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МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти
економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно
пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в
цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави.
ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра
торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено
Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У
1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і
технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ
організовано денне відділення.
З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного
інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ.
Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А.,
ректору

Київського національного торговельно-економічного університету,

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії
педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату
3

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за
кордоном вчений. Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові
КТЕІ, в тому числі його структурних підрозділів.
Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ
Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у
Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

державного

торговельно-економічного університету.
Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському
торговельно-економічному університету надано статус національного.
За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за
всіма

напрямами

навчально-виховної,

науково-дослідної

та

культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є
провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.
Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та
України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та
торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх
послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними
документами освітньої галузі.
Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано
11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри:
обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу
факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту
та

адміністрування;

економіки

та міжнародних

відносин;

економічної

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі,
маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства,
експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами; туризму
та готельно-ресторанної справи; фізичного виховання та спорту.
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Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми
ступенями «молодший бакалавр» (за 11 спеціальностями), «бакалавр»
(за

15 спеціальностями)

та

освітнім

ступенем

«магістр»

(за

12

спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік

та

оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та
адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення;
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельноресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна,
заочна, вечірня.
З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система
управління якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на
Систему управління якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), який засвідчує високий рівень управління
освітньою діяльністю та якість надання освітніх послуг.
У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого
розвитку; Центр регіональних досліджень, який сприяє розвитку регіонального
бізнесу та надає рекомендації

фізичним та юридичним особам, владним

структурам щодо обрання оптимальних шляхів подальшої діяльності; Центр
розвитку кар’єри, який створено з метою налагодження плідної співпраці з
роботодавцями, організації практичної підготовки та сприяння студентам і
випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.
В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові,
середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову
генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти
ведення бізнесу.
Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у
ВТЕІ КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 86,4 %. Із загальної
кількості викладачів - 20 докторів наук (16 професорів), 107 кандидатів наук
(67 доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено
11 докторських та 37 кандидатських дисертації, видано 137 монографій та
5

розділів монографій, в т.ч. 58 мовами Європейського Союзу, опубліковано
2117

навчально-методичних

розробок

та

50 підручників,

навчальних

посібників.
Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

–

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал,
який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний
фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і
студентів.
Велика

увага

в

інституті

приділяється

розвитку

міжнародного

співробітництва, налагодженню зв’язків із вищими навчальними закладами
Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини,
Румунії, Литви, Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та
ін.
Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення
міжнародних

контактів,

організації

й

координації

міжнародного

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як:
Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення
кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища
школа

(м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук

(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені
Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму
«Дімітра» (Греція)

та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина),

КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс
«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами
«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін.
У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців
інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів.
Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В
інституті працюють 29 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно
проводяться

студентські

науково-практичні

конференції

різного

рівня,

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести,
семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства
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«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової та
творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками
численних конкурсів, олімпіад, де здобувають перемоги.
У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських
наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На
сьогодні вийшло друком 99 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними
науковими статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр» та збірників тез
доповідей.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який
був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності.
Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою
вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас
попереду.

Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні
для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку.

7

ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Богацька Н.М., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА……………………………………. 11
Гавенко М.С.
Хмельницький національний університет
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАГАЛЬНІЙ
КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ………………….. 19
Гарбар В.А., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА СТАНУ ТА СТРАХОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДОТРИМАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ …………………………………….. 33
Давидюк Л.П., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………. 42
Кульганік О.М., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ……… 50
Макарчук І.В., аспірант кафедри менеджменту
Київський національний торговельно-економічний університет
ОСНОВНІ ГРУПИ РИЗИКІВ У ПРОЄКТАХ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ………………………………………………………………………. 55
Мартинова Л.Б., д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Юрчик І.Б., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ:
ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ………………………………………………… 60
Мельничук О.П., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ……………………………………………………….. 67
Недбалюк О.П., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА ……………. 75

8

Осіпова Л.В., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ……………………………………… 84
Павлюк Т.І., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ…………….. 97
Сержанов В.В., д-р екон. наук, доцент
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Фурдела Н.Ю.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………….. 106
Супрун С.Д., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…….. 117
Ткачук О.М., д-р екон. наук, професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ…………………………………………………………………………. 124
Хачатрян В.В., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Менчинська О.М., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………... 132

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Бабчинська О.І., канд. географ. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ……………………………………………………………….. 140
Боковець В.В., д-р екон. наук, професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІМІДЖ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 148
Бондарчук Л.В., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………… 156

9

Горшков М.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………………………………………………... 163
Дубініна В.В.
Національний авіаційний університет
здобувач кафедри менеджменту,
Київський національний торговельно-економічний університет
ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ………………………………………… 170
Іванченко Г.В., канд. екон. наук, доцент
Іванченко А.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………. 179
Ковтун Е.О., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………... 186
Корж Н.В., д-р екон. наук, професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ……………………………………………….. 192
Лозовський О.М., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СВІТОВИХ МОТИВАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………….. 202
Махначова Н.М., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АДАПТИВНІ СПОСОБИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ТА
БІЗНЕСУ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У НЕВИЗНАЧЕНИХ
УМОВАХ………………………………………………………………………………... 212
Семенюк І.Ю., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВАІМПОРТЕРА……………………………………………………………………………. 219
Соколовська В.В., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА……... 228

10

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 327.7
Богацька Н.М., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7546-7428
Researcher ID: M-6860-2016
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Перехід до інформаційного суспільства, процеси глобалізації, розвиток
новітніх технологій та нові виклики сучасності призвели до виникнення нових
способів ведення війни та кардинально змінили систему міжнародної безпеки.
Суттєво змінились принципи, ресурси і засоби ведення війн. Сучасні виклики та
загрози системі глобальної інформаційної безпеки призвели до переосмислення
концептуальних і практичних засад міжнародного співробітництва у сфері
інформаційної безпеки. Задля збереження безпеки та стабільності у сучасному
світі

повинні

бути

прийняті

єдині

правила,

принципи

та

норми

відповідальності. ООН виступає універсальною унікальною платформою для
закріплення

позитивної

тенденції

розбудови

системи

міжнародної

інформаційної безпеки
Ключові

слова:

безпека,

інформаційна

безпека,

міжнародна

безпека,

міжнародна інформаційна безпека.
Постановка проблеми. Інформаційна безпека сьогодні поширюється на
усі сфери та області соціальних, економічних, правових, культурних,
екологічних відносин. Гострий характер невирішених питань економіки, прав і
свобод

людини

й

громадянина, високий

рівень

корупції,

тероризму,

несприятливого навколишнього середовища, складної демографічної ситуації
привертають увагу до належного захисту інформаційної безпеки та проблем її
гарантування. Зі стрімким розвитком науково-технічної революції захист
11

інформаційного
актуальними
інформаційної

простору

для

та

країни,

безпеки

забезпечення

оскільки

та

інформаційної

захист

суверенітету

безпеки

інформаційного

є

невід’ємним

є

простору,

компонентом

національної безпеки та цілісності Україні. Саме тому актуальність аналізу
загроз інформаційному простору країни стає важливим питанням державного
рівня, інтерес до якого викликаний на усій міжнародній арені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблемами інформаційної
безпеки займалися багато науковців, серед яких: А. Марущак, Б. Кармич,
В. Ліпкан, В. Петрик, Г. Почепцов, І. Арістова, І. Громико, О. Гончаренко,
Є. Лисицин. Інформаційна безпека, будучи важливою складовою національної
безпеки, забезпечує цілісність суспільства, інформаційного суверенітету країни.
У сучасний період, коли виявляється проблема нового розуміння ролі
держави, її функцій, взаємовідносин суспільства і держави, її органів з іншими
суб’єктами

громадянського

суспільства,

дослідження

забезпечення

інформаційної безпеки органами публічної адміністрації набуває особливого
значення. У ст. 17 Конституції України зазначено, що «захист суверенітету і
територіальної

цілісності

України,

забезпечення

її

економічної

та

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
українського народу».
Мета статті. Виходячи з того, що процеси міжнародної інформаційної
безпеки стали предметом наукової дискусії лише наприкінці ХХ століття,
актуальною ціллю дослідження залишається питання розробки та імплементації
дієвих механізмів протидії новим загрозам та викликам системи міжнародної
безпеки як на рівні держав, так і на рівні міжнародних інституцій.
Виклад основного матеріалу. Функція держави щодо забезпечення
національної безпеки є невід’ємною від основних напрямів діяльності держави,
тобто її функцій, узгоджується з ними та полягає в забезпеченні безпеки
національних інтересів (цінностей) або об’єктів захисту у відповідних сферах, а
саме: військово-силова, екологічна, економічна, політична та інформаційна
сфера. У цілому до функцій органів публічної адміністрації належить функція
публічного управління, функція надання електронних, адміністративних послуг
та правоохоронна функція. Уніфікованими функціями є нормотворча,
правозастосовна та функція системного контролю.
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Міжнародне співтовариство дійшло згоди, що лише спільними зусиллями
та на основі міжнародного права можливо вирішити проблеми у політичній,
економічній, безпековій та інших сферах життєдіяльності суспільства.
Організація Об'єднаних Націй як інститут глобального управління здатна
забезпечити комплексне вирішення політичної проблеми інформаційної
безпеки при найширшому представництві і максимальному врахуванні позицій
та інтересів усіх країн світу. Діяльність ООН у сфері інформаційної безпеки
спрямована на розробку міжнародно–правової бази та вироблення документів
для протидії протиправному використанню науково– технологічного прогресу
терористичними угрупованнями та організованою злочинністю. Проблема
інформаційної безпеки в контексті формування глобального інформаційного
суспільства стала актуальною для діяльності спеціалізованих установ ООН,
зокрема, ЮНЕСКО та МСЕ, враховуючи гуманітарні та технічні програми та
проекти організацій [1].
У Доктрині інформаційної безпеки України визначено такі загрози
інформаційній безпеці країни: поширення у світовому інформаційному
просторі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає
шкоди національним інтересам України; зовнішні деструктивні інформаційні
впливи на суспільну свідомість через ЗМІ, а також мережу Інтернет;
деструктивні інформаційні впливи, які спрямовані на підрив конституційного
ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України;
прояви сепаратизму в ЗМІ, а також у мережі Інтернет за етнічною, мовною,
релігійною та іншими ознаками [2].
Також однією важливою функцією публічної адміністрації є інформаційна.
Усі функції публічної адміністрації взаємопов’язані. Публічне управління, збір
інформації, виконання рішень, сервісне обслуговування, контроль і т.д.
Однією

із

важливих

функцій

органів

публічної

адміністрації

є

інформаційне забезпечення її діяльності, яка спрямована на створення,
організацію функціонування та вдосконалення інформаційних систем, що
служать якісному і швидкому виконанню задач адміністрування. Так, згідно із
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ст. 3 Закону України «Про інформацію», до основних напрямів державної
інформаційної політики в Україні віднесено створення інформаційних систем і
мереж інформації, розвиток електронного урядування, постійне оновлення,
збагачення та зберігання національних інформаційних ресурсів та забезпечення
інформаційної безпеки України» [3].
Основи публічного адміністрування у сфері національної безпеки
визначаються Законом України «Про національну безпеку України» від
21 червня 2018 р., який визначає поняття «національна безпека» як
«національна

безпека

–

це

захищеність

державного

суверенітету,

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» [4].
Зазначимо, що ст. 1 ЗУ «Про основи національної безпеки» відносить
інформаційну безпеку до складових частин національної безпеки, а ст. 3
інформаційне середовище суспільства – до об’єктів національної безпеки.
Інформаційна безпека є основою ефективного забезпечення національної
безпеки, суб’єктами якої виступають Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки України,
міністерства та інші органи виконавчої влади, Національний банк України, суди
загальної юрисдикції, прокуратура України, місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, Служба безпеки
України,

Державна

прикордонна

служба

України,

Державна

служба

спеціального зв’язку та захисту інформації й інші органи, утворені відповідно
до законів України, та громадяни України.
До загроз національній безпеці України в інформаційній сфері також варто
зарахувати: прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до
інформації; викривлення, спотворення, блокування, замовчування, упереджене
та тенденційне висвітлення інформації; несанкціоноване її поширення; відкриту
дезінформацію; інформаційну експансію з боку інших держав та руйнівне
інформаційне вторгнення у національний інформаційний простір, коли країни з
потужнішим інформаційним потенціалом отримали можливість розширити свій
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вплив через ЗМІ на населення і громадськість менш потужної держави;
виникнення і функціонування у національному інформаційному просторі
держави непідконтрольних інформаційних потоків; поширення засобами
масової інформації культу насильства, жорстокості; повільність входження
України

у

світовий

інформаційної

інформаційний

політики

та

простір;

відсутність

невиваженість

необхідної

державної

інфраструктури

в

інформаційній сфері; розміщення дезінформації в Інтернеті [5, с. 27–32].
Реалізація права громадян на інформаційну безпеку має базуватися на
загальному обов’язку законодавчих, управлінських, господарських та інших
владних і неурядових структур забезпечувати у процесі їх діяльності
інформаційну безпеку шляхом:
1) здійснення законодавчої та іншої нормотворчої діяльності за вимогами
державної інформаційної політики та міжнародно-правових зобов’язань;
2) підтримання належного правопорядку в цій сфері з боку уповноважених
правоохоронних органів держави;
3) ефективного здійснення функцій спеціально уповноваженими органами
управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки;
4) активної участі громадськості у здійсненні загальнодержавних,
регіональних та місцевих заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки.
Для попередження руйнівного стану інформаційної безпеки в країні цілком
доцільно

забезпечити

належний

захист

інформаційного

простору,

забезпечивши активність інформаційних служб, закцентувати увагу на
міжпартійних відносинах, конфесійних конфліктах, належній компетентності
працівників державних органів і установ, поглибити розробку ефективних
механізмів захисту інформаційного простору України й пам’ятати, що
головним носієм інформації є людина, свобода пересування якої належить до
природних прав усіх демократичних державах світу, і тому методи захисту
інформації повинні виходити саме з цієї парадигми.
Демократична правова соціальна держава потребує встановлення таких
відносин між державою, громадянським суспільством і окремою особою, за
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яких органи влади як гарант забезпечення національної безпеки мають бути
відкритими та доступними. Відкритість пропонуємо визначити як створення
органом державної влади умов для безперешкодного доступу громадян до
інформації про його діяльність і до процесу прийняття рішень на всіх етапах їх
готування. Треба зазначити, що в сучасній державі повинно бути активне
функціонування інститутів громадянського суспільства, які можуть ефективно
контролювати органи державної влади [6].
У сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві, де кіберпростір
перетворюється на поле боротьби, вагомими загрозами інформаційній безпеці
держави (і України, зокрема) є комп’ютерна злочинність, кібертероризм,
кібервійни, які передбачають протистояння національних інтересів у просторі
Інтернету, застосування комп’ютерних та інтернет-технологій для нанесення
шкоди супротивнику. Найчастіше технології кібервійни, кібертероризму
спрямовані на сферу державної безпеки й оборони і становлять реальну загрозу
суверенітету держави. Отже, проти України широко використовують сучасні
технології негативних інформаційно-психологічних впливів, які стають
загрозою

українському

національному

інформаційному

простору

та

суверенітету держави. Гарантування інформаційної безпеки України в умовах
дестабілізації

негативних

інформаційно-психологічних

впливів

та

експансіоністської агресивної інформаційної політики Російської федерації,
потребує консолідації зусиль на усіх рівнях державної влади та громадянського
суспільства[5, с. 27–32].
Важливою формою реалізації права громадян на інформаційну безпеку має
стати суворе дотримання фізичними та юридичними особами юридичних
можливостей, зафіксованих у чинному законодавстві про інформаційну
безпеку. Серед гарантій важливо передбачити засоби інформаційного,
реєстраційно-дозвільного, запобіжно-заборонного, інспекційно-контролюючого
та примусово-забезпечувального характеру, які у поєднанні створять систему
державно-правового гарантування реалізації і захисту права на інформаційну
безпеку. В той же час реальна ситуація вимагає дійових процедур та
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специфічних функцій щодо забезпечення інформаційної безпеки на рівні різних
органів управління у цій сфері з позиції реалізації та захисту права громадян на
інформаційну

безпеку,

регулювання

інформаційної

безпеки

у

системі

національної безпеки.
Таким чином, усі зусилля органів публічної інформації, як суб’єкта
системи

забезпечення

національної

безпеки

України,

спрямовані

на

гарантування інформаційної безпеки особи в усіх сферах її життєдіяльності, яка
виступає одним із головних об’єктів національної безпеки України і діяльність
яких здійснюється виходячи з пріоритетів прав і свобод людини, захистом
життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища,
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.
Більшість країн приділяє велику увагу питанням інформаційної безпеки,
регулюванню мережі інтернет, формуванню загальноприйнятих міжнародних
правил та норм визнаючи потребу у співробітництві та взаємній згоді,
заснованих на Статуті ООН, міжнародному законодавстві та базових
принципах міжнародних відносин. Прагнення досягти сталого, стабільного та
безпечного суспільства об’єднало міжнародну спільноту, підштовхнуло до
партнерства, співпраці та взаєморозуміння. Багатостороння участь стала
ознакою процесу забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. ООН
активно включилася у процес сприяння глобальному розвитку та побудові
безпечного світового суспільства. Тема міжнародної співпраці в питаннях
забезпечення міжнародної безпеки взагалі та інформаційної безпеки зокрема,
стала гострою та актуальною у сучасному світі. Міжнародна спільнота в рамках
ООН та завдяки механізмам ООН демонструє прагнення до масштабного
співробітництва, об’єднання зусиль, взаємодії, спільної участі, відкритості та
прозорості, відповідальності та інноваційності у вирішенні спільної проблеми
безпечного світу[7].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в умовах
сучасних інформаційних протистоянь, експансіоністської політики Російської
федерації, національний інформаційний простір України є недостатньо
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захищеним від зовнішніх негативних пропагандистських інформаційнопсихологічних впливів, загроз. Тому захист інформаційного суверенітету,
створення потужної та ефективної системи інформаційної безпеки України,
розроблення дієвих стратегій і тактик протидії медіазагрозам повинні стати
пріоритетними завданнями органів державної влади та недержавних інститутів.
Перспективами подальших наукових досліджень є: аналіз зарубіжного
досвіду

протидії

негативним

пропагандистсько-маніпулятивним

інформаційним впливам, а також глибше дослідження технологій здійснення
інформаційних операцій та війн.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАГАЛЬНІЙ
КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проведено аналіз формування конкурентної стратегії підприємства
торгівлі у його загальній корпоративній стратегії.
Ключові

слова:

конкуренція,

конкурентоспроможність,

конкурентна

стратегія, конкурентна перевага, підприємство торгівлі
Постановка проблеми. За існуючих умов економічної нестабільності,
проблема використання стратегічного підходу в управлінні підприємствами,
зокрема аграрної сфери, набуває особливого значення. Для сучасного
підприємництва характерною є висока ступінь конкуренції на ринку, що
вимагає

від

підприємств

підвищеної

уваги

до

забезпечення

конкурентоспроможності. Крім того, аграрна сфера України, в силу специфіки
своєї економічної і виробничої діяльності, залежить від багатьох інших галузей
економіки. Означена проблема негативно впливає на темпи розвитку аграрної
галузі країни. Її вирішення залежить від того, наскільки економічно правильно
аграрним підприємством буде розроблено конкурентну стратегію своєї
діяльності. Саме правильно розроблена конкурентна стратегія дасть змогу
підвищити ефективність господарсько-економічної та маркетингової діяльності
підприємства, а також забезпечить його високу конкурентоспроможність як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Конкурентна стратегія формується в межах корпоративної стратегії.
Залежно від ринкової ситуації в конкретний момент часу конкурентна стратегія
може бути активною, наступальною або захисною (оборонною). Крім
стратегічних заходів вона включає і тактичні дії, що

вживаються в разі

необхідності швидкої реакції або дій у відповідь на дії конкурентів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічний
базис дослідження склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з
теорії та практики управління та маркетингу. Так, зокрема, авторами Тирпак
І.В. [5], В.І. Тирпак [5], Жуковим С.А. [5], Охмає К. [1] визначено основні
поняття економіки та організації підприємництва; Портером М. [3], Пірсом Д.
[2], Робінсоном Р. [2] визначено основні конкурентні стратегії підприємств та
окреслено основи стратегічного менеджменту; авторами Циганковою Т.М. [8]
та Смоленюк П.С. [4] розглянуто питання щодо формування та використання
сучасних моделей стратегічного маркетингу; у роботах Фіщука Б.П. [7],
Жевего В.П. [7] та Войтенко О.І. [7] визначено конкурентні стратегії
підприємства

в

умовах

мінливого

ринкового

середовища;

у

працях

Іванова Ю.Б. [6], Кизим М.О. [6], Тищенко О.М. [6], Іванової О.Ю. [6],
Ревенко О.В. [6] та Чечетова-Терашвілі Т.М. [6] окреслено основні аспекти
управління конкурентоспроможністю підприємства; у праці Шарка В.В. [9]
вивчено основні питання щодо методів оцінки та стратегій підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства.
Однак

питання

щодо

розробки

та

реалізації

інноваційних

форм

маркетингової конкурентної стратегії в системі управління підприємством
торгівлі все ж таки залишаються малодослідженими
Мета статті полягає у розробці конкурентної стратегії підприємства
торгівлі у загальній корпоративній стратегії. Методологічна основа вирішення
поставленого завдання полягає у використанні системного підходу в
економічній діяльності підприємств торгівлі.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Результати

наукових

досліджень свідчать, що порівняно із загальною корпоративною стратегією
конкурентна стратегія не така масштабна, але конкретизована та відображає
плани керівництва щодо трансформації діяльності підприємства, прийомів
суперництва в конкурентному середовищі. Ці прийоми спрямовані

на

підвищення довіри споживачів, формування додаткової цінності пропонованих
послуг з урахуванням купівельних переваг на різних сегментах. Корпоративна
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стратегія поширюється на все підприємство та складається з дій, спрямованих
на утвердження позицій в ринковому середовищі та підходів до загального
управління. Формується вона керівниками вищої ланки управління з метою
завоювання сильних довгострокових конкурентних позицій в конкретній сфері
діяльності підприємства.
Строкович Г.В. зазначає, що ділова стратегія для досягнення конкурентних
переваг розробляється за наступними основними напрямами: 1. Реагування на
зміни, що відбуваються в даній галузі, економіці в цілому, політиці та в інших
значимих сферах; 2. Розробка конкурентоздатних заходів і дій, ринкових
підходів, які можуть дати суттєву перевагу перед конкурентами; 3. Об'єднання
стратегічних ініціатив функціональних відділів; 4. Вирішення конкретних
стратегічних проблем, актуальних в даний момент [7].
Разом з тим, для вузькоспеціалізованого підприємства конкурентна
стратегія буде співпадати з корпоративною. Різні поєднання прийомів
формування та розвитку конкурентних переваг утворюють основу класифікації
конкурентних стратегій. Відповідно, конкурентні стратегії різняться залежно
від ситуації на ринку. В цій царині розглянемо таксономію конкурентних
стратегій з метою їх подальшої адаптації до діяльності торговельних
підприємств.
Серед класичних теорій першість відводиться безперечно Гарвардській
школі, знаменитими представниками якої є Майкл Портер та Альфред Чендлер.
За концепцією суперництва Porter M. (1980) альтернативними стратегіями
є лідерство за витратами, диференціація, концентрація та фокусування. В
основі конкурентної стратегії має бути чітке розуміння місії підприємства,
цілей розвитку та способів їх досягнення [4]. Porter M. називає ці три стратегії
надійними підходами до конкуренції, оскільки вони орієнтують підприємство
оптимально

мінімізувати

витрати

на

виготовлення

продукції,

або

диференціювати її відповідно до потреб споживача, здатного заплатити вищу
ціну. Проте, викликає сумнів, що стратегія фокусування призведе до зниження
витрати за умов зосередження на конкретному сегменті ринку, адже в такому
випадку його обсяги діяльності будуть обмеженими.
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Ідентифікація конкурентних стратегій, запропонована Kotler P. (1984)
ґрунтується на усвідомленні позиції підприємства на ринку Автор, виходячи з
частки ринку, яку займає підприємство виділяє такі конкурентні стратегії:
- лідера (альтернативні стратегії: розширення місткості ринку, захисна
позиція, розширення ринкової частки);
- челенджера (альтернативні стратегії: наступ; фланговий наступ;
наступ);
- послідовника (альтернативні стратегії: компіляція, імітація, адаптація,
інтеграція);
- нішера (альтернативні стратегії: підтримання позиції; лідерство в ніші;
диференціація; вихід за межі ніші) [4].
Дану

концепцію

можна

вважати

базовою,

оскільки

на

практиці

виявляється значно більше типів поведінки.
Карлофф Б. (1985) в [1] виділяє наступні конкурентні стратегії: творча
сегментація ринку (відповідність цільового сегменту конкурентній перевазі);
ефективне використання НДДКР (поліпшення технологій з метою зниження
витрат); копіювання/швидка реакція (гнучкість та швидка реакція на зміни
активності лідера за рахунок копіювання його компетенцій); експерт на ринку.
Як

самостійний

та

цілком

раціональний

підхід

до

класифікації

конкурентних стратегій розроблений Treacy M., Wiersema F. (1985) в [1, с. 227].
Вони визначили три типи конкурентної стратегії основаних на сталих
конкурентних перевагах: виробнича досконалість; лідерство за продуктом;
наближеність до споживача. Ми поділяємо цю думку, адже задача конкурентної
стратегії полягає не тільки у встановленні конкурентної переваги за продуктом
і ринками, але й в її збережені.
До числа класичних, можна віднести матрицю можливостей за товарами і
ринками «Вектор зростання» І. Ансоффа (1989). Метою альтернатив є
утримання або посилення конкурентних переваг/частки ринку. Відповідно,
автор виділяє чотири стратегічних альтернативи: проникнення на ринок
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(розширення збуту за рахунок покращення маркетингових складових); розробка
нових продуктів (інновації та удосконалення продукту та реалізація на
освоєному ринку); розвиток ринку (вихід на нові ринки з раніше освоєним
продуктом); диверсифікація (розробка нових продуктів, освоєння нових ринків)
[7].
Терентьєв А. класифікаційні ознаки стратегій Porter M. в [9], Miles R. та
Snow Ch. в [7] поєднав в об’єднану матрицю конкурентних стратегій, що дало
змогу класифікувати їх в площині ринків, які розвиваються та розвинутих
ринків (рис. 1).
Нові ринки
Стратегія «розвідника» (експлерентна)
Конкурентна перевага
Інновації
Розвинуті ринки
Ринки, що розвиваються
Стратегія «аналітика»
Широкий ринок
Віолентна

Стратегія «захисника»
Вузький сектор ринку

Патієнтна

Широкий ринок

Патієнтна

Віолентна

Коммутантна

Зниження витрат
Дифференціація

Низька ціна

Властивості продукту

Врахування змін вимог ринку

Конкурентна перевага

Рисунок 1 – Схема класифікації конкурентних стратегій за А. Тереньовим [4]
На думку автора таке поєднання конкурентних стратегій найбільш повно
відповідає реальним умовам ведення бізнесу.
Класифікація конкурентних стратегій за типом інноваційної конкурентної
поведінки, належить А. Юданову (1997). Він, на основі біологічного підходу до
конкуренції Л.Раменського та «тваринних» позначень фірм («горді льви»,
«могутні слони», «хитрі лиси» та ін.) Х. Фризевинкеля класифікує стратегії як:
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віолетна

(на

основі

ефекту

масштабу);

патієнтна

(нішева

стратегія);

експлерентна (інноваційна стратегія, піонерська); комутантна (гнучке та
максимальне задоволення споживача, стратегія пристосування) [9]. Тим самим,
він орієнтує конкурентні стратегії на умови середовища та конкурентний
потенціал, які є різними та динамічними.
Азоєв Г. класифікує конкурентні стратегії відповідно їх адаптації до
впливу зовнішнього середовища. Він зазначає, що конкурентні стратегії слід
поділяти на базові та специфічні (залежно від конкурентного статусу) [2]. В
цілому, базові стратегії відповідають альтернативним стратегіям Porter M., але
доповнені стратегією негайного реагування, яка схожа із стратегією виклику
Ф.Котлера. Стратегії підприємства з різним конкурентними позиціями автор
поділяє на стратегії: підприємства-аутсайдера; підприємства, що має слабку,
сильну позицію та стратегію та позицію лідера.
Всі конкурентні стратегії згрупуємо за визначальними ознаками, на які
акцентують автори (табл.1).
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика підходів до конкурентної
стратегії підприємства за визначальними ознаками*
Автор

Визначальна ознака
Орієнтація на
Орієнтація на
частку ринку
новий продукт

Орієнтація на
зниження
витрати

Орієнтація
на товар

М.Портер
(1980)

Стратегія
лідерства у
витратах

Стратегія
диференціації

Стратегія
концентрації

Ф.Котлер
(1984)

Стратегія
лідера

Стратегія
наступника

Стратегія
нішера

Стратегія
челенджера

Стратегія
копіювання

Стратегія
експерта на
ринку

Творча
сегментація

Стратегія
ефективного
використання
НДДКР

Б.Карлофф
(1985)
М.Трісі
(1985)
І.Ансофф
(1989)
А.Юданов
(1997)

Стратегія
виробничої
досконалості
Стратегія
проникнення
на ринок
Віолентна
стратегія

Орієнтація на
цільовий/новий
сегмент

Стратегія фокусування
(спеціалізації)

Стратегія лідерства за продуктом
Стратегія
розробки
нових товарів
Комутантна
стратегія

Стратегія
розвитку
ринку
Патієнтна
стратегія
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Стратегія
наближеності до
споживача
Стратегія диференціації
Експлерентна стратегія

Приведені вищі класифікації конкурентної стратегії показали, що всі типи
стратегій спрямовані на боротьбу за обмежений платоспроможний попит на
доступних ринках, а у випадках практично необмеженого попиту, відносини
між підприємствами, які реалізують однотипну продукцію схожі більше на
співпрацю. Більшість авторів погоджуються з тим, що зміст стратегії
спрямований на досягнення цілей підприємства.
Цілі торговельного підприємства мають бути спрямовані на успіх, який
виражається у виживанні або можливості існування, що й визначає його
конкурентоспроможність в цілому. Слід відмітити, що роздрібні підприємства
ведуть конкурентну боротьбу між собою за покупців та зростання (збереження)
своєї частки ринку. При цьому покупець не є засобом цієї боротьби, а лише її
метою.
Запропоновані Porter M. для аналізу стану конкурентної боротьби сили
конкуренції

більше

стосуються

промисловості.

В

роздрібній

торгівлі

постачальники та покупці не є силами конкуренції, а виступають факторами
зовнішнього середовища. Торговельні підприємства реалізують споживчі
послуги з можливістю вибору покупцем широкого асортименту товару,
послуги, зручності, тощо. Це сприяє залученню останніх і, відповідно, веде до
зростання товарообороту, прибутку, зміцнення ринкових позицій торговельних
підприємств. Оскільки, вхідні бар’єри в торгівлі не значні, то стан конкурентної
боротьби для підприємств роздрібної торгівлі є постійним фактором.
Конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі прийнято
вважати: нецінові, які пов’язані з наданням споживчих послуг та цінові,
обумовлені більш доступною пропозицією ніж у конкурентів.
З позиції покупців систему обслуговування на підприємствах роздрібної
торгівлі

доцільно

оцінювати

такими

факторами:

організація

торгівлі;

асортиментна політика та її динаміка; якість і безпечність товарів, що
реалізується;

технологія

обслуговування;

культура

та

швидкість

обслуговування; дизайн торговельної зали; наявність додаткових послуг;
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програми лояльності; відповідальність маркетингової політики. Кількість
факторів якості споживчих послуг змінюється відносно спеціалізації товарів,
особливостей територіальних ринків, тощо.
Цінові конкурентні переваги виражаються через витрати підприємства та
досягаються в наслідок раціонального використання ресурсів, ефективного
менеджменту (встановлення етичних та відповідальних стосунків з партнерами,
управління каналами постачань, управління персоналом та ін.).
Цілі визначаються для реалізації місії. І тут виникають суперечності щодо
послідовності вибору цілей та можливостей підприємства. В цій царині в теорії
менеджменту відсутня одностайність. Автори (М. Мескон, М. Альберт,
Б. Карлофф, Ф. Хедоурі, Ф. Котлер, І. Герчикова та ін.) зазначають, що аналіз
зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей має передувати вибору
цілей. Разом з тим, пропонуються схеми стратегічного планування, де
зазначений аналіз здійснюється після визначення цілей. Ми не погоджуємося з
таким підходом, адже правильність цілей, на нашу думку, залежить від позиції
підприємства на ринку та відповідної корпоративної стратегії із чітким
визначенням місії. Відповідно, конкурентна стратегія в роздрібній торгівлі
повинна формуватися з урахуванням ситуації на ринку (конкуренції) та
пов’язаною з нею корпоративною стратегією.
Ринкова ситуація (співвідношення пропозиції товарів та споживчого
попиту) в класичній теорії визначається за чотирма типами: чиста конкуренція;
чиста монополія; олігополія; монопольна конкуренція. Тип ринкової ситуації
залежить від масштабу ринку та має аналізуватися для роздрібних підприємств
на рівні регіону, локальному ринку та в зоні обслуговування. Тоді, модель
стратегічного позиціонування можна представити позиційною матрицею
(рис. 2).
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З матриці можемо спостерігати, що стратегічна позиція підприємства
варіюється за 9 сценаріями. Найкращою позицією є сценарій І, коли
переважають високі конкурентні переваги на тлі низького рівня конкурентної
боротьби. Відповідно, до високої стратегічної позиції відносять ІІ та ІІІ
сценарії.

Рівень конкурентних переваг

високий

середній

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VIІ

VIIІ

ІX

Динамічна стратегія

Комбінована стратегія

низький

Низький рівень
конкуренції

Середній рівень
конкуренції

Оборонна стратегія

Високий рівень
конкуренції

Ситуація на ринку

Рисунок 2 – Матриця стратегічного позиціонування підприємства
роздрібної торгівлі*
*- складено автором

В залежності від займаної на ринку стратегічної позиції підприємство має
визначитися з вектором свого подальшого розвитку, тобто корпоративною
стратегією. У відповідності до наведеної матриці потрібно конкретизувати цілі.
В розрізі визначених цілей мають формуватися відповідні конкурентні
стратегії, які на рівні структурних підрозділів конкретизуються у вигляді
функціональних стратегій. Ієрархію застосування конкурентних стратегій
підприємств можна представити наочно (рис. 3).
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Стратегічна позиція
(оцінка відповідності внутрішніх факторів умовам ринкової ситуації)

Загальна корпоративна стратегія
Стратегічні цілі
Загальна конкурентна стратегія
(відповідність стратегічним цілям)

Конкурентні функціональні стратегії
Рисунок 3 – Зв'язок конкурентної стратегії із корпоративною стратегією *
*- складено автором

З урахуванням цього, конкурентна стратегія може бути визначена як
динамічна модель поведінки щодо досягнення сталої конкурентоспроможності
в межах місії, спрямованої на задоволення потреб споживачів та забезпечення
економічних, масштабних та іміджевих ефектів.
Загальні конкурентні стратегії підприємств роздрібної торгівлі повинні
відображати основний напрямок функціонування на відповідному ринку. Тому,
відповідно до рисунку 2, можна запропонувати такі напрямки конкурентної
стратегії для підприємств роздрібної торгівлі:
1.

Динамічна стратегія (експансіоністські дії). Її застосування буде

доцільно за умов 1,2,3 стратегічної позиції (рис. 2), коли підприємство займає
сильну стратегічну позицію та має амбітні плани щодо подальшого свого
існування. В межах динамічної стратегії є сенс розробляти такі альтернативні
стратегії:
- розвиток (внутрішнє нарощування обсягів діяльності). Дана стратегія
передбачає, що за умов збереження організаційної структури та наявних
торговельних площ, мають застосовуватися заходи зі збільшення обсягів та
інтенсивності діяльності за пріоритетними напрямками. Зокрема, динамічного
ціноутворення та маркетингового просування; посилення позиції традиційної
торгівлі та ін.;
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- зростання (зовнішнє зростання). Такий напрямок конкурентної стратегії
передбачає кількісне та територіальне розширення торговельних об’єктів, тобто
саморозвиток, поглинання, придбання та ін.;
-

диверсифікація

(розширення

асортименту

товарів

та

послуг).

Диверсифікація може відбуватися як в межах спеціалізації, так і за рахунок
універсалізації.
2.

Оборонна стратегія (усунення/зниження впливу конкурентного

оточення). Вона переслідує цілі, спрямовані на надання адекватних дії у
відповідь

конкурентному

тиску,

тобто

оперативне

підвищення

рівня

конкурентоспроможності. Наприклад, заощадливого управління витратами.
Дану стратегію доцільно застосовувати за умов, коли на ринку функціонують
сильніші суперники, а підприємство займає слабку стратегічну позицію (4,5,6
квадрат матриці). В межах динамічної стратегії є сенс розробляти такі
альтернативні стратегії:
- покращення. Цей напрямок дій спрямований на покращення операційної

діяльності (технології обслуговування, організації торгівлі, супутнього сервісу);
- диференціація

–

спрямування

дій

на

якість

обслуговування

пріоритетного сегменту ринку. При цьому пріоритетність означатиме, що
сегмент є потенціалом для розвитку підприємства на конкретний період;
- скорочення

–

виявлення

непродуктивних,

гальмуючих

напрямків

діяльності та застосування засобів по їх скороченню чи закриттю.
3.

Комбінована

стратегія

покликана

раціонально

поєднати

характеристики динамічної та оборонної стратегії за умови, коли підприємство
володіє середнім рівнем конкурентоспроможності, проте не володіє значними
перевагами порівняно з конкурентами (7,8,9 квадрат матриці), а на ринку наявні
як сильніші, так і слабші конкуренти. В такому випадку підприємство може
протистояти конкурентам точково – тиснути на суперників за допомогою
сильних переваг та захищати позиції, які є чутливими до дій конкурентів.
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Стратегічні цілі можуть бути досягнуті за рахунок поєднання різних
конкурентних стратегій чи їх поєднання. Формування цілей є одним з самих
складних завдань стратегічного управління. Ціль конкурентної стратегії
виступає засобом досягнення мети корпоративної стратегії та складається з
таких елементів: показника досягнення цілі, способу досягнення цього
показника та процесових завдань, які забезпечать досягнення цілі.
В теорії існують різні підходи до формування критеріїв вибору
стратегічних цілей: комплементарний (Г.Кіндрацька, Д. Ямпольська та М.
Зоніс); цільовий (І.Ансофф, Ф.Котлер); кількісний (Г.Мінцберг); стимулюючий
(П.Друкер, Т.Кузнєцова). Найбільш оптимальним підходом до визначення цілей
є

SMART-принцип, який висуває до стратегічних цілей такі вимоги:

конкретність (Specific);

вимірність (Measurable), сумісність (Agreeable,

Accordant); досяжність (Realistic); визначеність в часі (Timebounded). Ми
пропонуємо доповнити їх принципом послідовності формування, оскільки
важливо, щоб стратегічні цілі ґрунтувалися на результатах аналізу зовнішнього
конкурентного потенціалу, визначенні критеріїв вибору стратегічних цілей та
формуванні ієрархії стратегічних цілей. Таким чином цілі корпоративної
стратегії будуть формуватися на основі аналізу зовнішнього конкурентного
потенціалу, цілі конкурентної стратегії будуть конкретизуватися станом
внутрішнього потенціалу підприємства. Крім того цілі повинні містити стимули
для працівників підприємства.
На основі стратегічних цілей формуються стратегії підприємства.
Запропонована концептуальна схема формування конкурентної стратегії
підприємства ґрунтується на використанні комплексного підходу та містить
сукупність взаємопов'язаних понять, які утворюють змістовну структуру
можливостей досягнення стратегічних цілей корпоративної стратегії (рис. 4).
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Об’єкт

Предмет
Детермінанти

Імперативи

Процес формування та реалізації конкурентних переваг торговельного
підприємства та моніторингу їх відповідності тенденціям ринку
Можливості досягнення стратегічних цілей корпоративної стратегії
Орієнтація на стратегічні цілі, взаємозв’язок з корпоративною стратегією,
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, взаємозв’язок процесів
формування та використання конкурентного потенціалу, формування
об’єктних та суб’єктних елементів внутрішнього потенціалу, формування
конкурентних переваг на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях,
використання комплексного та системного підходу до формування
конкурентних переваг.
Забезпечення відповідності стратегічних цілей та конкурентних переваг
змінам зовнішнього середовища;
Забезпечення ефективного використання конкурентного потенціалу;
забезпечення відповідності організаційної структури підприємства, системи
управління підприємства; забезпечення динамічності конкурентних переваг
на основі впровадження знань; здатність пере налаштовувати ресурси та
процедури підприємства

Принципи

комплексність, системність, неперервність, гнучкість, тратегічна
узгодженість, послідовність, стратегічний контроль, підтримання
внутрішньої конкурентоспроможності, пріоритетність.

Методологія та
інструментарій

Методологія аналізу зовнішнього середовища; методологія формування
стратегічних цілей; методологія розробки та вибору конкурентної
стратегії; методологія використання внутрішнього потенціалу;
інструменти вдосконалення бази знань

Рисунок 4 – Концептуальна схема формування конкурентної стратегії
торговельного підприємства*
*- складено автором

Принципи формування конкурентної стратегії торговельного підприємства
пропонується вважати такими:
- комплексності (означає, що конкурентна стратегія повинна формуватися з

урахуванням концепції стратегічного управління, стратегічного маркетингу та
сучасних управлінських підходів; всебічного врахування всіх елементів, які
впливають на поведінку підприємства, всіх взаємозв’язків, всієї інформації);
- послідовності (виражається в послідовному виконанні дій, спрямованих

на досягнення стратегічних цілей);
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- системності (ґрунтується на розумінні підприємства як цілісної системи,

яка складається із сукупності внутрішніх елементів, завдяки тісноти
взаємозв’язку між ними формуються конкурентні переваги);
- цілеспрямованості (цільова орієнтація формування конкурентних переваг

на досягнення корпоративних стратегічних цілей підприємства);
- неперервності

(має забезпечуватися циклічний процес формування

конкурентних переваг відповідно до тенденцій ринку на основі інструментів
впровадження знань);
- гнучкості (конкурентну стратегію потрібно формувати з можливістю

внесення

змін

відповідно

до

зміни

умов

формування

зовнішнього

конкурентного потенціалу);
- стратегічної

узгодженості (внутрішній потенціал підприємства має

розвиватися в одному векторі з конкурентною стратегією та бути узгоджені
інтереси зацікавлених сторін);
- стратегічний

контроль

потенціалу

(передбачає

включення

до

конкурентної стратегії індикаторів, за якими можна контролювати процес
досягнення стратегічних цілей);
- підтримання внутрішньої конкурентоспроможності (ініціює інноваційні

процеси всередині підприємства, пов’язані зі створенням інноваційних послуг,
використанні сучасних інструментів моніторингу, ціноутворення, вміння
вибудовувати відносини між працівниками, впровадження знань в систему
управління та обслуговування);
- пріоритетності.

Таким чином конкурентна стратегія підприємства роздрібної торгівлі
передбачає розробку ефективних стратегічних завдань, які забезпечать
формування конкурентних переваг.
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ОЦІНКА СТАНУ ТА СТРАХОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДОТРИМАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
З’ясовано внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці підприємств та
заходи щодо їх зниження. Запропоновано алгоритм оцінки рівня економічної
безпеки

підприємств.

Обґрунтовано
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необхідність

використання

самострахування як додаткового засобу убезпечення підприємств від ризиків,
які не може застрахувати страхова компанія. Запропоновано використання
блок-схеми самострахування для визначення та розрахунку майбутніх фондів
самострахування підприємств.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, рівень економічної безпеки,
загрози економічній безпеці, ризик, самострахування.
Постановка

проблеми.

У

сучасних

умовах

процес

успішного

функціонування та економічного розвитку підприємств значною мірою
залежить від дотримання рівня їх економічної безпеки та захисту економічних
результатів основної діяльності. Зважаючи на це, питання щодо формування
ефективної системи економічної безпеки країни значною мірою пов’язані з
необхідністю формування та вдосконалення системи економічної безпеки
підприємств та пошуку нових шляхів для покращення її рівня та зменшення
ризиковості бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічної безпеки
підприємств досліджується у наукових працях таких відомих науковців, як
З. Береза,

З. Варналій,

М. Дем’яненко,

Т. Корнієнко,

М. Ксенофонтов,

М. Лендел, М. Малік, О. Нусінова, В. Прохорова, П. Саблук, Ю. Юхновська та
ін. Віддаючи належне напрацюванням вчених з питань управління економічною
безпекою підприємств, залишається недостатньо розкритою та обґрунтованою
низка наукових і практичних проблем щодо управління економічною безпекою
підприємств, зокрема визначення пріоритетних напрямів та формулювання
передумов для забезпечення економічної безпеки з метою забезпечення сталого
розвитку економіки України..
Мета статті. Метою статті є розвиток теоретичних положень та розробка
практичних рекомендацій щодо процесів управління економічною безпекою
підприємств.
Виклад основного матеріалу. У науковому середовищі поширені різні
погляди на тлумачення поняття «економічна безпека підприємства» – від досить
вузького тлумачення змісту цього терміна з позицій захисту інформації до більш
широкого

ресурсно-функціонального

підходу,

який

передбачає

розгляд

економічної безпеки як стану найбільш ефективного використання всіх
корпоративних ресурсів.
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Економічна безпека підприємства – це складна багатофакторна категорія,
що розглядається не лише в контексті забезпечення ефективного використання
ресурсів

суб’єктом

господарювання,

рівня

запобігання

ним

ризикам

ендогенного і екзогенного характеру в процесі досягнення цілей економічного
розвитку, а й у контексті забезпечення умов стійкого розвитку підприємства.
Рівень економічної безпеки залежить від ефективності управління діяльністю
підприємства й можливості уникнути загроз і усунути шкідливі наслідки
впливу окремих негативних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.
Виконання кожної з перерахованих цілей економічної безпеки є головною
умовою досягнення мети підприємства. Кожна мета економічної безпеки
підприємства

зорієнтована

на

певну

ситуацію

та

стратегічний

план

підприємства, а також дає змогу виявити внутрішні та зовнішні загрози.
Під впливом економічної та політичної нестабільності постає необхідність
забезпечення економічної безпеки підприємств від різних проявів загроз і
небезпек зовнішнього та внутрішнього походження, які суттєво впливають на
потенціал підприємства.
Загрози економічній безпеці підприємств досить різноманітні, але
особливе місце відводиться таким загрозам, як виникнення непередбачених
обставин техногенного характеру, недотримання технологій виробництва,
відплив кадрів. Як вже зазначалося, найбільш поширеним є виділення небезпек
і загроз залежно від місця їх виникнення – це внутрішні і зовнішні (рис. 1).
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Загрози економічній безпеці підприємств
Внутрішні загрози:
Навмисне нанесення збитків
підприємству з боку працівників
підприємства
Руйнування матеріально-технічної
бази в процесі реорганізації
підприємства

Розкрадання основних засобів і
цінностей співробітниками
підприємства
Розголошення співробітниками
підприємства конфіденційної
інформації
Відсутність професіоналізму в
керівника підприємства
Недостатньо налагоджені системи
обліку та контролю

Зовнішні загрози:
Розкрадання матеріальних засобів і
цінностей особами, які не
працюють на підприємстві
Незаконні дії конкурентів Погрози з
боку кримінальних структур
Пожежі і недотримання техніки
безпеки
Невиконання договірних
зобов’язань
Невиконання екологічних вимог
Відплив кадрів
Зміни природних умов
Виникнення непередбачених
обставин техногенного характеру

Відсутність матеріального
стимулювання працівників

Рисунок 1 – Внутрішні і зовнішні загрози економічній
безпеці підприємств
Джерело: складено на основі [2; 10]

Для виявлення й нейтралізації загроз і ризиків, які впливають на
економічну безпеку підприємств, потрібно своєчасно оцінити та діагностувати
рівень економічної безпеки підприємств.
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства здійснюється за методикою
оцінки рівня економічної безпеки, використовуючи концептуальний підхід та
алгоритм, який налічує п’ять етапів (рис. 2). Застосування цього алгоритму дає
змогу всебічно оцінити економічну безпеку підприємства за допомогою
комплексного показника. Саме комплексний показник дозволяє визначити,
якому рівню безпеки (абсолютно безпечний, безпечний, достатньо безпечний,
небезпечний) відповідає підприємство.
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1

Вибір показників діяльності підприємства за
функціональними складовими оцінки економічної безпеки
підприємства

2

Аналіз показників за складовими економічної безпеки
підприємства

3

Розробка бальної системи оцінок для обчислення показника
економічної безпеки підприємства

4

Визначення та оцінка середнього бального значення
економічної безпеки підприємства

5

Розрахунок та аналіз комплексного показника економічної
безпеки підприємства

Рисунок 2 – Алгоритм оцінки рівня економічної безпеки підприємств
Джерело: складено на основі [1; 7; 10]

1-й етап – вибір і систематизація показників діяльності підприємства за
функціональними складовими безпеки. Кожній функціональній складовій
економічної безпеки підприємства відповідає певна сукупність показників
діяльності підприємства; 2-й етап – аналіз показників діяльності підприємства
за складовими економічної безпеки підприємства. Кожен показник має своє
граничне значення, тому важливим є порівняння фактичних значень із
граничними, що в результаті дасть можливість виявити загрози та небезпеки
для кожної складової, які негативно впливають на рівень економічної безпеки
підприємства; 3-й етап – розробка бальної системи оцінок для обчислення
показника економічної безпеки підприємства. Бальна система дає можливість
привести різні значення показників до однієї порівняльної форми; 4-й етап –
визначення та оцінка середнього бального значення економічної безпеки
підприємства; 5-й етап – розрахунок та аналіз комплексного показника
економічної безпеки підприємства.
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Показники оцінки економічної безпеки підприємств (рентабельності,
ліквідності, фінансової стійкості, техніко-технологічні показники підприємства)
наведено на рис. 3.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

ГРУПИ І ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ

Показники рентабельності:
рентабельність активів;
рентабельність продукції;
рентабельність продажів;
рентабельність власного капіталу
Показники ліквідності:
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
коефіцієнт швидкої ліквідності;
коефіцієнт загальної ліквідності

Техніко-технологічні показники:
коефіцієнт зношення основних засобів;
коефіцієнт придатності основних засобів;
коефіцієнт відновлення основних засобів;
коефіцієнт вибуття основних засобів;
капіталовіддача;
матеріалоємність;
коефіцієнт реальної вартості майна;
операційні витрати на 1 грн. реалізованої продукції
Показники фінансової стійкості:
коефіцієнт автономії;
коефіцієнт фінансової залежності;
коефіцієнт фінансування;
коефіцієнт маневреності власного капіталу;
коефіцієнт обіговості всього капіталу підприємства;
коефіцієнт обіговості оборотних активів;
коефіцієнт обіговості необоротних активів;
коефіцієнт фінансової стійкості;
коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

Рисунок 3 – Показники оцінки економічної безпеки підприємств
Джерело: складено на основі [2; 7; 11]

Для убезпечення підприємства від ризиків, які не може застрахувати
страхова компанія, доцільно використовувати самострахування як додатковий
засіб покриття можливих ризиків.
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Самострахування передбачає створення підприємством власних резервів
для покриття збитків за ризиками, які не передані в страхування. Підприємства
можуть за власним бажанням створити фонд самострахування. Використання
фондів самострахування не є обов’язковим для підприємств.
Самострахування як форма самостійного покриття збитків за рахунок
власних коштів здійснюється різними методами, найбільш розповсюдженими з
яких є затратний і фондовий. Перший метод передбачає фінансування
незначних втрат за рахунок поточних коштів підприємства. Другий метод
полягає в формуванні спеціальних цільових фондів.
У залежності від мети призначення фонди можуть створюватися в
натуральній та грошовій формах.
Рішення про створення фондів самострахування підприємство може
приймати самостійно.
Для визначення та розрахунку майбутніх фондів самострахування доцільно
використовувати блок-схему самострахування (рис. 4).
У випадку отримання підприємством прибутку, зважаючи на його розмір,
необхідно щорічно здійснювати відрахування до фонду самострахування. У
випадку отримання чистого прибутку до 300 тис. грн. до відраховують фонду
4%-5% від суми отриманого чистого прибутку; при отриманні чистого прибутку
у розмірі від 300 тис. грн. до 700 тис. грн. – 2,5%-3,5%; у випадку отримання
чистого прибутку у сумі більше 700 тис. грн. – у розмірі 1%-2%.
Таке

розмежування

використовується

для

відсотків

пришвидшення

відрахувань

та

акумулювання

розмірів
коштів

у

доходів
фондах

самострахування підприємств, які отримають невеликі прибутки.
Для обмеження відволікання прибутку з обороту доцільно встановити
граничний розмір створених фондів самострахування на рівні 30% від власного
капіталу підприємства.
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Чи користується підприємство послугами страхування?

Ні

Так

Якими формами страхування користується підприємство?
Обов’язкове

–
загальнообов’язкове
соціальне страхування

державне

Добровільне
– майнове
– особисте
–
страхування
відповідальності

– обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
– страхування автотранспортних засобів
«Каско», що взяті в кредит

Вивчення можливості використання підприємством
додаткової форми страхового забезпечення –
самострахування (фонд самострахування)

Який фінансовий результат отримало підприємство у
звітному році?
Прибуток

Збиток

до 300 тис. грн.
відрахування
4%-5%

від 300 тис. грн.
до 700 тис. грн.
відрахування
2,5%-3,5%

більше 700 тис.
грн.
відрахування 1%2%

Рисунок 4 – Блок-схема створення фондів самострахування
Джерело: складено на основі [4; 5; 9; 12]

Оскільки створення та управління фондами самострахування потребує
розробки

стратегії,

то

підприємствам

необхідно

звертати

увагу

на

прогнозування можливих прибутків та, як наслідок, і фондів самострахування.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Загрози економічній
безпеці підприємств можуть набувати різних форм, по-різному проявлятися і
спричиняти різні наслідки для підприємства. Управління економічною безпекою
підприємств передбачає розробку і реалізацію системи заходів, а саме:
запобігання

проблемам,

які

стосуються

основної

функції

діяльності

підприємств; раціональний із мінімальними втратами вихід із скрутної ситуації,
якщо вона виникла, і попередження загроз; забезпечення успішного досягнення
основної функції діяльності підприємств шляхом виявлення ключових факторів
успіху і пошук способів їх втілення. Для виявлення та нейтралізації загроз і
ризиків, які впливають на економічну безпеку підприємств, потрібно своєчасно
оцінити та діагностувати рівень економічної безпеки підприємства.
Удосконалення

процесу

формування

стану

економічної

безпеки

підприємств сприятиме підвищенню стійкості їх ринкових позицій, рівня
конкурентоспроможності продукції та можливості ефективно реалізовувати
визначені цілі розвитку.
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РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
У статті обґрунтовано розвиток міжнародного бізнесу як результат
наслідків глобалізації. Зазначено, що дослідження даної теми є особливо
актуальною для України. Проаналізовано види міжнародного бізнесу за його
різними

формами,

підходами.

Виділено

основні

фактори

розвитку

міжнародного бізнесу. Проаналізовано форму міжнародного бізнесу в Україні
як франчайзинг. Охарактеризовано найпоширенішу форму міжнародного
бізнесу як спільне підприємництво.
Ключові слова: міжнародний бізнес, глобалізація, бізнес-середовище, спільні
підприємства, франчайзинг
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Постановка проблеми. Найважливішою ознакою розвитку світового
господарства
трансформації
міжнародних

є

розгортання
продуктивних

економічних

процесів
сил,

відносин

які
і

глобалізації,
значно

інтернаціоналізації,

впливають

визначають

на

тенденції

систему
розвитку

міжнародного бізнесу та національних економік в цілому. Розвиток сучасного
бізнесу України відбувається в умовах економічної кризи. Сьогодні характерні
масштабні розриви соціально-економічного, інвестиційно-фінансового та
організаційно технологічного характеру, а також асиметрія у відносинах
власності, розподілі, в системі управління. Країна прагне стати повноцінним
партнером в світовій і європейській спільнотах, і для цього необхідне
розширення і посилення міжнародної економічної діяльності. Звідси й
критична потреба в знаннях і розумінні основних тенденцій у зовнішньому
середовищі міжнародного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес розвитку міжнародного
бізнесу та важливість його для економіки країни досліджували В. Е.
Новицький, О. А. Кириченко, А. П. Румянцев, Г. Н. Климко. Зміни та тенденції
розвитку в умовах глобалізації: Д. Джонсон, К. Тернер, Б. Тойн, С. Мочерний,
Є. Г. Панченко, К. Сіммондс, У. Г. Томмінсон, С. Фомішин та інші. Загалом
питанню основних тенденцій та проблем міжнародного бізнесу приділено
велику увагу в усьому світі. Основні принципи були сформульовані такими
відомими вченими, як Майкл Портер, Пітер Друкер, АкіоМоріта, Філіпп
Коттлер і Томас Фрідман.
Мета статті. Обґрунтування розвитку основних форм міжнародного
бізнесу в контексті сучасних умов, визначення безпосередньої сутності та
основних характеристик міжнародного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний бізнес – це економічна
взаємодія підприємств або їхніх підрозділів, що знаходяться в різних країнах.
Взагалі, міжнародний бізнес, будучи потужним інструментом глобалізації,
визначається

такими

характеристиками,

технологічна

глобалізація,

як:

фінансіаризація,
43

доступність
взаємодія

і

загальність,

національного

й

інтернаціонального менталітету, знання і компетентність [2]. Відмінною рисою
міжнародного бізнесу є і те, що на цю діяльність має вплив численність
обставин, у тому числі відмінності у мові, географічне положення, тарифні
бар’єри, політичні, соціальні проблеми та зміни в економіці.
До основних форм міжнародного бізнесу належать експорт (імпорт),
ліцензування,
підприємства,

управлінські
зарубіжні

контракти,

контракти

інвестиції,

під

франчайзинг,

ключ,

поширення

спільні
ТНК.

Трансформаційні зміни формують нове розуміння форм міжнародного бізнесу
під впливом дії таких чинників [6]:
глобалізація – універсалізація та становлення єдиних світових структур,
зв’язків і відносин між соціально економічними системами;
інтенсифікація процесів інтернаціоналізації – процес розвитку стійких
економічних взаємозв'язків між країнами, підвищення їх взаємозалежності
шляхом збільшення руху капіталів, товарів, робочої сили;
науково-технічний прогрес – нових технологій, інновацій, науководослідних розробок, інформатизації та широкому розповсюдженні мережі
Інтернет;
міжнародна конкуренція, що відображає стан ресурсно-технологічної,
просторової, інституційної, соціально-когнітивної й інформаційної складових
системи міжнародної економічної діяльності соціально-економічних систем;
зміни в стилі споживання в різних країнах та вплив соціокультурних
параметрів.
На

сучасному

етапі

розвитку

міжнародного

бізнесу

діяльність

міжнародних компаній характеризується наступними тенденціями [5].:
збереження високої концентрації (більше 50% торгівлі та 80% інвестицій
припадає на 500 найбільших компаній);
стрімке зростання технологічного бізнесу, Інтернет-компаній (Apple Inc.,
AlphabetInc., Microsoft Corp);
збільшення кількості компаній з країн, що розвиваються, зокрема у
технологічному секторі (наприклад, DidiChuxing, Xiaomi);
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зростання

кількості

малих

та

середніх

компаній,

які

діють

на

міжнародному рівні;
збільшення частки нематеріальних активів.
Зауважимо, що в епоху Інтернет-економіки фірми та компанії, які
належать до малого та середнього бізнесу, також можуть бути активними
суб’єктами міжнародної підприємницької діяльності, не вкладаючи прямі
іноземні інвестиції чи займаючись транскордонною спільною діяльністю.
Зростання ТНК сприяє розширенню міжнародної інвестиційної діяльності і
руху капіталу в міжнародному просторі. У сучасному світі найбільші 100 ТНК,
що мають в своєму розпорядженні світові активи на загальну суму понад 3,1
трильйона доларів, контролюють близько 90 % прямих капіталовкладень за
кордоном.
ТНК

з

метою

підвищення

інноваційної

активності

здійснюють

нарощування інвестицій у НДДКР (табл. 1). Рейтинг світових компаній за
витратами на НДДКР свідчать про те, що лідерами є ТНК, які працюють в
галузях автомобілебудування, програмного забезпечення та комп’ютерних
послуг, електроніки та електротехнічного обладнання, технологій, апаратури,
фармацевтики та біотехнологій. Географічна структура компаній представлені
такими країнами як Німеччина, США, Південна Корея, Китай, Швейцарія,
Японія [7].
Найбільш ефективним видом міжнародного підприємництва є створення та
функціонування міжнародних спільних підприємств. Міжнародне спільне
підприємство представляє собою форму співробітництва партнерів різних країн
стосовно інвестування, управління, виробництва продукції, реалізації товарів та
послуг, розподілу прибутків та ризиків.

45

Таблиця 1- Рейтинг компаній за інвестуванням у НДДКР 2018р.
№

Компанія

Галузь економіки

Обсяги інвестицій
НДДКР, млн євро

1.
2.

VOLKSWAGEN
ALPHABET

13672,0
12864,1

3.

MICROSOFT

4.
5.

SAMSUNG
ELECTRONICS
INTEL

6.

HUAWEI

7.

APPLE

автомобілебудування
програмне
забезпечення
та
комп’ютерні послуги
програмне
забезпечення
та
комп’ютерні послуги
електроніка та електротехнічне
обладнання
технології,
апаратура
та
обладнання
технології,
апаратура
та
обладнання
технології,
апаратура
та
обладнання
фармацевтика та біотехнології
фармацевтика та біотехнології
фармацевтика та біотехнології

8. ROCHE
9. JOHNSON & JOHNSON
10. NOVARTIS
Джерело [4].

в

12367,9
12154,6
12086,1
10362,7
9529,5
9241,6
8628,2
8539,0

На сучасному етапі СП функціонують переважно у таких галузях (рис. 3),
як

внутрішня

торгівля

(22,4%),

харчова

промисловість

(14,5%),

машинобудування і металообробка (12,8%), чорна і кольорова металургія
(5,0%), зовнішня

торгівля

(4,4%), транспорт і зв’язок (4,1%), легка

промисловість (4,0%), хімічна промисловість (3,9%), будівництво (3,7%).
Найбільша кількість СП зосереджена у м. Києві, Львівській, Одеській,
Дніпропетровській, Закарпатській областях [3].
Будівництво

3,70%

Хімічна промисловість

3,90%

Легка промисловість

4%

Транспорт і зв'язок

4,10%

Зовнішня торгівля

4,40%

Чорна і кольорова металургія

5%

Машинобудування та…

12,80%

Харчова промисловість

14,50%

Внутрішня торгівля

22,40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Рисунок 1 - Галузі функціонування СП
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Аналізуючи ситуацію на українському ринку, слід відзначити динамічний
та стабільний розвиток форми бізнесу – франчайзингу, який є одним із
найбільш перспективних видів бізнесу в Україні. За даними Асоціації
франчайзингу в Україні на сьогоднішній день в країні працює понад 23 000
франчайзингових точок і близько 700 франчайзерів. 65% ринку займають
національні

франшизи.

На

рис.

2

представлено

галузеву

структуру

франчайзингу України[9].
Галузева структура франчайзингу в Україні

1%
15%

Сфера послуг
Роздрібна торгівля
Громадське харчування
Виробничі франшизи

25%

59%

Рисунок 2 - Галузева структура франчайзингу в Україні
Найбільш відомі українські франчайзери, які довели працездатність своїх
проектів, це мережі ресторанів «Mafia», «PESTOCAFÉ», «Хінкальня», пекарнікав’ярні «LvivCroissants»і «Насолода», «Франсуа», фаст-фуд «CHIKENHUT»і
«FreshLine», піцерія «PIZZACELENTANO», мережі супермаркетів «Наш Край»
і «NOVUS», магазини солодощів ручної роботи «Львівська майстерня
шоколаду» і «Веселі карамелі», бутіки дизайнерського одягу «ANDRE
TAN»[9].
Незважаючи на домінуючу роль в Україні вітчизняних франчайзерів, на
території нашої держави представлені також франчайзингові мережі з Росії,
Польщі, Нідерландів, Франції, США, Німеччини, Великої Британії та інших
країн. Присутність в Україні іноземних компаній як франчайзерів має певні
позитивні

наслідки.

Функціонування

іноземних

франчайзерів

дозволяє

вітчизняним підприємствам з часом перейняти успішний досвід ведення
діяльності в умовах франчайзингових відносин, достатній для більш широкого
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розвитку договірної системи внутрішнього франчайзингу в Україні. Крім того,
діяльність іноземних франчайзерів сприяє постачанню на вітчизняний ринок
нових товарів і послуг.
Український ринок пропонує багато можливостей для міжнародного
франчайзингу. Однак, як підприємницька діяльність, франчайзинг стикається з
тими ж загальними бар'єрами, що і установи малого та середнього бізнесу.
Сюди входить весь комплекс податків, високі кредитні ставки, криза
неплатежів, нестабільне законодавство та дуже суворий контроль з боку
держави за об’єктами підприємницької діяльності. Інвестиційний клімат
залишається головною перешкодою для франшиз в Україні.
Розвиток міжнародного бізнесу в Україні значно гальмується наступними
проблемами:

фінансово-кредитного

характеру

(складність

процедури

кредитування малих підприємств); незахищеність українських бізнесменів у
співпраці з іноземними представниками; значне обмеження розвитку малого
бізнесу податковими нормами, внаслідок чого підприємці змушені шукати
"обхідні шляхи" у здійсненні паушального платежу та роялті; недосконалість
нормативно-законодавчої бази.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, під впливом
глобалізації міжнародні економічні зв’язки охоплюють практично всі країни
світу, в тому числі й Україну, і кожна з них неодмінно залежить від
міжнародного бізнесу. Сучасні умови формують основні форми міжнародного
бізнесу

як

експорт

(імпорт),

ліцензування,

франчайзинг,

управлінські

контракти, контракти під ключ, спільні підприємства, зарубіжні інвестиції,
франчайзинг. Український ринок пропонує багато можливостей для розвитку
міжнародного бізнесу. Однак, існує багато бар'єрів: комплекс податків, високі
кредитні ставки, криза неплатежів, нестабільне законодавство та інвестиційний
клімат. Для ефективного розвитку міжнародного бізнесу в Україні необхідно
забезпечити ряд умов, що зумовлює необхідність подальшого дослідження.
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результати взаємодії України зі світовим банком. Здійснено моніторинг
індексу легкості ведення бізнесу «Doing business» за 2016 р., 2017 р., 2018 р.,
2019 р.
Ключові слова: Світовий банк, співпраця, проєкти, програми, позики,
макроекономічна стабільність, кредитно-фінансові організації.
Постановка проблеми. Україна приєдналась до Світового банку у 1992
році. За більш ніж 28 років співпраці зобов'язання Банку перед країною сягнули
майже 12 млрд доларів США в рамках приблизно 70 проєктів і програм. Україні
необхідно зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити управління
фіскальними ризиками. Ключем до збереження фіскальної стабільності в
майбутньому є розв’язання проблеми зростання поточних видатків та
утримання дефіциту державного бюджету на рівні, що не перевищує 2,5 % для
забезпечення сталого зменшення заборгованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у теорію та
практику напрямів співробітництва України із Світовим банком зробили такі
вчені,

як

Андрійчук

В.Г.,

Галіцейська

Ю.М., Давидюк Л.П., Вудс Н.,

Герчикова І., Екс А., Зайцева О., Кірєєв А., Кузнєцов В., Мілднер С., Рубіні Н.
та інші вчені.
Мета статті. Полягає в аналізі співпраці України зі Світовим банком,
зокрема дослідженні наданих позиків, втілених програм, фінансуванні проєктів
Світового Банку в Україні.
50

Виклад основного матеріалу. Світовий банк представляє собою
акціонерне товариство, акціонерами якого є 186 країн-членів. Україна набула
членства у Групі Світового банку у 1992 році відповідно до Закону України від
3 червня 1992 р. №2402-ХІІ. Україна, як учасник-акціонер Світового банку, має
0,77 % акцій.
Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій Світовий банк є
другим,

після

МВФ,

використовуються

для

кредитором
підтримки

України.

Ресурси

державного

цієї

організації

бюджету,

здійснення

інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації довгострокових
інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним напрямам економічного
розвитку України [1].
Кошти від Світового банку спрямовані на погашення дефіциту бюджету й
платіжного балансу та реалізацію довгострокових інвестиційних проєктів,
підтримку українських підприємств, страхування імпорту. Позики Світового
Банку для України вигідніші, ніж позики з інших джерел, оскільки умови
надання ним кредиту сприятливіші. За класифікацією Світоого Банку Україна
належить до III категорії країн (рівень доходів нижче середнього), тому термін
погашення кредитів продовжується до 20 років з пільговим періодом 5 років.
Відсотки за кредит сплачуються за плаваючою ставкою і становлять близько
6,5 % річних.
Співробітництво України зі Світовим банком здійснювалось на основі
прийнятої у лютому 2012 року Стратегії партнерства з Україною на
2012 -2016 рр., яка була спрямована на допомогу Уряду у реалізації програми
економічних реформ та інтеграції з ЄС та Стратегією партнерства з Україною
на 2017-2021 роки. Рамкове партнерство узгоджується з цілями стратегії
розвитку країни, викладеними в Урядовій програмі та Плані дій, прийнятих у
квітні

2017 року, і ґрунтується на висновках та рекомендаціях Групи

Світового банку (WBG) щодо систематичної діагностики країн (SCD) для
України. Метою партнерства Світового банку в Україні є сприяння стійкому та
всеосяжному економічному одужанню після майже десятирічного застою та
двох років економічної кризи/
За рахунок Світового Банку в Україні наразі реалізується 16 проєктів на
загальну суму 2895 млн доларів та 15 млн євро [2]. Розподіл фінансування за
окремими проєктами подано в табл. 1.
51

Таблиця 1 - Інвестиційні проєкти та позики Світового банку в Україні
№
за/пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва проєкту, позики

Сума, млн дол.

Реабілітаційна позика
Інституційна позика
Проєкт реабілітації гідроенергетики
Проєкт із розробки насінництва
Експериментальний проєкт у вугільній галузі
Проєкт розвитку підприємств
Проєкт структурної перебудови вугільної галузі
Проєкт «Морський старт»
Проєкт структурної перебудови сільського господарства
Проєкт розвитку підприємств, II етап
Проєкт розвитку експорт
Проєкт розвитку ринку електроенергії
Проєкт підтримки соціального захисту
проєкт структурної перебудови фінансового сектора
Проєкт реабілітації та розширення теплопостачання м. Києва
Розвиток системи казначейства

12
13
14
15
16

500
27
114
32
16
310
300
100
300
300
60 млн дол. та 15
млн марок
317
2,6
300
200
16,4

Отже, інвестиційні проєкти Світового банку спрямовані на підвищення
якості

основних

теплопостачання,

державних

і

водопостачання

комунальних
й

послуг:

каналізації,

централізованого

охорони

здоров'я

та

соціального захисту, а також державної інфраструктури: зокрема, ліній
електропередачі та автомобільних доріг державного значення. Крім того, банк
надає Україні підтримку у формі рекомендацій у сфері державної політики й
технічну допомогу в опрацюванні та реалізації

структурних

реформ

комплексного характеру.
Згідно з даними звіту Світового банку Україна покращила свої показники
за шістьма з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при
складанні рейтингу [3]. Рейтинг Doing Business – це щорічний рейтинг
інвестиційної привабливості 190 країн світу, який укладається Світовим
банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного
дослідження стану реформ в кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які
використовуються для аналізу економічних результатів та виявлення успішних
реформ та оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing
Business є важливим маркером для інвесторів при прийнятті рішення про
інвестиції в ту чи іншу країну світу.
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Україна одразу на 7 пунктів покращила свою позицію у рейтингу
інвестиційної привабливості Doing Business-2019, який щорічно оприлюднює
Світовий банк, і посіла 64-ту сходинку зі 190 країн (табл. 2).
Таблиця 2 - Рейтинг інвестиційної привабливості Doing Business за 20162019 рр.
Рік, місце в рейтингу
Назва країни
Нова Зеландія
Сінгапур
Гонконг, Китай
Данія
Республіка Корея
Сполучені Штати Америки
Грузія
Великобританія
Норвегія
Україна

2016

2017

2018

2019

2
1
5
3
4
6
24
7
9
83

1
2
4
3
5
8
16
7
6
80

1
2
5
3
4
6
9
7
8
76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
64

Зміни 2016
р. до 2019 р.,
↓↑
↑ з 2 на 1
↓ з 1 на 2
↑ з 5 на 3
↓ з 3 на 4
↓ з 4 на 5
↕
↑ з 24 на 7
↓ з 7 на 8
↕
↑ з 83 на 64

Як свідчать дані табл. 2, традиційно з 2017 р. рейтинг очолює Нова
Зеландія. Другу позицію зайняв Сінгапур, на третьому рядку Гонконг, на
четвертій

розташувалася

Данія,

замикає

топ-5

Південна

Корея.

З

пострадянських країн найкраще з веденням бізнесу справи йдуть у Грузії - вона
на сьомому місці. Далі йдуть Литва (11), Естонія (18), Латвія (19), Казахстан
(25), Росія (28), Азербайджан (34), Вірменія (47), Молдова (48), Булар (49). На
останньому 190-му місці – Сомалі [3].
Підвищення рейтингу України в Doing Business-2019 одразу на 7 позицій у
2019 р. порівняно з 2018 р. Це позитивний сигнал для українських підприємців
та «зелене світло» для іноземних інвесторів. Найбільший прогрес Україна
продемонструвала

за

компонентою

«Захист

міноритарних

акціонерів»

+27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та
компонентою «Отримання дозволу на будівництво»+10 пунктів за рахунок
усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та
запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість
дозволів на будівництво в межах Києва. Крім того, на підвищення позиції в
рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами:
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- підключення до електромереж: спрощення підключення до електромереж
та впорядкування технічних умов, а також впровадження географічної
інформаційної

системи.

Україна

також

покращила

надійність

електропостачання, запровадивши механізм компенсації відключення;
- міжнародна торгівля: спрощення вимог до сертифікації окремих
промислових товарів;
-

реєстрація

майна:

підвищення

прозорості

системи

управління

земельними ресурсами та спрощення реєстрації майна;
- доступ до кредитів: покращення за рахунок доступу до кредитної
інформації через створення нового Національного реєстру кредитів у
Національному банку України.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, Україна
визнається країною, що розвивається і для неї є важливими та необхідними
рекомендації, видані такими міжнародними організаціями, як Світовий банк,
Організація економічного співробітництва і розвитку або Міжнародний
валютний фонд тощо.
Перспективи майбутнього зростання ВВП країни великою мірою залежать
від здатності прискорити динаміку реформ для усунення вузьких місць на
шляху інвестиційної діяльності та продуктивності. Для цього потрібно
розвивати такі напрями:
1) відродження здорового банківського кредитування підприємств шляхом
завершення реформування державних банків;
2) залучення приватних інвестицій до секторів, пов'язаних із зовнішньою
торгівлею, шляхом створення прозорого ринку земель сільськогосподарського
призначення, демонополізації ключових галузей і зміцнення антимонопольної
політики та її реалізації, приватизації ДП та подолання корупції;
3) забезпечення макроекономічної стабільності шляхом розв'язання
проблеми

зростання

поточних

видатків,

залучення

достатніх

обсягів

фінансування, подальшого зниження рівня інфляції та відновлення резервів. Без
поступу в реалізації реформ та достатнього фінансування зростання може
сповільнитись до менш ніж 2% унаслідок втрати довіри інвесторів, загострення
макроекономічної вразливості та стиснення внутрішнього попиту через
фінансові труднощі.
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ОСНОВНІ ГРУПИ РИЗИКІВ У ПРОЄКТАХ З РОЗРОБКИ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглянуто сутність поняття «ризик» та «управління ризиком».
Виділено основні групи ризиків, що є спільними для проєктів з розробки та
підтримки програмного забезпечення. Розглянуто більш детально поняття
«життєвий цикл розробки програмного забезпечення». Розглянуто та
проаналізовано

різні

моделі

життєвого

циклу

розробки

програмного

забезпечення.
Ключові слова: ризик, управління ризиком, ІТ-проєкт, програмне забезпечення,
життєвий цикл розробки програмного забезпечення, модель ЖЦРПЗ.
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Актуальність теми. В епоху масштабного розвитку передових технологій
жодна сфера людської діяльності не може залишатися осторонь. Інформаційні
технології (ІТ) стали невід’ємною складовою нашого повсякденного життя.
Активне впровадження ІТ-рішень у господарську діяльність вже стало основою
стратегії кожного підприємства, що бажає покращити показники своєї
продуктивності з одного боку, та оптимізувати свої витрати з іншого. Сфера
програмної інженерії, що забезпечує розробку та підтримку ІТ-рішень, з
кожним роком розвивається все активніше, що є наслідком збільшення попиту
на відповідну продукцію. Як і будь-яка інша сфера господарювання, програмна
інженерія

характеризується

певним

рівнем

невизначеності.

Процеси

проектування і розробки програмного забезпечення завжди пов'язані з
факторами невизначеності внутрішнього і зовнішнього середовища, які можуть
привести до погіршення якісних показників кінцевого продукту, до збільшення
витрат, зміщення термінів або навіть до закриття проєкту, без досягнення
поставлених цілей. Одним з методів зменшення впливу факторів, що
призводять до негативних наслідків, є систематичне управління ризиками
проєкту протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення
[1].
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням сутности поняття «ризик»
займається чимало вітчизняних науковців, серед яких В.Д. Базилевич,
О.І. Барановський, Л. Бевер, В.В. Вітлінський, М.С. Горбач, Л.М. Гутко,
М.І. Дорошенко та інші. Питання «ризик-менеджменту» у своїх працях
висвітлюють І. В. Федулова, В. В. Черкасов, А.О. Старостіна та інші.
Проблематикою управління ризиками проєктів з розробки і підтримки
програмного забезпечення займаються І.О. Башинська, А.М. Акименко,
Н.І. Галенко та інші. Серед зарубіжних науковців слів виділити праці
Тома Де-Марко, Тімоті Лістера та Елані М. Хол, які займаються дослідженням
ризиків проєктів з розробки та підтримки програмного забезпечення.
Метою статті є виділити основні групи ризиків, що характерні для
проєктів з розробки та підтримки програмного забезпечення.
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Виклад основного матеріалу. У проєктній діяльності поняття «ризик»
характеризує можливі втрати, які може понести проєкт у ході його виконання.
Оскільки проєкти з розробки і підтримки ПЗ відрізняється від класичних
проєктів, слід виділити окремі групи ризиків, що притаманні саме проєктам з
розробки програмного забезпечення [2].
Розробка ПЗ здійснюється у відповідності до життєвого циклу розробки
програмного

забезпечення

[3].

Життєвий

цикл

розробки

програмного

забезпечення (Software Development Life Cycle) — сукупність окремих етапів
робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який
починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і
закінчується припиненням використання програмного забезпечення. Він
складається з детального плану, що описує: як розробляти, підтримувати,
замінювати

та

змінювати

або

вдосконалювати

конкретне

програмне

забезпечення (рис. 1).
Планування та
попередній аналіз
вимог до ПЗ
Імплементація готового
ПЗ та його подальша
підтримка

Визначення вимог до
майбутнього ПЗ
Етапи життєвого циклу розробки
програмного забезпечення

Тестування

Розробка архітектури
рішення ПЗ

ПЗ
Безпосередня розробка
ПЗ

Рисунок 1 – Етапи Життєвого циклу програмного забезпечення
Життєвий цикл розробки визначає методологію підвищення якості
програмного забезпечення та загального процесу розробки [4]. Сукупність цих
окремих етапів робіт може бути реалізована у декілька способів, що описують
відповідну модель життєвого циклу розробки ПЗ. Модель SDLC - це структура,
що складається із процесів, робіт та задач, які включають в себе розробку,
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експлуатацію і супровід програмного продукту; охоплює життя системи від
визначення вимог до неї до припинення її використання. На сьогодні у світовій
практиці з розробки і підтримки ПЗ виділяють наступні моделі [5]:
каскадна модель (Waterfall model);
ітеративна модель (Iterative model);
спіральна модель (Spiral model);
V-подібна модель (Spiral model);
модель Великого вибуху (Big Bang model);
гнучкі методології – Agile (Scrum, Kanban).
У залежності від обраної моделі розробки ПЗ проєктні ризики можуть
відрізнятися, проте можна виділити п’ять основних груп проєктних ризиків, що
є характерними для всіх проєктів з розробки і підтримки програмного
забезпечення.
Перша група – це ризики, що пов’язані з недоліками календарного
планування. На ранніх етапах роботи досить важко чітко визначити, скільки
саме часу знадобиться для реалізації проєкту. Помилки календарного
планування можна розглядати як тенденцію до неправильного визначення
всього обсягу робіт для виконання.
Друга група ризиків – це ризики, що пов’язані з обсягом вимог до
майбутнього програмного забезпечення. Повертаючись до SDLC, другий етап –
це визначення вимог до ПЗ. Після того, як аналіз вимог виконано, наступним
кроком є чітке визначення та документування вимог до програмного продукту
та отримання їх схвалення від замовника. Все це документально оформлено і
чітко прописано в «Специфікації програмного забезпечення» (Software
Requirement Specification). Однак, перелік вимог на старті проєкту та його
завершенні можуть суттєво відрізнятися, і обсяг цієї різниці в переліку вимог і є
потенційним ризиком.
Третя група ризиків – це кадрові ризики. Спеціалісти, що задіяні на
проєкті, можуть звільнитися, не дочекавшись його завершення. Для того, аби
прийняти до уваги цей фактор, потрібно передбачити певний буфер для
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стримування цього ризику. Прийнято визначати загальні втрати часу як
кількість місяців, що знадобляться новому співробітнику для досягнення такого
ж рівня продуктивності, який був у його попередника. Що стосується
унікальних технічних спеціалістів, попит на яких на ринку досить високий, то
тут вживається ряд заходів для пом’якшення ризику плинності «унікальних»
кадрів (парне програмування і т. д.).
Четверта група ризиків – це ризики, що пов’язані з порушенням
специфікацій. Це група ризиків, що є досить дискретними за своєю суттю –
вони або реалізуються, або ні. Наслідки ризиків, що пов’язані з порушенням
специфікації, можуть мати фатальні наслідки для всього проєкту, адже це
говорить про розбіжності в баченні готового рішення зацікавленими сторонами.
П’ята група ризиків – це ризики, що пов’язані з низькою продуктивністю
команди, що працює над проєктом. Існує різниця в продуктивності між
окремими групами розробників, оскільки написання програмного коду – це
досить творчий підхід, тому і до його виконання кожен підходить по-своєму.
Окрім того, різниця в особистій продуктивності кожного учасника проєкту
може виникати через наявність одного із чотирьох вище описаних ризиків.
Висновки. Управління проєктними ризиками – це важливий процес, від
якого залежить успіх всього проєкту. У залежності від обраної моделі розробки
програмного забезпечення, ризики можуть змінюватися, проте можна виділити
п’ять основних груп ризиків, які притаманні всім із шести моделей, а саме:
ризики, що пов’язані з недоліками календарного планування; ризики, що
пов’язані з обсягом вимог до ПЗ; ризики плинності кадрів; ризики порушення
специфікацій; ризики низької продуктивності команди. Слід відзначити, що на
кожному етапі життєвого циклу розробки ПЗ вагомість кожної групи ризиків
може змінюватися.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ:
ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ
В статті визначено, що важливою є соціальна стабільність суспільства, яка
досягається у результаті ефективної та системної взаємодії влади, бізнесу і
громади; одним із інструментів такої взаємодії є соціальне підприємництво.
Наведено характерні ознаки, що в сукупності характеризують соціальне
підприємництво та відрізняють його від інших видів соціально-економічної
діяльності. Визначено соціальне підприємництво, як вид соціальної інновації,
досліджено бар’єри та обмеження, що перешкоджають розвитку соціального
підприємництва. Визначено можливості, що спонукатимуть до створення
більшої кількості соціальних підприємств в Україні.
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні інновації, соціальна місія,
бар’єри соціального підприємництва, можливості соціального бізнесу.
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Постановка проблеми. Для сучасного етапу соціально-економічного
розвитку характерні певні проблеми, саме тому з’являється необхідність у
соціальних інноваціях, як механізмі, що допоможе Україні поступово знайти
ефективний шлях розвитку. Ідея соціальних інновацій в Україні лише починає
отримувaти розповсюдження тa асоціюється з такими поняттями, як держaвнопривaтне партнерство, корпорaтивнa соціaльнa відповідaльність, соціaльне
підприємництво. Зaзвичaй особи, які впровaджують соціaльні проекти, не
ідентифікують себе з інновaторaми aбо соціaльними підприємцями. Появі
соціaльних інновaцій можуть сприяти тaкі процеси, як: зaгострення соціaльних
проблем, що вимaгaє нових підходів до їх вирішення; відсутність необхідних
ресурсів для розвитку, що потребує більш дієвих способів їх пошуку [1].
Одним із сучасних інструментів взаємодії влади, бізнесу і громади є
соціальне

підприємництво,

тобто

реалізація

соціально

інноваційної

підприємницької діяльності, значна частина прибутків від якої спрямовується
на вирішення соціальних проблем. Актуальність розвитку соціального
підприємництва в Україні посилюється в контексті завдань реінтеграції
Донбасу,

оскільки

воєнний

конфлікт

супроводжується

численними

економічними проблемами, а державних коштів на відновлення інфраструктури
та соціальні заходи недостатньо. За цих умов соціальне підприємництво може
створювати сприятливе бізнес-середовище, підтримувати активну громадську
позицію його учасників, інновації, суспільну солідарність, що забезпечить
більш ефективний вихід з кризи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у теоретикометодологiчнi дослiдження соцiальних iнновацiй пiдприємництва можна знайти
у наукових працях таких дослiдникiв: С. Алворда, Ф. Бородкiна, З. Галушки,
Г. Діса, О. Кірєєвої, А. Московської, М. Наумової, Ю. Попова, І. Салія,
Л. Тарадiної, В. Удодової та iн. Враховуючи наявні наукові дослідження з цієї
проблематики, слід зауважити, що соціальне підприємництво залишається
актуальним напрямом досліджень, особливо в умовах соціально орієнтованих
реформ та активізації громадської ініціативи.
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Метою роботи є визначення соціального підприємництва, як виду
соціальної інновації, дослідження бар’єрів і обмежень, що перешкоджають
розвитку соціального підприємництва та можливостей, які спонукатимуть до
створення все більшої кількості соціальних підприємств в Україні.
Результати досліджень. На даному етапі розвитку України важливою є
соціальна стабільність суспільства, яка досягається у результаті ефективної та
системної взаємодії влади, бізнесу і громади. Одним із доведених світовою
практикою сучасних інструментів такої взаємодії є соціальне підприємництво,
тобто реалізація соціально-інноваційної підприємницької діяльності, значна
частина прибутків від якої спрямовується на вирішення соціальних проблем.
За

визначенням,

соціальне

підприємництво

–

це

підприємницька

діяльність, що характеризується такими основними ознаками, як: соціальний
вплив, тобто цільова спрямованість на вирішення/пом'якшення існуючих
соціальних

проблем

для

досягнення

стійких

позитивних

соціальних

результатів; інноваційність завдяки застосуванню нових, унікальних підходів,
що дозволяють збільшити соціальний вплив [2]; самоокупність і фінансова
стійкість, а саме здатність соціального підприємства вирішувати соціальні
проблеми доти, доки це необхідно, і за рахунок доходів, отримуваних від
власної діяльності; підприємницький підхід – здатність соціального підприємця
бачити «провали ринку», знаходити можливості, акумулювати ресурси,
розробляти нові рішення, які здійснюють довгостроковий позитивний вплив на
суспільство.
Головне, що відрізняє соціального підприємця від бізнес-підприємців і
навіть від соціально відповідального бізнесмена – це соціальна місія. Проте, на
відміну від звичайної благодійності, соціальні підприємства – це сталі бізнесові
механізми, які мають набагато більший вплив на існуючі проблеми та
дозволяють ефективніше розподіляти фінансові ресурси. Разом з цим,
отримання прибутку, створення багатства хоча і є частиною бізнес-моделі,
проте – лише засіб для досягнення соціальної мети, а не самоціль. Соціальні
підприємці прагнуть створити умови для сталого поліпшення життя,
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забезпечують розвиток та посилення соціального впливу у суспільстві. Таким
чином, соціальне підприємництво є якісно новим видом діяльності, що поєднує
підприємницьке новаторство та соціальну спрямованість з метою вирішення
певної соціальної проблеми [5].
Розвинена

галузь

соціально-відповідального

бізнесу

свідчить

про

консолідованість суспільства, його свідомість та відповідальність. Але ще є
випадки, коли люди плутають соціальне підприємство з благодійним фондом.
Через це, соціальне підприємство - це не благодійність. Це бізнес, у якому
людина як інвестор, можете отримувати прибуток та розпоряджатися ним.
Звісно, через особливості цього бізнесу прибуток може бути меншим, але це не
суперечить тому факту, що він є. Крім того, можна спрямовувати його на
покращення соціального підприємства [4].
До бар’єрів і обмежень, що перешкоджають розвитку соціального
підприємництва,
підприємства;

відносять:

відсутність

погане

розуміння

спеціалізованих

концепції

послуг

соціального

підтримки

розвитку

соціального бізнесу, таких як інкубатори та програми наставництва; недостатнє
законодавче супроводження; доступ до ринків та фінансів. Сучасні практики
державних закупівель, такі як великі розміри контрактів та попередня
кваліфікація, затримки платежів – все це ускладнює соціальним підприємствам
можливість ефективно конкурувати на ринках державних закупівель. Крім того,
звичайні інвестори і зазвичай кредитори не розуміють подвійні місії та гібридні
бізнес-моделі

соціальних

підприємств.

Таким

чином,

соціальним

підприємствам важко отримати доступ до фінансів від типових та додаткових
джерел.
Однак, соціальне підприємництво в Україні стає трендом. Привертає увагу
ініціативних груп та активних людей. Використання підприємницьких підходів
до вирішення соціальних проблем підносить соціальне підприємництво на
новий рівень розвитку [3].
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Всеукраїнський ресурсний центр розвитку соціального підприємництва
"Соціальні ініціативи" виокремив можливості для розвитку СП в Україні, які
спонукатимуть до створення все більшої кількості соціальних підприємств.
Перша - відсутність закону, який би регулював соціальне підприємництво.
Адже це велика можливість вибрати для соціального підприємства найбільш
оптимальну організаційно-правову форму, як з точки зору бізнес-моделі, так і з
точки зору особливостей оподаткування. А це означає, що зародок соціального
підприємства може еволюціонувати від комерційного проекту громадської
організації до публічного акціонерного товариства. Варто наголосити, що не
важливо, чи існує така форма, як соціальне підприємство, а важливо, з якою
метою створюється бізнес. Тут інший підхід до бізнесу: не заради пільг ми
створюємо підприємство, а для покращення якості життя вразливих груп
населення чи громади загалом.
Другою не менш важливою причиною інвестування у соціальний бізнес є
створення нових робочих місць. Це питання було завжди актуальним у нашій
країні, і залишається таким і досі. Але завдяки створенню соціального
підприємства, створюються робочі місця і для тих, хто не може їх отримати
навіть за звичних обставин: люди з інвалідністю чи особливостями розвитку,
ветерани бойових дій, матері, що не можуть працювати у повний робочий день.
Часто такі люди мають прекрасні вміння і навички, однак їх "особливості"
відлякують традиційних підприємців брати їх на роботу через міфи і
стереотипи.
Крім того, в Україні багато будівель, які фактично не використовуються,
бо в жахливому стані, і які знаходяться у власності громади. Часто такі споруди
перетворюються на руїни. За кордоном існує багато прикладів, коли закинуті
цехи непрацюючих підприємств трансформуються в офісні центри із
працевлаштуванням представників вразливих груп населення, і з прибутками,
що спрямовуються на вирішення місцевих проблем.
Великий бізнес завжди зацікавлений в аутсорсингу. Багато великих
підприємств намагаються не утримувати на своєму балансі низку допоміжних
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служб і підрозділів, бо це вимагає постійних витрат, тому все частіше можна
спостерігати замовлення таких послуг, як прибирання, транспортування,
кур’єрська доставка, обслуговування оргтехніки і мереж, реклама і зв’язки з
громадськістю, організація подій, освітні послуги, бухгалтерський облік,
виробництво різних деталей тощо. Це дає змогу розвиватися малому бізнесу.
Іншою складовою великого бізнесу є соціальна відповідальність, яка полягає у
допомозі місцевій громаді вирішувати нагальні проблеми. Вони забезпечують
собі аутсорсинг і вирішують соціальну проблему, яка, у свою чергу, не
вимагатиме наступних грантів.
А якщо великий бізнес укладе угоду на придбання послуг соціального
підприємства на 1-2 роки, то ймовірність банкрутства СП зменшується в рази.
Кількість прикладів такої співпраці в Україні збільшується.
Лояльність споживачів до продукції соціального підприємства зростає.
Споживацька культура українців змінюється у кращий бік. Якщо 10 років тому
увагу звертали здебільшого на ціну, то зараз переглядається і країна-виробник, і
термін придатності, й інгредієнти, а також наявність соціальної складової.
Відчуття причетності до корисної справи, та ще й у досить простий спосіб
купування необхідного товару чи послуги стає вагомим аргументом на користь
соціальних підприємств, а тим більше на фоні підтримки національного
товаровиробника.
Соціальне підприємництво підтримується міжнародними фондами і
організаціями.

Існує

багато

пропозицій,

які

дотичні

до

соціального

підприємництва, хоч і називаються по-різному, наприклад:
-

Підтримка внутрішньо переміщених осіб від Програми Розвитку

ООН. Метою програми є створення робочих місць для внутрішньо
переміщених осіб в Україні, а також для місцевого населення Донецької та
Луганської областей.
-

Допомога вимушеним переселенцям і громадам, які зазнали наслідків

конфлікту, від Міжнародної організації з міграції. Однією зі складових
програми є проведення тренінгів і надання грантів вимушеним переселенцям на
підтримку їхніх зусиль щодо свого матеріального забезпечення через
організацію малих підприємств, самозайнятість та професійне навчання.
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-

Майже усі програми донорів, спрямовані на розвиток сільської

місцевості, містять елементи соціального підприємництва (Фонд "Монсанто",
Міжнародний благодійний фонд "Добробут громад" (Heifer Internatiоnal)).
-

Програма соціального інвестування "Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз

Фонд", яка створена для комплексної підтримки соціальних підприємств через
надання доступних кредитів, консультаційні і тренінгові послуги, а також
налагодження соціального партнерства задля вирішення конкретних проблем у
громадах.
Тaк, для приклaду, згідно проєкту «Укрaїнa-Норвегія» в м.Вінниця
проводяться курси з професійної перепідготовки тa соціaльної aдaптaції
військовослужбовців звільнених в зaпaс тa членів їх сімей «Підприємництво тa
інформaційні технології в бізнесі». Проєкт здійснюється зa підтримки
Міжнaродного фонду соціaльної aдaптaції, університету НОРД (м. Будо,
Королівство Норвегія) тa центру соціaльної aдaптaції тa розвитку «Європейськa
ініціaтивa» (м.Вінниця).
Наймасштабніший в Україні проект із розвитку соціального бізнесу «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою
―знизу‖». За фінансової підтримки Європейського Союзу проект втілює
консорціум із восьми організацій громадянського суспільства України, Литви
та Латвії на чолі з Українським форумом благодійників, період реалізації – 1
березня 2018 – 31 серпня 2020. Під час проекту збираються соціальні проблеми,
які можна вирішити бізнес-методами; здійснюється проектування життєздатні
соцпідприємства;

розвиваються

навички

підприємництва;

моделюється

соціальний бізнес; здійснюється навчання, супроводження, запуск соціальних
стартапів; міжнародні обміни.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, розвиток
соцiального пiдприємництва в Українi [6] є незворотним процесом, а зростання
попиту на такий бiзнес лише пiдтверджує прагнення українського суспiльства
пiдвищувати якiсть свого життя, незалежно вiд приналежностi до певної
соцiальної групи. Тому, для підвищення якості життя укрaїнського нaселення тa
підтримки концепції стaлого розвитку необхідно, щоб соціaльні інновaції стaли
пріоритетом сучaсного розвитку Укрaїни.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Проаналізовано показники обсягу зовнішньоторговельних операцій, зокрема,
досліджено товарну та регіональну структуру. Визначено тенденції розвитку,
які характеризують стан та умови розвитку зовнішньої торгівлі України.
Окреслено проблему негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу
України.. З’ясовано

позитивний та негативний вклад окремих областей у

формування зовнішньоторговельного сальдо країни.
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Постановка проблеми. В умовах прискорюваних процесів регіоналізації
та інтеграції у сучасному світі особливої актуальності набувають питання
дослідження

зовнішньоторговельної

діяльності,

виявлення

особливостей

структури міжнародної торгівлі . Специфіка зовнішньої торгівлі України полягає
не лише у територіальних особливостях обсягів експорту та імпорту, а й у
відмінностях географічної структури зовнішньоторговельних операцій регіонів.
Історично сформовані зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України з країнамисусідами суттєво позначаються на сучасному стані та тенденціях зовнішньої
торгівлі країни. Географічна та товарна структури зовнішньої торгівлі країни
змінюються під впливом наслідків світової фінансово-економічної кризи, а
також зовнішньополітичних орієнтирів держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню зовнішньої
торгівлі України та механізмів збільшення економічного потенціалу країни
присвячені наукові роботи багатьох вчених, зокрема серед яких С.І. Архієреєв,
С.В. Князь, О.В. Коляда, А.А. Мазаракі, Т. М. Мельник, О.Г. Харчук,
В.В. Хачатрян

та інші. Проте дослідження зовнішньої торгівлі, а також

перспектив подальшого розвитку наразі залишається актуальним.
Метою статті є аналіз зовнішньоторговельної діяльності України,
виявлення сучасних тенденцій та регіональних особливостей географічної
структури зовнішньої торгівлі країни.
Виклад основного матеріалу. Україна є країною з відкритою економікою,
що дуже зацікавлена в сприятливому середовищі, яке б давало легкий доступ до
зовнішніх ринків і забезпечувало стабільні торговельні потоки. Членство у
Світовій організації торгівлі (СОТ) зробило значний внесок у досягнення цієї
мети, забезпечивши певний рівень стабільності та прозорості торговельної
політики в Україні та в країнах-партнерах. Тим не менш, поглиблення
регіональної інтеграції створює додаткові можливості для лібералізації торгівлі і,
отже, економічного розвитку.
Зовнішня торгівля товарами та послугами має вагоме значення для будьякої країни світу, а окремі держави отримують левову частку доходів завдяки
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експорту до інших країн. Динаміка експортно-імпортних операцій в Україні
останні роки має постійну тенденцію до змін [1, 3, 6]. У табл.1 представлено
основні ринки збуту.
Таблиця 1 –
(млн дол. США)
Усього

Країни
СНД

Динаміка географічної структури експорту товарів,
Iншi
країни
свiту

53901,7 14882,3 39019,4
7806,1 30321,0
38127,1
6031,5 30330,2
36361,7
6916,4 36348,3
43264,7
7025,2 40309,8
47335,0
Розроблено на основі [2, 4, 5]

2014
2015
2016
2017
2018

Європа

Країни
ЄС (28)

Азiя

Експорт
17122,1 17002,9
13248,3 13015,2
13790,1 13496,3
17901,9 17533,4
20606,0 20157,0

15350,9
12378,9
11796,3
12967,3
13754,1

Африка

Америка

5098,2
3803,3
3865,1
4047,7
4127,0

1372,2
785,6
735,2
1207,9
1620,0

Австралія
і Океанія
23,5
13,6
18,3
71,9
48,6

Загальна сума експорту у 2018 р. становила 47334987,0 тис. дол. По країнам
основні партнери по експорту представлені у таблиці 2. Згідно даних найбільшій
відсоток 7,72 % становить
Італія

–

5,5

%,

Туреччина

Росiйська Федерацiя, далі Польща 6,88%,
Сумарно

4,97%.

топ-10

країн-покупців

України займають 49 % всього експорту України.
Таблиця 2 – Основні країни – партнери України в експорті товарів у 2018 р.
, тис. дол
Усього, в т.ч.
47334987,0
Росiйська Федерацiя
3652603,7
Польща
3257248,5
Iталiя
2628763,8
Туреччина
2352356,0
Нiмеччина
2208355,5
Китай
2200147,4
Iндiя
2175941,3
Угорщина
1646045,9
Нiдерланди
1603531,1
Єгипет
1556938,4
Разом 10 країн
23281931,6
Розроблено на основі [2, 4, 5]

Питома вага, %
7,72
6,88
5,55
4,97
4,67
4,65
4,60
3,48
3,39
3,29
49,18546

Оскільки основним товаром на експорт є зернові культури. Основним
ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок
Азії, котрий дещо зменшив частку в структурі українського експорту у 2018 до
44,6%, з 45% у 2017р. Основними країнами-партнерами з Азії у 2018 році
виступали – Індія, Туреччина і Китай. На другому місті – країни ЄС, з часткою в
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33%, де головними партнерами є Нідерланди, Іспанія і Італія. Трійку лідерів
закривають країни Африки, котрі в свою чергу займають 12,3%. Основними
партнерами з Африки є Єгипет, Туніс і Марокко.
У 2019 р. серед країн ЄС найбільші обсяги встановлені по Польщі
3296,5 млн.дол, далі Італія, Німеччина, Нідерланди. Графічно дані представлені
на рис. 1.

ТОП 10 країн ЄС /експорт, млн дол
Бельгiя

680,9
709,6
921,0
1005,6

Румунiя
Нiдерланди

1500,8
1562,8
1848,4

Польща
0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2383,4
2418,9
2500,0

3296,5
3000,0

3500,0

млн дол

Рисунок 1– Експорт до країн ЄС,2019р. , млн. дол.
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

Якщо розглядати регіони, то найбільші обсяги експортної продукції
встановлені по Київській області – 25%, далі Дніпропетровська 15,8%, Донецька
6,2%, Запорізька 6,2 % . Фактично цих чотири області становлять 56,% від
загального експорту по країні . Решта областей мають питому вагу у експорті
2019 р. менше 5%. Графічно дані представлені на рис. 2.
експорт 2019 р. , % по регіонам
меньше 3% ; 23,9

м.Київ;
25,0

Закарпатська ; 3,0
Київська ; 3,9

Днiпропетровська
; 15,8

Полтавська ; 4,2
Миколаївська ; 4,3

Запорiзька ; 6,2

Львiвська
; 4,4

Донецька ; 9,3

Рисунок 2 – Експорт товарів, послуг по регіонам у 2019 р., %
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

Розглянемо показники , щодо імпорту товарі і послуг по Україні. Загальна
сума імпорту у 2019 р. становила 60783, 6 млн. дол. США, що на 6% більше ніж
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у 2018р. У товарній номенклатурі слід відмітити, що найбільшу питому вагу у
імпортній

продукції

складають

машини,

обладнання

та

механізми;

електротехнічне обладнання – 21,9%, мінеральні продукти – 21,4%, продукція
хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,3%, засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

–10,1%, недорогоцінні метали та

вироби з них - 6,0%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 5,9%. Всі
решта товарів складають менше 5% від загальної вартості імпорту. Графічно
дані представлені на рис. 3.
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Рисунок 3 – Товарна структура імпорту 2019р.,%
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

Стосовно регіонів згідно даних, які представлені у табл. 3 то підприємства
м. Києва імпортували товарів на суму 25682013 тис. дол., що становить - 42,3
%, Дніпропетровська обл. - 9,1%, Київська обл.-6,8%, Львівська обл.- 5,1%,
Донецька обл.- 3,7%, Одеська обл.- 3,1%.
Таблиця 3 – Регіональна структура імпорту 2019р.
Імпорт
тис.дол. США
Україна
м.Київ
Днiпропетровська
Київська
Львiвська
Донецька
Одеська
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

60783662,3 2
25682013,2
5521799,0
4110845,9
3086323,6
2222934,4
1880415,4
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у % до 2018
106,3
109,1
104,9
112,9
114,0
98,9
121,6

у % до загального
обсягу
100,02
42,3
9,1
6,8
5,1
3,7
3,1

Вказані 5 регіонів складають 70 % від загального імпорту по країні .
Графічно дані представлені на рис. 4.
Імпорт 2019р. по регіонам, %
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Рисунок 4 – Регіональна структура імпорту 2019р.,%
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

Основні країни партнери по імпорту представлені за 2018р. у таблиці 3.4.
Таблиця 4 – ТОП 10 країн імпортерів за 2018 р., млн дол.
Усього
Росiйська Федерацiя
Китай
Нiмеччина
Бiлорусь
Польща
США
Iталiя
Туреччина
Швейцарiя
Францiя
Разом 10 країн
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

2018р.
57187578,0
8090,39
7608,36
5983,35
3786,93
3641,92
2962,37
2033,02
1714,30
1644,92
1480,57
38946,14

питома вага,%
14,15
13,30
10,46
6,62
6,37
5,18
3,56
3,00
2,88
2,59
68,10

Найбільше значення по імпортованим товарам за 2018 р. отримано по
Росiйській Федерацiї, це 8090,39 млн дол., або – 14,15%. Друге місце займає
Китай -7608,36 млн дол., або 13,30%, далі Нiмеччина – 5983,35 млн дол., або
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10,46%, Бiлорусь – 3786,93 млн дол., або 6,62%, Польща – 3641,92 млн дол., або
–6,37%, США

– 2962,3 млн дол., або 5,18%. Разом десять зазначених країн

займають 68% імпорту до країни. Оскільки продукція агропромислового
комплексу складає близько 20 % загального імпорту, слід відмітити, що
останніми роками Україна нарощує імпорт з Польщі, яка займає першу сходинку
у структурі агропродовольчого імпорту України. За весь 2018 рік імпорт із
зазначеної країни становив 469,7 млн дол. США. На другій позиції знаходиться
Німеччина – 435,8 млн дол. США, а третє місце займає Туреччина – 371,6 млн
дол США. Сумарно топ-10 країн-постачальників агропродовольчої продукції в
Україну займають 51% всього агропродовольчого імпорту України.
Розглянуто ще один

важливий показник зовнішньої торгівлі –

це

зовнішньоторговельне сальдо. Слід відмітити, що у 2019р. Україна мала
негативне сальдо у розмірі –10723,3 млн дол. Це означає, що імпорт
перевищував експорт на вказану суму. Це є негативним явищем, тому з’ясуємо
вплив регіонів на даний показник. Найбільше позитивне значення отримано по
таким областям: Донецька – 2410,52 млн дол., Днiпропетровська – 2386,20 млн
дол., Запорiзька – 1551,42 млн дол., Миколаївська – 1163,60 млн дол.,
Вiнницька – 823,92 млн дол., Полтавська – 742,74 млн дол. Графічно дані
представлені на рис. 5.
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Рисунок 5 – Позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту по регіонам
2019р.
Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

73

Найбільше негативне значення отримано по м.Київ

–13189,3

млн

дол.

Далі по областям по мірі зменшення : Львiвська – 884,3 млн дол., Київська –
2162,3 млн дол., Одеська –496,1 млн дол.,

Харкiвська – 329,7 млн дол.,

Волинська –761,6 млн дол., Тернопiльська – 15,7 млн дол., Херсонська –138,0
млн дол., Луганська – 100,0 млн дол.

Разом сума від’ємного значення по

вказаним областях становила 28800,6 млн дол. що стало причиною негативного
значення

сальдо в цілому по країні .

У табл. 5

представлені дані щодо

негативного сальдо по регіонам .
Таблиця 5 – Регіональна структура зовнішньої торгівлі у 2019 році
Експорт
тис.дол.
США
Україна
м.Київ
Львiвська
Київська
Одеська
Харкiвська
Волинська
Тернопiльська
Херсонська
Луганська

50060335,5
12492712,4
2202046,4
1948493,4
1384236,3
1415077,8
694011,3
434272,1
268128,7
152851,1

у % до
2018
105,8
121,9
116,2
105,0
83,0
110,6
96,4
96,0
99,3
75,3

Імпорт
у % до
загального
обсягу

тис.дол.
США
60783662,3 2
25682013,2
3086323,6
4110845,9
1880415,4
1744788,8
1455619,2
450008,3
406162,1
252941,4

100,0
25,0
4,4
3,9
2,8
2,8
1,4
0,9
0,5
0,3

у%
до
2018
106,3
109,1
114,0
112,9
121,6
100,3
106,4
107,4
123,9
88,7

у % до
загального
обсягу
100,02
42,3
5,1
6,8
3,1
2,9
2,4
0,7
0,7
0,4

Сальдо

–10723326,8
–13189300,8
–884277,2
–2162352,5
–496179,1
–329711,0
–761607,9
–15736,2
–138033,4
–100090,3

Розроблено на основі [2, 4, 5 ]

Якщо говорити в цілому за 2019 р. то зовнішньоторговельний оборот
товарів і послуг за підсумками 2019 року збільшився на 8,5% (+10,2 млрд дол.)
у порівнянні з показниками 2018 року і становив 131,0 млрд дол.
Сальдо торговельного балансу товарів і послуг склалося негативним у сумі
3,6 млрд дол. і покращилось на 2,6 млрд дол. відносно показника 2018 року.
Сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів також склалося від’ємним у
сумі 10,7 млрд дол. і погіршилось на 870,7 млн дол. Дисбаланс торговельного
обороту залишається для України все ж таки ключовою проблемою.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Під впливом змін на
світових товарних ринках та геополітичних процесів протягом останнього
десятиріччя відбулася суттєва трансформація зовнішньої торгівлі України як у
регіональному, так і товарному розрізі. Для визначення реальних перспектив
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зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах сьогодення необхідно
розширити коло суспільно-географічних досліджень цього питання. Це
пов’язано, в першу чергу, з нестабільністю сучасної геополітичної та соціальноекономічної ситуації як в Україні, так і в цілому у світі.
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ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА
Процес формування інноваційної бізнес-моделі в конкурентній стратегії
управління міжнародним бізнесом підприємства є невід’ємною частиною,
структурним елементом системи менеджменту персоналу та загальної
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стратегії

розвитку

окремого

підприємства,

що

є

суб’єктом

зовнішньоекономічної діяльності. Елементами новизни щодо постановки та
розроблення наукової проблематики є те, що в даному дослідженні розроблено
науково-теоретичний та методологічний базис для формування інноваційної
бізнес-моделі в конкурентній стратегії управління міжнародним бізнесом
підприємства, поглиблено наукове розуміння поняття «міжнародний бізнес»
та його структурний склад, опрацьовані методичні підходи щодо аналізу
якості процесу формування інноваційної бізнес-моделі в конкурентній
стратегії управління міжнародним бізнесом підприємства. Результати
опрацювання науково – теоретичних джерел дозволяють стверджувати що
тематика формування інноваційної бізнес-моделі в конкурентній стратегії
управління міжнародним бізнесом підприємства не опрацьована належно в
науковому сенсі, хоча роль методології стратегічного планування управління
міжнародним бізнесом в глобалізованій економіці послідовно зростає.
Ключові

слова:

бізнес-модель;

інновація;

конкурентна

стратегія;

міжнародний бізнес; управління; експансія.
Постановка проблеми. Формування і системи стратегічного управління
міжнародним бізнесом підприємства для розвитку комерційних зв’язків з
іноземними партнерами неможливе без науково обґрунтованого підходу до
вирішення комплексу завдань наукового забезпечення в системі методології
стратегічного аналізу та прогнозування. Актуальність теми визначається тим,
що для вітчизняних підприємств виникла практична потреба приведення
системи стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємства до
вимог ринку ЄС, що передбачено угодою про Асоціацію, яка вступила в дію з
1 січня 2016 року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні з’явилося багато
публікацій з проблем інноваційних форм організації та стратегій міжнародного
бізнесу. В основному це праці вчених США, Великобританії та ряду країн ЄС.
І це зрозуміло, бо протягом усієї історії менеджменту саме вони були піонерами
в даній сфері. Слід відзначити цікаві публікації A. Afuah, M. Johnson,
C. Christenstn, H. Kagerman, S. Kaplan, A. Osterwalder. Цікаві також дві останні
публікації на дану тему російського фахівця проф. О. Березного [1, с. 15]. Щодо
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вітчизняних фахівців, то слід відзначити роботи проф. В. Білошапки, наукові
інтереси якого знаходяться у цій площині [2, с. 73]. Але зауважимо, що, як
правило, ці роботи описові, тобто вони констатують факт інновації, які успішно
розробив та втілив бізнес. Щодо наукового доробку, то він зводиться до оцінки
вірогідності настання тих чи інших подій, процесів, тощо у глобальному
соціально-економічному просторі, нових ризиків, розробці різного роду
моделей та рекомендацій. Але, як часто це буває, тільки практика підтверджує
коректність таких допущень.
На міжнародному ринку виникли нові за змістом форми та методи
конкуренції, які, коректно означити як «системні». Вони будуються не тільки з
врахуванням традиційних чинників, але й тих, які породжені складними
процесами взаємодії глобальної, регіональних та національних економік.
Конкурують між собою міжнародні економічні системи: міжнародні ланцюги
створення цінностей, міжнародні системи «постачальник ресурсів - виробник посередник

-

кінцевий

споживач»,

системи

«виробник

споживач»,

-

інтернаціональні мережеві структури, стратегічні альянси тощо.
Конкурентні

переваги

таких

систем

створюються

за

рахунок

сінергетичного ефекту поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів,
Мета статті. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад та розробка
методологічного

інструментарію

стратегічного

управління

міжнародним

бізнесом підприємства з використанням інноваційних бізнес-моделей для
визначення пріоритетних напрямів формування стратегії управління експортноімпортними операціями, які практично важливі для реалізації завдань
активізації діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження. При інших рівних умовах
існує три основних підходи до формування конкурентних переваг компанії:
1) метод заснований на мінімізації витрат через втілення інноваційних
технологій, тобто конкуренція за допомогою ціни на існуючий товар;
2) удосконалення існуючого товару, або створення нового; 3) методи, в основі
яких знаходяться нові (інноваційні) підходи до маркетингу та менеджменту
компанії, які формують нові форми організації бізнесу та його реалізації
(операційні бізнес-моделі) [3, с. 43].
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Відомо, що сьогодні конкурувати ціною та удосконаленням існуючого
товару стратегія не довговічна, тому що науково-технічний прогрес динамічно
дифузіє, і корпорація, яка орієнтується на неї, швидко втрачає конкурентну
перевагу. Наведемо класичний приклад фірми Kodak, який відомий широкому
загалу, коли поширена традиція орієнтації на ціну та удосконалення товару
виявилася згубною для компанії.
З початку поточного століття стрімке поширення цифрового фото та
соціальних мереж зробило масовий друк фотографій практично непотрібним,
що привело величезну бізнес-імперію до фінансової катастрофи в 2013 році.
При цьому, за іронією долі, технологія цифрового фото була винайдена
інженерами самої Кодак (ще в 1975 г). Але цей винахід явно не вписувався в
бізнес-модель компанії, яка була заснована на продажах відносно дешевих
фотоапаратів, а компенсація здійснювалася через масові продажі фотоплівки і
послуг з її проявлення і друку фотографій на базі розгалуженої мережі
фірмових «фотошопів» по всьому світу.
Стосовно випуску нового продукту, то не викликає сумніву, що цей факт
дає добрі ринкові перспективи. Але, далеко не завжди це можливо (нові
винаходи річ рідкісна), тому креативні компанії знаходять вихід у стратегії
поєднання відомих продуктів таким чином, щоб у результаті отримати новий
товар, як комбінацію відомих, але який більш ефективно задовольняє існуючу
потребу, а якщо вдасться, то латентну, яка перетвориться у нову [4, с. 96].
Класичний приклад, який широко висвітлювався в багатьох ділових
виданнях – це конкурентна боротьба між Аррle, Diamond Multimedia та Best
Data щодо цифрового музичного плеєра, в якій перемогла Аррle. Головною
причиною стали не унікальні характеристики її плеєра, а інноваційна бізнесмодель, яку Аррle змогла розробити і впровадити в рекордно короткий термін.
Основним

досягненням

Аррle

стало

створення

унікальної

комбінації

програмного забезпечення, самого пристрою і комплексу пов’язаних з ними
послуг, яка забезпечила зручний, недорогий і легкий для масового споживача
спосіб легально скачувати в цифровому форматі музику з Інтернету. При цьому
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продажі дешевого (практично безприбуткового) програмного забезпечення
ITunes комбінувалися з реалізацією високоприбуткових пристроїв (IPod), що і
забезпечувало значну рентабельність всієї бізнес-моделі. Сьогодні конкуренція
здійснюється не стільки між товарами та послугами, скільки між різними
моделями бізнесу. Один з найважливіших інструментів сучасної конкуренції
ТНК – це інноваційні бізнес-моделі (БМ).
Сьогодні все більше інновацій характеризується новими способами їх
здійснення (ринки ідей, краудсорсінг, нові способи формування ефективних
команд, технології зміцнення довіри). Ще одна з істотних характеристик
сучасного періоду розвитку полягає в тому, що змінюється зміст інноваційної
активності компанії в менеджменті та маркетингу. Так, мережа кав’ярень
«Starbucks» не має прямого відношення до інновацій в традиційному розумінні
цього терміна. Однак нові методи управління дозволили їй за відносно короткі
термін розвинути світову мережу, що складається з 20000 точок. Капіталізація
цієї мережі становить понад 50 млрд. дол.
Існує

декілька

напрямів

інноваційних

розробок

бізнес-моделей

в

міжнародному бізнесі.
Перший напрям – це переосмислення традиційних підходів до задоволення
цільової потреби. Так, визнаний світовий лідер на ринку професійного
будівельного електроінструменту «Bosch» в умовах різкого посилення
конкурентного тиску з боку азіатських суперників (насамперед з Китаю)
радикально змінив свою бізнес-модель, переключившись зі звичайного продажу продукції на продаж послуг з управління інструментальним парком
замовника. Тепер компанія не тільки продає свій електроінструмент, а й здає
його в оренду та лізинг. Тобто, компанія значно розширила можливості для
споживачів щодо задоволення потреб.
Другий напрям – це зміна способу доставки споживчої вартості цільовим
споживачам та загальна перебудова механізму взаємодії з ним.
Класичним прикладом такої бізнес-моделі є діяльність міжнародної
компанії Nespresso з групи Nestle, діяльність якої заснована на концепції
79

поєднання індивідуального підходу до споживача та масової продажі. Суть
інновації проста - разом з порційною кавою в спеціальних капсулах
пропонуються

фірмові

автоматичні

кавоварки

Nespresso,

а

величезна

різноманітність пропонованих сортів інкапсульованої кави дозволяє кожному
покупцеві домогтися унікальної суміші за своїм смаком. До того ж, Nespresso
відмовилася від традиційного способу продажів через знеособлену мережу
зовнішніх дистриб’юторів і створила власну дворівневу систему збуту, що
включає, по-перше, мережу фірмових бутиків по всьому світу і, по-друге,
інтернет-продажу через клуб Nespresso, а також контакти через мережу центрів
підтримки клієнтів Результати такого підходу вражаючі: середній темп росту
продажів компанії за 2000-2012 рр. склав 30% на рік; частка компанії на
світовому ринку у 2012 р. перевищила 30%, або близько 3,5 млрд. дол. [5, с.
128].
Третій напрям - перебудова механізму генерації прибутку на основі
впровадження нових моделей витрат, нових способів монетизації споживчої
вартості. Прикладом такої бізнес-моделі є боротьба на ринку авіаперевезень у
сегменті лоукостерних перевезень, яку запровадила австралійська компанія
«Qantas». У 2004 р вона заснувала нову компанію «Jetstar Airways», яка з
самого початку базувалася на принципах організації лоукостера і в багатьох
відносинах стала застосовувати цей підхід більш жорстко і безкомпромісно, ніж
світові

конкуренти.

Вона

вибрала

модель

ультралоукостера,

котра

використовує всі без винятку можливості для скорочення витрат, що і
забезпечило «Jetstar» повний успіх. Річний дохід «Jetstar» у 2012 р. перевищив 3
млрд. дол. США. Більш того, «Jetstar» стала першою авіакомпанією в світі, яка
успішно

застосувала

бізнес-модель

лоукостера

для

дальніх

трансконтинентальних перельотів.
Розвиток нових підходів до розробки та втілення бізнес-моделей ТНК, які
можна класифікувати як бізнес-інновації, проходить за трьома основними
напрямами.
Перший напрям - розробка адаптованого продукту до специфічних потреб
населення, рівня доходів та особливостей споживчої культури.
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Наприклад, найбільший американський виробник сільськогосподарської
техніки «John Deere» розробив в інженерно-дослідному центрі в Індії
«полегшену» модель спеціально для покупців у країнах, що розвиваються, яка
пристосована лише для виконання базових функцій, але не передбачає ніякого
комфорту для водіїв і вартує при цьому в кілька разів дешевше стандартних
варіантів. Дуже скоро ця модель з невеликими доопрацюваннями знайшла
свого покупця і серед ощадливих американських дрібних брокерів, які віддали
перевагу дешевизні зайвим, з їхньої точки зору, зручностям. В результаті
більше половини таких тракторів, що випускаються «Іопп Deеге» в Індії, в
даний час йде на експорт до Північної Америки. До речі, і в Україні можливо
було би це робити, зважаючи на наш економічний стан та бідність населення.
Це сприяло б розвитку фермерства [1, c. 9].
Другий напрям - застосування нетрадиційних підходів при взаємодії з
місцевими постачальниками. Справа в тому, що ТНК на таких ринках мають
справу з постачальниками ресурсу іншої якості, іншою логістикою тощо. У
розвинутих країнах існує розвинена система посередників з високими
стандартами ресурсу та логістики; у менш розвинутих країнах стандарти
можуть бути взагалі відсутні, а тому компанія повинна вибудовувати власну
систему забезпечення ресурсами, як це робить «McDonalds» в Україні та інших
бідних країнах.
Третій напрям – це нестандартні вирішення проблем, пов’язаних з
каналами збуту, транспортною та фінансовою інфраструктурою.
Успішну бізнес-модель для експансії на величезному споживчому ринку
Індії впровадила англо-голандська «Unilever». Ретельно вивчивши особливості
місцевого споживчого ринку, зокрема врахувавши такі його риси, як стійке
домінування дрібної приватної торгівлі, слабкість міжнародних роздрібних
мереж, надзвичайно складну логістику в зв’язку з жахливим станом місцевих
доріг, величезне значення родинних і сусідських контактів, пов’язаних із
збереженням

патріархального

укладу,

особливо

в

сільських

районах,

керівництво індійського підрозділу «Unilever» в 2000 р. запустило проект
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«Чакта» (Shakti)), сутність якого полягає в участі місцевих домогосподарок в
продажах дрібних партій побутових товарів своїм же знайомим і родичам на
комісійній основі. Величезний успіх програми привів керівництво «Unilever» до
висновку про можливість використання такої моделі в інших країнах світу, що
розвиваються, зі схожими характеристиками споживчого ринку. Зокрема, в
2012 р. компанія запустила в тестовому режимі аналогічні проект в Нігерії та
Кенії [6, c. 69].
Необхідність застосовувати та підтримувати фактично у кожній країні
адаптовану бізнес-модель потребує певних змін в організаційній структурі
ТНК. В останні роки все більш чіткі обриси набуває мережева модель
глобальної організації, яка знімає проблему традиційного вибору між
централізованою і децентралізованою структурою шляхом заміни раніше
єдиного корпоративного центру ТНК мережею пов’язаних між собою
регіональних вузлових центрів, розташованих у ключових для індивідуальної
стратегії кожної корпорації країнах.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Усе наведене свідчить
про те, що інновації в стратегічному управлінні міжнародним бізнесом
підприємства є ефективним знаряддям у конкурентній боротьбі, приносить
вагомий прибуток власникам і, саме головне, робить життя людей більш
комфортним.

Тобто

інноваційні

рішення

в

стратегічному

управлінні

міжнародним бізнесом забезпечують комплексний позитивний ефект, який має
свій прояв перш за усе на регіональному та територіальному рівнях.
Важливим у стимулюванні інвестиційної привабливості регіонів України є
стратегування розвитку територій, що вплине на суттєвий позитивний ефект в
оптимізації використання як ресурсів місцевих бюджетів, так і коштів
державного бюджету, що спрямовуються на цілі регіонального розвитку [7, c.
11].
Разом з тим, недостатньо науково опрацьованими і дискусійними на
сьогодні залишаються такі питання обраної теми дослідження: немає чіткого
розмежування

між

міжнародним

бізнесом

підприємства

та

його

зовнішньоекономічною діяльністю; більшість авторів акцентують свою увагу
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на тому, що термін «міжнародний бізнес» є прийнятним до ТНК але
залишається

проблематичним

його

застосування

для

означення

зовнішньоекономічної діяльності інших підприємств (не ТНК); акцент
дослідників зосереджено на визначеннях змісту і класифікаціях стратегій
підприємства, разом з тим більшість науковців уникають досліджень які
розкривають зміст технології стратегічного планування міжнародного бізнесу
підприємств.
Усе це лише актуалізує необхідність подальших досліджень тематики
створення та реалізації інноваційних бізнес-моделей в конкурентній стратегії
управління міжнародним бізнесом підприємств в сучасних умовах України.
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У статті уточнена економічна сутність поняття «глобалізація», виявлені
конкурентні переваги та недоліки глобалізації для економіки України.
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Постановка

проблеми.

Глобалізаційні

процеси

сьогодні

стали

невід’ємним елементом суспільного життя всіх країн світу та сприяють
посиленню взаємозалежності їх національних економік і невидимому злиттю
кордонів усіх держав. Процеси глобалізації сучасної світової економіки є дедалі
інтенсивнішими та відчутнішими, вони передбачають повну уніфікацію
економічного, політичного, соціального і духовного життя планетарного
суспільства та його державно-національних моделей. На сьогодні немає
держави, спроможної уникнути впливу цього процесу на ті чи інші сфери
суспільного життя. Це стосується і України, оскільки вона інтегрується до
міжнародних організацій та ринків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій
засвідчує, що пошуком проблем ефективної реалізації зовнішньоекономічної
політики в Україні займаються багато вітчизняних науковців, серед яких:
О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, Б. Буркинський, Д. Лук’яненко,
Ю. Пахомов, А. Поручник,

В. Рокоча, Є. Панченко, Л. Пісьмаченко,

А. Румянцев, В. Сіденко, Н. Татаренко, А. Філіпенко та інші. Питанням
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удосконалення конкурентоспроможності в умовах глобалізації розробляють
В. Базилевич, А. Ігнатюк, В. Лагутін, Ю. Уманців та інші. Віддаючи належне
напрацюванням вчених-економістів, здійсненим у цій галузі, слід зазначити, що
багато проблем до цього часу не дістали остаточного вирішення.
Мета статті. Метою даного дослідження є з’ясування наявних проблем у
зовнішньоекономічній діяльності України під тиском глобалізації та шляхів їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу. Реформи, що відбуваються протягом усього
часу формування ринкової економічної системи Україні, мають на меті
створення сильної економіки, яка може забезпечити стійкі темпи економічного
зростання та наблизити економіку нашої країни до відкритого типу. Економіка
України

наразі

є

більш

відкритою

для

зовнішнього

світу

ніж

середньостатистична і за рівнем глобалізації, тобто за рівнем інтеграції
світового господарства в єдиний економічний простір, на кінець 2019 року
займала 85 місце серед оцінюваних 141 країни світу. Так, за макроекономічною
стабільністю України займала 133 місце, за динамікою бізнесу – 85, здатності
до інновацій – 60 та за обсягом ринку – 47 місце [1].
Не викликає сумніву, що ключовим завданням української держави в
умовах ринкових перетворень та активної інтеграції України до світового
співтовариства є удосконалення економічної політики, що висуває на перший
план питання щодо взаємоузгодженості всіх напрямів та форм урядового
впливу на способи використання обмежених ресурсів і темпи економічного
розвитку. У цьому зв’язку особливої актуальності набувають питання
гармонізації

зовнішньоекономічної

політики

держави

із

зовнішніми,

глобальними викликами.
Якісно новий етап у реформуванні системи економічної політики в Україні
в напрямі утвердження та ефективного розвитку зовнішньоекономічної
діяльності,

підвищення

конкурентоспроможної

економіки

вимагає

теоретичного переосмислення багатьох аспектів державного регулювання
соціально-економічного розвитку країни.
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Для осмисленого і цілеспрямованого здійснення зовнішньоекономічної
політики необхідно чітко визначити її змістовну сутність. Зовнішньоекономічна
політика – це політика, спрямована на регулювання державою відносин
суб’єктів господарювання з іноземними суб’єктами господарювання та захист
національного

ринку

і

вітчизняного

товаровиробника

[2,

c.

278].

Зовнішньоекономічна політика охоплює всі сфер життя.
Так як наразі діяльність держави у зовнішній політиці зіштовхується з
процесом глобалізації, варто розглянути сутність даного поняття. Глобалізація
– процес універсалізації, становлення єдиних для всієї планети Земля структур,
зв’язків і відносин в різних сферах життєдіяльності. Феномен глобалізації, що
сприймається як об’єктивна реальність заявляє про себе замкнутістю
глобального

простору,

єдиним

світовим

господарством,

всезагальною

економічною взаємозалежністю, глобальними комунікаціями. Глобалізація
змушує уряди гармонізувати національну економічну політику з потребами і
бажаннями потенційних конкурентів. В мовах інтенсивної конкуренції, коли
прискорюється рух потоків капіталу лише деякі країни дозволяють собі до
певної міри проводити незалежну валютну політику і підтримувати певну
економічну самодостатність [3, c. 286].
Наш інтерес привертає саме економічна глобалізація, тобто формування
глобальних ринків і стратегій поведінки, корпорацій і міжнародних фінансовоекономічних

інститутів,

перспективи

формування

принципово

нових

економічних відносин і типів господарств, викликана такими базовими
процесами, як комерціалізація, бюрократизація, колективізація, демократизація
та раціоналізація.
оповитої

Економіка нашої країни є частиною світової економіки,

процесом економічної глобалізації. В умовах глобалізації

відбувається переорієнтація зовнішньоекономічних зв’язків України стосовно
до нових умов

господарювання, формування нових пріоритетів, нових форм,

пошук нових партнерів зовнішньоекономічних зв’язків. Під натиском
глобалізації світ набуває рис єдиного світового ринку та перетворюється на
єдину світову економіку і саме це визначає напрями національного
виробництва і зовнішньоекономічної діяльності держав, ступінь їх інтеграції у
світову економіку.
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Визначальним фактором, який вказує на бажання держави рухатися в
напрямку глобалізації або ж створення єдиного ринку товарів та послуг для
різних держав, є її можливість здійснювати зовнішньо-економічну політику. В
свою чергу, основним фактором, за яким можна визначити інтегрованість
держави в зовнішньо-економічну діяльність можна вважати розмір експортноімпортних операцій, які вона здійснює. Розглянемо в таблиці 1 як змінювався
розмір експорту та імпорту протягом останніх 10 років.
Таблиця 1 – Розмір експорту та імпорту товарів та послуг в Україні
протягом 2009-2019 рр., тис. дол.
Рік

Розмір експорту

У%
співвідношенні до
попереднього року
2009
39 702 883,30
2010
51 430 521,60
29,54
2011
68 394 195,70
32,98
2012
68 809 810,60
0,61
2013
63 312 022,10
-7,99
2014
53 901 689,10
-14,86
2015
38 127 149,70
-29,27
2016
36 361 711,20
-4,63
2017
43 264 736,00
18,98
2018
47 334 987,00
9,41
2019
50 060 335,50
5,76
Джерело: розроблено автором на основі [4].

Розмір імпорту

45 435 559,20
60 739 969,30
82 608 240,00
84 658 059,90
76 963 965,40
54 428 716,90
37 516 443,00
39 249 797,20
49 607 173,90
57 187 578,00
60 783 662,30

У%
співвідношенні до
попереднього року
33,68
36,00
2,48
-9,09
-29,28
-31,07
4,62
26,39
15,28
6,29

Дослідження показало, що за останні десять років розмір експорту та
імпорту не мав чіткої тенденції. З 2009 по 2013 рік включно розмір експорту та
імпорту мав тенденцію до зростання.

З 2013 року по 2016 рік включно

спостерігається різке падіння обсягів як експорту так і імпорту. Змінюється
зовнішньоекономічний вектор України, здійснюється пошук нових партнерів та
налагодження зовнішньоторговельних відносин з ними. 1 січня 2016 року
набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським
союзом, тому починаючи з 2016 року відбувається збільшення як розміру
експорту, так і імпорту. Найбільше зростання експортно-імпортних операцій, в
порівнянні з попереднім роком спостерігалось у 2011 році – збільшення
експорту на 32,98%, імпорту на 36,00%. В свою чергу, найбільше зменшення
зовнішньоторговельних операцій, порівняно з попередньо аналізованим роком,
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спостерігалось у 2015 році – розмір експорту зменшився на 29,27%, а розмір
імпорту – на 31,07%.
Глобалізація світової економіки – це не лише формування вільної системи
світової торгівлі. Це також процес стрімкого розвитку продуктивних сил, що
вимагає нового типу виробничих відносин не лише в окремій країні, а й в
масштабах всієї планети. Спроби адміністративними методами обмежити
товаровиробників неминуче провокуватимуть подібну реакцію з боку урядів
інших країн. Крім того, за таких обставин уряд, перш за все, не матиме
можливості та мотивації впроваджувати ті заходи, які б дозволяли забезпечити
конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників на зовнішніх
ринках.
Ліберальна модель світової торгівлі визначається тим рівнем проникнення
технологій та фінансових інструментів, який ми маємо на сьогодні. Але,
створюючи великі можливості, ліберальна модель економіки вже не в окремій
країні, а на глобальному рівні формує свої надзвичайно жорсткі правила гри:
або конкуренція, або вимушене банкрутство. Тільки це вже банкрутство не
окремого підприємства, а цілих країн, які повільно, але впевнено деградують.
Вихід на міжнародні ринки пов’язаний з жорсткою конкуренцією. Україна
повинна навчитися діяти у глобальному конкурентному середовищі.
Велике

значення

для

України

має

забезпечення

міжнародної

конкурентоспроможності продукції сільського господарства. Розмір експорту
та імпорту сільськогосподарської продукції України за останні десять років
показано на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Розмір експорту та імпорту сільськогосподарської продукції
України в 2009-2019 рр., тис. дол. [4]
Дослідження показало, що розмір імпорту сільськогосподарської продукції
є майже вдвічі меншим за розмір її експорту. Основною причиною цього є те,
українська сільськогосподарська продукція є дешевшою , ніж відповідні
аналоги закордонного виробництва. Тому громадяни в переважній більшості
споживають

вітчизняні

товари,

тому

здійснення

імпорту

вважається

недоцільним. Основним покупцем української сільськогосподарської продукції
до 2014 року в основному були країни СНГ. Після 2014 року, Україна взяла
орієнтацію на європейський ринок і обсяг імпорту зменшився, адже на даному
ринку набагато важче конкурувати.
Україна

торгує

напівфабрикатами,

із
а

не

зовнішнім
кінцевою

світом

переважно

сировиною

високотехнологічною

та

продукцією.

Глобалізація вказує на необхідність здійснення Україною економічних реформ,
зокрема зміни структури виробництва, впровадження ресурсозберігаючих
технологій, збільшення питомої ваги наукомісткого виробництва в загальній
його кількості тощо. Так, продукція вітчизняного машинобудування не
відповідає вимогам міжнародних ринків з огляду на високу металомісткість
продукції, відставання показників якості (точність, надійність, трудомісткість
експлуатації,

економічність).

Обсяг

експорту

та

імпорту

машинобудування за останні десять років показано на рисунку 2.
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Рисунок 2 – Обсяг експорту та імпорту машин, обладнання та механізмів у
2009-2019 рр., тис. дол. [4]
Дослідження показало, що основною продукцією машинобудівної галузі,
яка входить в структуру зовнішньої торгівлі, є механічне обладнання, машини
та механізми, електрообладнання та їх частини, пристрої для записування або
відтворення зображення й звуку, а також транспортні засоби та шляхове
обладнання. Основні потреби в продукції машинобудівної галузі загалом
Україна забезпечує не за рахунок національного виробництва, а за рахунок
імпорту, який з 2015 року невпинно зростає. Перш за все, це свідчить про
відсутність високотехнологічних підприємств у нашій країні, адже розмір
імпортованого обладнання,

машин та іншої продукції аналізованої галузі

перевищує розмір експорту втричі. Необхідно звернути увагу, що розмір
імпорту машинобудівної продукції прямо залежний від економічних і
політичних коливань. У 2014 році в українській економіці спостерігається
процес застою, що унеможливило купівлю нового устаткування або машин.
Однією з визначальних тенденцій глобалізації сучасного світу є те, що
транснаціональні корпорації (ТНК) перетворюються на основну ланку світової
відтворювальної системи, досить згадати, що за річним оборотом та активами
кожна з таких корпорацій перевершує річний державний бюджет багатьох
країн, що розвиваються.
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Активність ТНК та надходження прямих іноземних інвестицій в Україну
значно поступається іншим країнам східної Європи і СНД. Але Україна
залишається привабливою для діяльності ТНК, проте деякі фактори цю
привабливість нівелюють, знижуючи конкурентні переваги України. Для ТНК
із країн Європейського союзу та США найбільш привабливими сферами
України є: українська харчова промисловість (у харчовій індустрії світу
лідирують швейцарська компанія Nestle, бельгійська ABInBev, американські
Kraft foods та Coca-Cola Company, англо-голландська Unilever); підприємства
торгівлі (на український ринок вже зайшли Wal-Mart Stores, Carrefour SA,
McDonalds Corporation); фінансовий сектор (найкрупнішим представником
світових

ТНК

тут

є

Райффайзен

Інтернаціональ

Банк-Холдинг

АГ);

фармацевтика (відомими в Україні є німецькі BASF SE та Bayer AG).
Саме в цих галузях обіг капіталу є швидким, а комерційні ризики –
мінімальні. Привабливим для ТНК із промислово розвинутих країн є також
інвестування в інфраструктуру бізнес-послуг для обслуговування, насамперед,
підприємств з іноземними інвестиціями [5].
Нині діють вісім нових головних суб’єктів, що мають вирішальний вплив
на загальносвітові економічні процеси: міжнародні організації (МВФ, світовий
банк, ЮНКТАД, ФАО, СОТ); країни Великої сімки; регіональні організації,
яких налічується близько сімдесят; багатонаціональні корпорації (майже 50);
інституційні інвестори (інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії);
неурядові організації; великі міста; видатні особи (відомі науковці, нобелівські
лауреати, видатні підприємці і громадські діячі) [6, с.215].
Процес глобалізації ще гостріше ставить питання щодо обґрунтування
соціально-економічного розвитку країни та економічної моделі цього розвитку.
В Україні все більше розуміють необхідність відповідності форм і методів
реалізації національних інтересів умовам глобалізації для того, щоб поєднувати
вимоги світового ринку із забезпечення соціального розвитку, розмежовувати
та одночасно сполучати суспільні завдання з проблемами корпорацій, інтереси
національного та міжнародного капіталу [7].
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Фінансовий ресурс став важливим чинником успіхів у глобальній
конкурентній боротьбі. Україна має багато зробити для нарощування обсягів
інвестування і кредитування реального сектору економіки, зокрема й для
залучення іноземних інвестицій. Обсяг інвестицій в Україну та з України за
останні п’ять років показано на рисунку 3.
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Рисунок 3 – Інвестиції в Україну та з України у 2015-2019 рр., млн. дол. [4]
Дослідження показало, що розмір інвестицій в Україну залишався на
однаковому рівні протягом 2015-2018 років. У 2019 році обсяг інвестицій зріс,
однак більшу частину приросту забезпечила курсова різниця через зміцнення
гривні. Інвесторів відлякує високий рівень корупції, недовіра до судової
системи, нестабільність національної валюти, монополізація ринків та
політична нестабільність.
Іншим, не менш важливим питанням є прослідковування інвестиційних
потоків в Україну (рис.4).
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Рисунок 4 – Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України
за країнами світу станом на 31.12.2019 р.[4]
Дослідження показало, що найбільший обсяг інвестицій надходить від
інвесторів Кіпру (27,50% від всього прямих інвестицій). Друге місце серед
країн інвесторів займають Нідерланди. Частка інвестицій цієї країни в
загальному обсязі прямих іноземних інвестиції в економіку України склала вже
22,0 %. За даними Державної служби статистики України на 31 грудня 2019
року Нідерланди вклали в економіку України 7061 млн. дол. США, Кіпр – 8880
млн. дол. [6]. Також можна відмітити, що на початок 2019 року порівняно з
попередніми роками в структурі прямих іноземних інвестицій в економіку
України збільшились частки інвестицій з Великої Британії – 6,1 % та Швейцарії
– 4,8 %. У той же час, за даними Державної служби статистики, зменшились
частки інвестицій з Німеччини – 5,2 %, Франції – 2,0 %, США – 1,5 %.
Що ж стосується прямих інвестиції з України, то протягом останніх п’ять
років вони знаходяться на однаковому рівні. Хоча, у 2017 році відбулося
спрощення в отриманні дозволу від Національного банку України у вкладення
коштів, на збільшення розміру інвестицій це ніяк не вплинуло.
Проте капіталізація України продовжує залишатись низькою за такими
показниками, як введення в дію нових потужностей, розмір фондових ринків,
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зростання конкурентоздатності виробництва, запровадження ноу-хау, нових
наукоємних технологій, слабкість фінансових ринків, електронна торгівля
робить лише перші кроки, надзвичайно низький рівень та якість життя
переважної частини населення (менше 2 дол. на день), у той час як вимоги
економіки, що глобалізується, передбачають обов’язковий рівень доходу на
душу населення понад 800 дол. на місяць.
Необхідно зазначити, що сучасні міжнародні фінансові кризи з їх
соціальними наслідками провокують перш за все саме процесами глобалізації,
яка й надалі буде спричиняти скорочення чисельності працівників. В свою
чергу, нарощування процесів глобалізації супроводжується виникненням
глобального ринку праці, коли внаслідок відкритості ринків праці країн, що
розвиваються, їх населення за низьку плату та з гіршими умовами праці
знаходить собі роботу за кордоном.
За останні три десятиліття, країни, що мають високі темпи промислового
розвитку (т.зв. «нові індустріальні країни») змінили умови конкуренції на
світових ринках, глобальний ринок праці набув нових форм та тенденцій
трансформації. В цих країнах більше одного мільярда людей доповнили склад
світової робочої сили. З метою підвищення продуктивності праці, уряди країн,
що розвиваються, роблять значні вкладення в низькопрацевитратні технології,
наслідком чого є наповнення міжнародного ринку праці висококваліфікованою,
і водночас дешевою, робочою силою, що не має гідного застосування на своїй
батьківщині [8, с.174]. Зовнішня міграція громадян України протягом останніх
десяти років показана на рисунку 5.
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Рисунок 5 – Зовнішня міграція громадян України протягом 2009-2019 рр.[4]
Дослідження показало, що обсяг міграції найбільший у момент кризових
явищ у державі. Дане дослідження врахувало лише дані, отримані із візових
центрів, тобто громадяни у даному випадку пересікали кордон маючи робочу
візу. Але з 2017 року українці отримали можливість перетинати кордон без
візи, що збільшило потік громадян за кордон. Тому точно з’ясувати кількість
громадян, які здійснили сезонну міграцію таким чином неможливо. Необхідно
зазначити, що зростання трудової міграції матиме негативні наслідки для
України,

а

саме:

висококваліфікованих

галузеві
і

асиметрії

ринку

низькокваліфікованих

праці,
кадрів;

зміну

балансу

«подорожчання»

внутрішнього ринку праці; імпорт трудових ресурсів з-за кордону; додаткові
витрати країни на підготовку нових фахівців; «старіння» нації; зниження темпів
виробництва в країні.
Майбутнє України – за інноваційною економічною політикою. Слід
налагоджувати експортоспроможні високотехнологічні виробництва, ширше
запроваджувати принципи вільної міжнародної торгівлі. Якщо Україна братиме
участь у більшій кількості зон вільної торгівлі, то процес економічної
глобалізації буде для неї легшим і швидшим [9, c. 6].
Таким чином, під дією багатьох чинників глобалізації, яка несе як
позитивні впливи, так і певні загрози, кожна країна, що має намір інтегруватися
у світовий економічний простір, постає перед завданням визначення своїх
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конкурентних переваг, щоб на належному рівні конкурувати з іншими
державами на світовому ринку. За роки незалежності в Україні чітко не
сформовано і не реалізовано національну стратегію включення в процеси
економічної глобалізації. Вона ґрунтувалася на основі моделі імітаційноадаптаційної поведінки, що не забезпечило стабільного та ефективного
використання наявних конкурентних переваг на інноваційних засадах. Така
політика повинна бути кардинально змінена на основі вироблення й реалізації
концепції конкурентоспроможного розвитку національної економіки в умовах
глобалізації.
Процеси глобалізації за змістом та структурою є надзвичайно складними,
багатогранними і суперечливими, що унеможливлює формулювання єдиного,
прийнятного для всіх випадків визначення їх впливу на національні економіки.
Найважливішими аспектами в цьому плані визначено: розширення конкуренції
між господарюючими суб’єктами; трансформацію економічних функцій
держави та делегування на глобальний рівень окремих з них; розширення сфер
впливу за межі національних кордонів згідно з новими глобальними правилами
економічної

діяльності;

здійснення

основоположних

змін

у

структурі

національної економіки та формування нового середовища для національного
розвитку в цілому; посилення процесів міжнародної інтеграції та взаємодії
національних господарств, що перетворюється на наймогутніший фактор їх
функціонування.
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ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Статтю присвячено дослідженню поняття «добробут суспільства» та його
ролі в розвитку держави. У статті визначено види добробуту, його функції та
критерії для оцінювання. Охарактеризовано основні теорії суспільного
добробуту. Визначено основні чинники, які формують соціально-економічні
індикатори рівня життя населення. Адже, добробут населення – один з
найважливіших соціально-економічних категорій. Це явище є багатогранним, і
є тим фактором, який стримує або сприяє людському розвитку, створює
додаткові стимули або навпаки обмежує людські можливості щодо реалізації
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активної економічної поведінки. В статті описується найважливіші аспекти,
які впливають на рівень добробуту суспільства та процеси, які можуть
допомогти поліпшити становище людей.
Ключові слова: добробут, суспільство, рівень життя, доходи громадян,
економіка, ВВП.
Постановка проблеми. У наш час основним показником ефективної
економічної та соціальної політики держави є рівень та якість життя, що
являються ключовими поняттями добробуту населення. Добробут населення –
один з найважливіших соціально-економічних категорій. Це явище є
багатогранним, і є тим фактором, який стримує або сприяє людському
розвитку, створює додаткові стимули або навпаки обмежую людські
можливості щодо реалізації активної економічної поведінки.
Підвищення добробуту в нашій країни було і залишається актуальним
завжди, особливо на сучасному етапі під час зниження темпів зростання,
економічної та політичної нестабільності, великим темпом інфляції та інше.
Саме такі умови мають негативний вплив на добробут населення, що
призводять до незбалансованого розвитку регіонів нашої країни, тим самим
унеможливлюють забезпечення їх сталого розвитку.
Тому стає важким виконання запланованих програм і планів економічного
та соціального розвитку країни. Усі ці фактори вимагають від держави
постійного контролю та моніторингу соціально-економічної ситуації, який має
бути безперервним, своєчасним і достовірним. Але у зв’язку з європейським
напрямком розвитку країни та процесами децентралізації влади, центр уваги
зміщується на регіональні та місцеві рівні, що потребують найбільш повного
відображення

соціального

становища

територіальної

громади,

їхнього

добробуту та умов життя мешканців даних територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні чинники впливу
макроекономічних показників на добробут громадян країни, їх співвідношення
і паритет досліджуються відомими вітчизняними й зарубіжними вченими.
Зокрема, проблеми формування добробуту різних груп населення, ефективність
реалізації соціальної політики в Україні детально розглядаються в колективних
працях Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
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України на чолі з Е. Лібановою. Окремі аспекти процесу посилення майнового
розшарування населення в Україні та вплив видатків бюджету на соціальний
захист і соціальне забезпечення населення аналізуються у роботах: Г.
Лопушняк, В. Горина, С. Лондара та Л. Козарезенко.
Дослідження чинників, що впливають на рівень суспільного добробуту,
належить до найбільш актуальних проблем сучасної економічної науки.
Останні найбільш вагомі здобутки у цій галузі відображені у працях таких
відомих сучасних економістів, як, зокрема, Д. Аджемоглу, Л. Бальцерович, Б.
Вайнґаст, Дж. Гелбрейт, А. Жоньци, М. Олсон, Дж. Робінсон.
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми. Необхідність
постійно задовольняти потреби – властивість і людського суспільства, і кожної
окремої людини. Багато хто приділяв увагу вивченню саме цього питання,
зокрема А. Маслоу – американський вчений, один із найвідоміших
представників теорії суспільного добробуту. Він розробив «піраміду потреб»
або «піраміда Маслоу», де кожний індивід діє зі своїми можливостями та
потребами, для досягнення найвищого ступеня розвитку. Ця концепція показує
те, що неможливо виявити та досягти бажаних потреб, без задоволення
першочергових потреб людини. Також цю сферу детально вивчав та
досліджував Ф. Герцберг, який розробив двофакторну психологічну модель
потреб, що зумовлюються факторами мотивації та потреби, а К. П. Алдерфер
запропонував

три-рівневу

модель,

яка

складається

з

«існування

–

взаємовідносини – зростання». Швейцарський психолог К. Левін назвав їх
квазі-потребами через те, що зазвичай первинні потреби обов’язково
трансформуються у безліч похідних. Отже, основною умовою досягнення
добробуту являється реалізація людських потреб.
Мета статті. Визначення поняття «добробут суспільства», його функцій та
основних чинників, які формують соціально-економічні індикатори рівня життя
населення.
Виклад основного матеріалу. Національний (суспільний) добробут– це
добробут суспільства в цілому або його частини. Суспільний добробут не
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тотожний економічному добробуту суспільства, як особистий добробут
неідентичний індивідуальному економічному добробуту. Особистий добробут,
крім економічних критеріїв (зайнятість, рівень доходів і т.д.), залежить від
існуючих у державі політичних свобод, соціальної захищеності, сімейного
щастя, можливості кар’єрного зростання та ін. [5,с.149] Ринкова економіка
сприяє оптимальному добробуту максимальної кількості людей, якщо не
обмежує неекономічні складові особистого добробуту. Тому суспільний
добробут не складається з арифметичної суми економічних показників рівня
добробуту окремих членів суспільства.
Ключовим питанням виступає проблема суспільних благ, контроль над
виробництвом яких здійснює держава. Йдеться про охорону здоров’я (страхова
медицина, контроль за безпекою ліків, профілактика захворювань, обов’язкове
щеплення та ін.), забезпечення національної оборони, державної безпеки,
подолання надзвичайних ситуацій тощо та багатьох інших послуг. У випадку із
суспільними благами державне втручання має допоміжний характер з метою
гарантувати суспільну пропозицію товарів, що або не поступають на ринок, або
поступають у недостатній кількості. Держава необов’язково повинна брати на
себе виробництво зазначених благ. У неї є важелі прямого і непрямого впливу
на приватнопідприємницьке середовище через механізм державних закупівель і
замовлень, фіскальних і монетарних механізмів з метою розподілити ресурси в
потрібному напрямку. Таким чином, можливе забезпечення не тільки
справедливого розподілу ресурсів, товарів і доходів, але і більш рівномірного
перерозподілу прав і обов’язків [1,с.246].
Суспільний добробут конкретизується в термінах «якість» і «рівень»
життя. Якість життя вимірюється як на підставі статистичних даних, так і за
суб’єктивними оцінками людей, включаючи такі якості, як стабільність
громадського життя, його безпека, розвиток політичних свобод, доступність і
престижність професії та ін. Рівень життя населення визначається як сукупність
умов життя відповідно до досягнутого рівня економічного розвитку країни.
Аналіз рівня життя населення охоплює три аспекти:
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- зіставлення соціально-економічних індикаторів у динаміці з попередніми
роками;
- зіставлення соціально-економічних індикаторів з науковими нормами;
- зіставлення з іншими країнами.
Соціально-економічні індикатори рівня життя населення можна розглядати
як узагальнюючі, що відображують сумарне споживання і можливості такого
споживання, та як відносні, що характеризують окремі сторони добробуту
населення. Типовими узагальнюючими показниками є рівень і динаміка
номінальних і реальних доходів населення, загальний обсяг споживання
населенням благ і послуг. Особливість цих показників полягає у тому, що вони
відображують не тільки абсолютні зміни в рівні життя населення, а також і
відносну динаміку в розрахунку на душу населення, сім'ю, тисячу або 10 тис.
жителів [6, c. 96] . Друга група показників визначається тільки у відносному
вигляді: споживання основних продуктів харчування, інших споживчих товарів,
забезпеченість послугами охорони здоров'я, освіти, транспортними, житловокомунальними тощо на душу населення, сім'ю, тисячу або 10 тис. жителів.
До основних соціально-економічних індикаторів рівня життя населення
належать:
1) обсяг реального ВВП на душу населення;
2) грошові доходи й витрати населення;
3) реальна заробітна плата;
4) споживання основних продуктів харчування на душу населення;
5) природний приріст населення і середня тривалість життя;
6) частка витрат бюджету на розвиток соціальної сфери;
7) використання вільного часу та ін.[2, c. 158].
У практиці аналізу застосовують дослідження рівнів освіти, охорони
здоров'я, розвитку науки, доступності нормальних житлові умови, забезпечення
культурних потреб, стану довкілля. Добробут має нижчу й вищу межі. Нижчий
рівень добробуту характеризується

достатнім забезпеченням населення

матеріальними благами й послугами. На вищому рівні на перше місце виходять
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духовні блага, наука, культура, точніше можливість творчої (креативної)
діяльності. Творча особистість є головним фактором соціально-економічного
процесу в епоху гуманістичного виробництва. Тим самим освіта і виховання
стають «першим підрозділом» суспільної діяльності в межах соціокультурної
сфери (креатосфери), що забезпечує формування людини, яка володіє творчими
здібностями, людини, здатної побачити проблеми та протиріччя і творчо їх
вирішити. Таким чином, визначаючи соціальні пріоритети національної
економіки, слід виходити з її загальної соціальної орієнтації, що передбачає
практичне підпорядкування відтворювальних процесів завданням розвитку
особистості, подолання відчуження людини від суспільства, природи й
культури.
Добробут людини і суспільства є інтегральною оцінкою всіх аспектів
життєдіяльності людини, що показує, наскільки добре прожитий певний період
життя [4,c. 60]. В рамках теорій суспільного добробуту на увагу заслуговують:
- економічна теорія, або теорія суспільного вибору, у рамках якої
здійснюється позитивний аналіз того, як формуються та реалізуються різні
суспільні переваги. Цей розділ економічної науки тісно пов'язаний з теорією
держави, правилами голосування, поведінкою виборців і т. ін.;
- теорія суспільного прогресу, яка ґрунтується на еталонній етичній
системі. Поняття суспільного прогресу означає напрям розвитку суспільства,
який є бажаним з погляду вибраної еталонної етичної системи. При цьому
допускається, що більшість членів суспільства можуть не розділяти цю
концепцію суспільного прогресу;
- еволюційна теорія, в основі якої лежить еталонна етична система,
побудована на аналізі процесу еволюції живої природи;
- інституційна теорія добробуту, яка трактує розвиток як загальну
об'єктивну категорію, що стосується однаковою мірою всіх членів суспільства.
Тим самим долається індивідуалістичний, атомістичний погляд на суспільство
як на безліч незалежних один від одного індивідів, позбавлених єдиної суті.
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Для характеристики системи добробуту в економіці використовують два
підходи:
1) індивідуалістичний, який базується на ідеях плюралізму;
2) інституціональний, що передбачає використання певного еталонного
критерію для оцінювання добробуту.
В економічній науці дотепер не сформовано загальновизнаної теорії
добробуту, яка б містила єдиний критерій для його оцінювання. В ролі таких
критеріїв використовують:
а) критерій Бентама, відповідно до якого добробут визначається кількістю
задоволених членів суспільства. Цей критерій е суб'єктивним, оскільки різні
люди по-різному оцінюють одні й ті самі явища життя (що для одного може
бути добрим, те для іншого - поганим);
б) критерій добробуту В. Парето, відповідно до якого оптимальним є стан
економіки, за якого не можливе поліпшення одних членів суспільства без
погіршення становища інших. Будь-яка зміна економічних умов, що створює
вигоди для однієї групи індивідів і не завдає збитку іншій групі, збільшує
суспільний добробут. Такий підхід не вимагає вимірювання або міжособистісного порівняння корисності, однак його недоліком є обмежена сфера
можливого застосування. У реальному житті майже будь-яка зміна суспільних
умов створює вигоди для одних і втрати для інших. З оптимуму Парето
випливає важливий висновок для фінансової науки, оскільки будь-які реформи
у фінансовій сфері не доцільні, якщо вони не покращують життя населення [3,c.
86].
Використання
сформулювати

цих

теорему

критеріїв

на

практиці

неможливості,

згідно

дало
з

змогу
якою

К.

Ерроу

агрегування

індивідуальних переваг не надає оптимального розв'язку, оскільки сумарні
переваги не мають властивості транзитивності, необхідної для визначення
оптимуму. Будь-який колективний вибір, що задовольняє вимогам повної
впорядкованості й транзитивності, універсальності, Парето сумісності й
незалежності від сторонніх альтернатив, перетворює одного індивіда на
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диктатора, тобто суспільний вибір не може бути одночасно і раціональним, І
демократичним.
Аналітичне обґрунтування добробуту здійснюється за допомогою функції
суспільного добробуту, або розподілу суспільних благ. Є численні різновиди
функції суспільного добробуту, найбільш відомі з яких такі:
- функція суспільного добробуту Бентама (класична утилітаристська
функція) - представляє рівень суспільного добробуту - суму індивідуальних
функцій корисності членів суспільства;
- функція добробуту як сума зважених корисностей (різновид функції
Бентама), за допомогою яких суспільство зважує корисності окремих індивідів
з огляду на їх важливість для суспільного добробуту;
- функція добробуту Роулза (мінімаксна) - показує, що зростання
суспільного добробуту залежить від зростання добробуту індивіда з найнижчим
його рівнем;
-

функція

(індивідуалістична),

суспільного
яка

добробуту

ґрунтується

на

Бергсона

-

індивідуалістичній

Семюелсона
філософії,

відповідно до якої суспільний добробут визначається добробутом окремо
взятих членів суспільства [8]. До цієї функції висуваються дві загальних
вимоги. По-перше, вона має відповідати критерію Парето, тобто якщо
корисність одних членів суспільства зростає, а інших не зменшується, то
функція має зростати. По-друге, - вимога симетрії, яка полягає в тому, що
значення функції не повинне залежати від переставлення її аргументів, що
означає рівну значущість всіх членів суспільства.
Суспільний добробут є невід'ємною складовою соціально-ринкової
економіки. Саме поняття "соціальна ринкова економіка" з'явилося в Німеччині,
де і було розроблено основні концепції соціальної ринкової економіки. X.
Ламберт, характеризуючи сутність соціальної ринкової економіки, представив її
як синтез гарантованої державою свободи, економічної свободи та ідеалів
соціальної держави, пов'язаних із соціальною захищеністю та соціальною
справедливістю [7, c. 342]. Отже, соціалізація означає орієнтацію ринкової
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економіки на досягнення як економічних, так і соціальних цілей, з відповідним
обмеженням ринку за умов, якщо втрачається суспільна ефективність або
постає загроза небажаних соціальних наслідків.
Висновки і пропозиції. Окремий індивід, як і суспільство загалом, прагне
зростання власного добробуту, що є природною метою функціонування
економічної системи. Тому проблеми вимірювання добробуту, з’ясування
шляхів його підвищення тривалий час знаходяться у центрі уваги багатьох
економістів, починаючи від класиків економічної теорії аж до відомих сучасних
теоретиків. Загалом суспільний добробут – це соціально-економічна категорія,
яка поєднує економічну, соціальну, екологічну, культурну та інституційну
складові умов життєдіяльності суспільства і дає змогу з’ясувати бажану
траєкторію суспільного розвитку. Поточний та перспективний рівні добробуту
є чинниками, які можуть стримувати соціально-економічний розвиток або
сприяти йому, створюючи стимули або нівелюючи бажання членів суспільства
щодо реалізації проактивної економічної поведінки.
Перспективами подальших наукових досліджень є вплив видатків
зведеного бюджету на зростання добробуту громадян за окремими напрямами
соціальної політики з визначенням їх пріоритетів.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено необхідність та особливості розробки стратегії
розвитку підприємства у сучасних умовах, дано визначення інвестиційним та
інноваційним процесам на підприємстві. Доведено, що для забезпечення
розвитку вітчизняних підприємств необхідним стає впровадження інновацій
та залучення необхідної кількості інвестицій, зазначено фактори, що
стримують інноваційно-інвестиційні процеси у сучасних умовах. Розглянуто
точки зору вчених на категорію “стратегія” та “інноваційно-інвестиційна
стратегія”, її сутність та зміст. Дано авторську трактовку стратегії
інноваційно-інвестиційного

розвитку,

визначено

її

складники,

необхідні

передумови та етапи. Розглянуто підходи вчених щодо визначення етапів
розробки стратегії розвитку підприємства. Зазначено, що існує тісний зв’язок
106

між етапом життєвого циклу підприємства та його стратегією інноваційноінвестиційного

розвитку.

Досліджено

необхідні

складові

стратегії

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства та їх взаємозв’язок.
З’ясовано умови, необхідні для ефективної реалізації інноваційно-інвестиційної
стратегії розвитку підприємства.
Ключові слова: стратегія розвитку, інвестиції, інновації, інноваційноінвестиційний

розвиток,

життєвий

цикл,

вид

стратегії,

ресурси

підприємства, економічне зростання, оцінка слабих та сильних сторін
діяльності.
Постановка

проблеми

У

сучасних

умовах

перед

вітчизняними

підприємствами стоять питання збереження існуючих клієнтів, впровадження
нових видів діяльності, пошуку нових ринків збуту та збільшення прибутків.
Для досягнення вказаних цілей підприємству необхідно мати зважену,
продуману та ефективну стратегію розвитку, яка дозволить вірно розподіляти
обмежені ресурси, враховувати сильні та слабкі сторони його діяльності та
забезпечувати необхідне економічне зростання. В умовах кризи підприємства,
що вкладають кошти в інвестиції та інновації мають більші конкурентні
переваги, тому що свіжі ідеї, прогресивні технології та рішення забезпечують
виживання та покращують фінансові показники підприємства. Система
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства гарантує
стратегічний успіх та заслуговує на особливу увагу, саме тому кожному
підприємству доцільно розробляти стратегію інноваційно-інвестиційного
розвитку, яка дозволить підвищити ефективність управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Дослідженням необхідності та
доцільності розробки та реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємств займалися відомі іноземні та вітчизняні вчені: Друкер П.,
Міллер В., Бондаренко А.Ф., Васильєва Т.А., Верещагін Г.В., Грищенко О.С.,
Денисенко М.П., Романенко Н.Ю., Пригожин А.І., Стадник В.В., Фатхутдінов
Р.А. та інші. Але низький рівень інноваційної активності підприємств у
сучасних умовах вказує на недостатність впровадження у їх діяльність
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результатів наукових розробок, тому питання розробки стратегії розвитку
підприємств на основі втілення інновацій та залучення інвестицій потребують
подальшого обґрунтування та вдосконалення.
Метою статті є удосконалення теоретичних підходів та розробка
рекомендацій з приводу формування та реалізації інноваційно-інвестиційної
стратегії розвитку підприємств у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу Сьогодні збільшення обсягів діяльності та
стійкий розвиток підприємства є пріоритетним напрямом, який неможливий без
залучення інвестицій та впровадження інновацій. Інвестиції є джерелом
матеріалізації інновації, іншими словами інновації фінансуються за рахунок
інвестиційних ресурсів. При цьому важливо зазначити, що інвестиційні
вкладення у виробничий процес втрачають свій потенціал за умови слабкої
завантаженості виробництва [8]. Інвестиційні та інноваційні процеси варто
розглядати як особливі взаємопов’язані етапи розвитку однієї виробничоекономічної системи. Виходячи з цього, можна вести мову про впровадження
спільної інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку, в рамках якої, з
одного

боку,

здійснюються

фундаментальні

і

прикладні

дослідження,

розробляються нові технології, працює система акумулювання і пошуку
інноваційних ідей, а з іншого – відбувається пошук капіталу, відбір
інвестиційних проектів, запроваджування його у виробництво [10].
Зважаючи на сучасні виклики конкурентного середовища та світової
глобалізації, для забезпечення розвитку вітчизняних підприємств необхідним
стає впровадження інновацій, адже досягнення світового рівня інноваційної
активності

стане

основою

конкурентоспроможності

підприємств,

їх

ефективного існування та функціонування [9].
В умовах кризи варто зазначити фактори, що стримують інноваційноінвестиційні процеси на підприємстві:
- брак власних фінансових активів;
- низький рівень державної підтримки для фінансування інноваційних проектів
та продуктів;
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- низька активність вітчизняних та зарубіжних інвесторів;
- надмірний податковий тягар та неефективне законодавство;
- низька мотивація до розробки інноваційних проектів;
- неспроможність науки та сфери виробництва до взаємної співпраці.
Характерною ознакою сучасної діяльності вітчизняних підприємств є
розроблення

принципово

нових

моделей

стратегічного

розвитку,

що

ґрунтуються на гармонійному поєднанні поточної виробничої діяльності з
потенційними можливостями майбутнього економічного зростання на основі
використання прогресивної техніки і технологій та упровадження новітніх
систем управління підприємством, комплексному підході до розроблення та
впровадження нововведень, забезпечення прогресивних інноваційних змін та
переорієнтації на інноваційний тип розвитку [11].
Для розуміння поняття ―стратегія‖, її сутності та змісту розглянемо точки
зору вчених на цю категорію. Баранников Ю. визначає стратегію як норми і
правила, на основі яких оцінюється ефективність діяльності (цілі та завдання),
налагоджується

взаємодія

із

зовнішнім

середовищем

(маркетинг),

установлюється взаємодія внутрішніх елементів підприємств (організаційна
концепція) та реалізується процес оперативного управління [1]. Гриценко Г.
трактує цей термін як вибір форм і методів досягнення суб’єктами
господарювання визначених позицій на певному товарному ринку [3]. Приймак
Т. Вважає, що це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні
для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх
досягнення, за своїм змістом вона є довгостроковим плановим документом,
результатом стратегічного планування [13, с. 134].
Інноваційно-інвестиційна стратегія – це не лише стратегія, що дає змогу
отримувати додатковий прибуток, а й спосіб формувати, утримувати та
розвивати конкурентні переваги на привабливих ринках. Проте інноваційноінвестиційна стратегія завжди пов’язана з ризиком повної або часткової втрати
вкладених коштів для досягнення поставлених цілей. Тому головне завдання,
яке завжди стоїть перед менеджментом організації, – це забезпечення
максимального зменшення ризику при рішенні стати на шлях інноваційно109

інвестиційного розвитку [14, с. 48]. Бондаренко А.Ф., Васильєва Т.А.,
Грищенко О.С. пропонують розглядати інноваційно-інвестиційну стратегію
забезпечення

стійкого

розвитку

підприємства

з

точки

зору

двох

взаємопов’язаних та взаємозалежних блоків: інвестиційного та інноваційного,
об’єднаних єдиною системою принципів, методів та механізмів реалізації,
критеріїв прийняття управлінських рішень [2].
На

нашу

думку,

розроблення

стратегії

інноваційно-інвестиційного

розвитку підприємств є комплексом дій та механізмів управління діяльністю
суб’єктів підприємництва, що забезпечують їх конкурентні переваги на основі
втілення інновацій та залучення інвестицій. Для розробки інноваційноінвестиційної стратегії розвитку підприємства необхідними є: виважені та
продумані стратегічні управлінські рішення; необхідний обсяг виробничих,
матеріальних ресурсів та інтелектуальні знання; гнучкість та здатність до
адаптації у мінливому зовнішньому середовищі. Інноваційно-інвестиційна
стратегія

підприємства

має

бути

комплексною,

цілеспрямованою,

безперервною та орієнтована на довгострокову перспективу.
Наукові дослідження теоретичних і методологічних аспектів стратегій
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств у вітчизняній та зарубіжній
практиці дали змогу виділити їх головні складники:
1) цілі й основні завдання стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку;
2) інноваційна політика розвитку окремої галузі виробництва та ії елементи;
3) пріоритетні напрями забезпечення реалізації вказаної політики;
4) структурні зміни у сфері інституціонального управління;
5) наявний ресурсний і виробничий потенціал підприємства;
6) реалізація інноваційного та інвестиційного потенціалу [6].
Полінкевич О. вважає, що комплексна оцінка ефективності стратегії
складається з оцінки конкурентоспроможності підприємства та оцінки
ефективності стратегії інноваційного розвитку [12].
Основою

ефективної

реалізації

інноваційно-інвестиційної

розвитку підприємства визначено:
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1) інвестиційний блок, який повинен орієнтуватися на стратегічні завдання
інноваційного розвитку підприємства;
2) відтворення в інвестиційних проектах інноваційних орієнтирів або програм;
3) вибір інвестиційних проектів, які обумовлені перспективними науковотехнічними інноваціями;
4) інноваційність як основну вимогу до інвестиційних пріоритетів суб'єктів
господарювання;
5) застосування додаткових адміністративно-правових стимулів за рахунок
фінансової та організаційної підтримки інноваційної діяльності [7].
Підходи вчених щодо визначення етапів розробки стратегії розвитку
підприємства представлені у таблиці 1. На нашу думку, основними етапами
формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства є:
- моніторинг інноваційної складової діяльності підприємства;
- Swot-аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;
- формування стратегічних цілей розвитку підприємства;
- аналіз перспектив реалізації розробленої стратегії;
- реалізація стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства;
- контроль за реалізацією визначеної стратегії.
Таблиця 1 – Підходи щодо визначення етапів розробки стратегії розвитку
підприємства
Автор

Визначення етапів формування та реалізації стратегії інноваційноінвестиційного розвитку підприємства
Етапи формування та реалізації стратегії:
- визначення періоду реалізації стратегії;
- визначення стратегічних цілей інноваційно-інвестиційної діяльності;

Чухраєва Н. М. [16]
- розробка інноваційної політики;
- уточнення цілей стратегії;
- оцінка розробленої стратегії та її виконання.
Етапи розробки стратегії:
- визначення загального періоду формування стратегії розвитку;
Дідченко О. І. [4]

- дослідження факторів середовища;
- оцінка сильних і слабких сторін інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємства;
- комплексна оцінка стратегічної позиції підприємства;

111

- формування стратегічних цілей підприємства;
- розроблення цільових стратегічних нормативів
інвестиційної діяльності;

інноваційно-

- прийняття основних стратегічних рішень;
- оцінка розробленої стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку.

Командровська В. Є.
[5]

Етапи розробки стратегії:
- аналіз окремих факторів, які організують поточний потенціал;
- визначення потенціалу, необхідного для реалізації «оптимальної»
стратегії;
- розрахунок співвідношення бальних оцінок, які характеризують
відповідність наявних можливостей оптимальним.
Етапи формування та реалізації стратегії:
- визначення головної цілі / місії фінансової стратегії підприємства;
- аналіз внутрішнього та зовнішнього фінансового середовища;
- оцінка конкурентоспроможності підприємства чи продукції;

Філиппова С. В. [15]

- розробка варіантів фінансової стратегії;
- оцінка та вибір оптимального варіанта фінансової стратегії;
- оформлення та затвердження фін. стратегії як документа;
- реалізація розробленої стратегії;
- оцінка виконання стратегії / місії.

Види

стратегії

інноваційно-інвестиційного

розвитку

підприємства:

стратегія наступу, стратегія виклику, традиційна

, тому доцільно розробляти

-

альтернативні проекти для розв’язання виникаючих стратегічних інноваційних
завдань. Критерієм відбору таких проектів має бути максимальний прибуток
від вкладених інвестицій та розмір дисконтованих грошових потоків на протязі
терміну життя проекту.
Існує тісний зв’язок між етапом життєвого циклу підприємства та його
стратегією інноваційно-інвестиційного розвитку, тому що кожна стадія
життєвого циклу відповідає певному рівню розвитку підприємства. Наприклад,
на початку діяльності підприємства можна визначити високий рівень
інноваційного розвитку (стратегія вживання та оновлення); на етапі зростання –
нормальний рівень розвитку (стратегія інтенсифікації зусиль та попередження
дії негативних факторів впливу); на етапі зрілості – середній рівень
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інноваційного розвитку; на етапі стабілізації – низький рівень інноваційноінвестиційного розвитку (табл. 2).
Таблиця 2 – Зв’язок життєвого циклу підприємства та його стратегії
інноваційно-інвестиційного розвитку
Етап життєвого Рівень
циклу
інноваційного
розвитку
Депресія, криза, Високий
зародження
Спад

Зростання,
становлення

Стабілізація

Основна
Тип іннова-ційної За місцем
Переважаю-чий
стратегічна ціль перебудови
підприємства в характер заходів
іннова- ційного
конкурентній
розвитку
боротьбі
Вихід із кризи Радикальне
Новачок
Ліквідаційний
перетворення

Нормаль- Локалізація
ний
загроз,
відновлення
порушеної
рівноваги
Середній Зниження
ризиковано-сті,
розсіювання
потенційних
деструктивн-их
чинників
Низький Підтримка та
зміцнення

Ліквідаційннопревентивний

Переважа-ючий
тип управлінського впливу
Жорстке
регулювання

Помірне
перетворення

Послідовник

Звичайні зміни

Претендент на Превентивно‐
лідерство
ліквідаційний

Поєднання
м’якого та
жорсткого
регулювання

Незмінне

Лідер

М’яке

Превентивний

функціону- вання

Поєднання
жорсткого та
м’якого
регулювання

регулювання

досягнутих
позицій безпеки

Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства
допомагає вирішити широке коло питань залучення інвестицій, розробки та
реалізації інноваційних проектів і програм, що допоможуть здійснити якісні
зміни в діяльності підприємства та покращити його показники. Зазначені
стратегії мають базуватись на нововведеннях в економічній, виробничій,
збутовій, управлінській та соціальній сферах. Стратегія впровадження
інновацій розглядається в комплексі з інвестиційною стратегією та передбачає
об’єднання цілей політики капіталовкладень, вона спрямована на впровадження
нових технологій, видів продукції і послуг, а також планування інноваційних
процесів для покращення результатів діяльності підприємства.
Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку є базою для
прибуткової фінансово-економічної діяльності підприємства, що впливає на
покращення його показників. Для оцінки ефективності стратегії доцільно
використовувати

методи

стратегічного

управління,

що

дозволять

підприємствам раціонально використовувати свої ресурси для забезпечення
економічного зростання та підвищення майбутньої ефективності на всіх етапах
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інноваційного розвитку, у цьому випадку саме економічні критерії забезпечать
об’єктивну оцінку діяльності підприємства. Саме тому в сучасних умовах
необхідним

є

розробка

стратегії

інноваційно-інвестиційного

розвитку

підприємства та визначення її складових. Зазначена стратегія передбачає
можливості

вибору

оптимального

варіанту

розвитку

підприємства

за

допомогою інвестицій та інновацій з урахуванням їх наявних можливостей та
напрямів

подальшої

довгострокової

інноваційно-інвестиційної

політики

(рис. 1).
В сучасних умовах для ефективної реалізації інноваційно-інвестиційної
стратегії необхідні наступні умови:
- узгодженість суми інвестицій та необхідності впровадження інновацій;
- визначеність терміну реалізації завдань та напрямів інноваційно-інвестиційної
стратегії;
- оптимальне поєднання очікуваного розміру прибутків від вкладання
інвестицій в інновації та потенційних ризиків в майбутньому;
Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

Цілі і завдання інноваційно-інвестиційного розвитку
Програма інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
Принципи формування стратегії
Елементи політики інноваційного розвитку
Стратегічні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
Потенціал підприємства (фінансовий, ресурсний, виробничий)
Реалізація стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
Досягнення інноваційно-інвестиційної активності

Рисунок 1 – Складові стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємства
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- узгодженість майбутніх інвестиційних вкладень та інноваційної діяльності
підприємства із загальноекономічними умовами країни.
Висновки і перспективи подальших досліджень В усьому світі
діяльність суб’єктів господарювання знаходиться під негативним впливом
кризових явищ в економіці, які ускладнюються високими темпами інфляції,
ризиками втрати інвесторів, постійно зростаючими відсотковими ставками за
банківськими кредитами, дефіцитом власних фінансових ресурсів, низьким
рівнем ліквідності та платоспроможності. Для забезпечення ефективної
діяльності підприємства, його економічного зростання та інноваційного
розвитку, підприємствам потрібно моніторити зовнішні умови господарювання,
робити SWOT-аналіз, виявляти можливості пошуку нових інвестицій та
виявляти існуючі загрози, стимулювати інноваційну складову своєї діяльності
та розробляти заходи щодо підвищення свого інноваційного потенціалу. Саме
формування

та

реалізація

інноваційно-інвестиційної

стратегії

розвитку

підприємства дозволить зосередитись на головних напрямках діяльності
підприємства та вирішити всі поставлені завдання.
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СИСТЕМА ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізовано методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства.
Відмічено,

що

ефективності

для

отримання

використання

якомога

ресурсного

вірнішого
потенціалу

результату оцінки
підприємства

слід

використовувати існуючий методичний інструментарій комплексно та
системно, дотримуючись відповідного поетапного алгоритму. Визначені
основні етапи оцінки ресурсного потенціалу підприємства, які дозволять
прийняти відповідні управлінські рішення більш ефективного формування й
раціонального використання наявних ресурсів підприємства.
Ключові слова: ресурсний потенціал підприємства, методичні підходи до
оцінки

ресурсного

потенціалу

підприємства,

вартість

потенціалу

підприємства, ресурсний потенціал, методи оцінки ресурсного потенціалу
підприємства.
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Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовлюють
зміну форм та методів управління діяльністю підприємств та вимагають нових
підходів до забезпечення ефективності використання його наявних ресурсів.
Формування

ефективної

системи

управління

ресурсним

потенціалом

підприємства потребує особливої уваги щодо оволодіння усім методичним
інструментарієм розробки та реалізації завдань, пов’язаних із процесом його
оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективного
використання та оцінки ресурсного потенціалу підприємства досліджувались
вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема у працях таких науковців, як:
Б.Є. Бачевський, Н.М, Богацька, Н.С. Краснокутська, Л.Л. Мельник,
В.В. Хачатрян та інші. Більшість теоретичних концепцій оцінки ефективності
використання ресурсного потенціалу підприємства є досить значимими, проте
потребують подальшого дослідження.
Метою статті є формування системного підходу до оцінки ресурсного
потенціалу підприємства з використанням існуючих методів оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Опрацювання ряду джерел,
дозволило

визначити

наступне

[1-6].

Оцінка

ресурсного

потенціалу

підприємства являє собою результат визначення та аналізу якісних і кількісних
характеристик об’єкта, що управляє, а також самого процесу управління ним.
Вона дає можливість встановити, як працює підприємство, чи досягаються
поставлені цілі та які зміни в ході управління впливають на ефективність
використання ресурсного потенціалу. Так, ефективність використання ресурсів
підприємства забезпечується тим видом ресурсів, яким його діяльність
забезпечена найменше, а надлишок інших видів ресурсів знижує ефективність
діяльності підприємства загалом та використання ресурсного потенціалу,
зокрема. Як бачимо, оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу є
процесом вимірювання досягнутого рівня ефективності, який методологічно
пов’язаний із визначенням належного критерію та відповідної системи
показників. Критерій (показник) є визначальною мірою вірогідності пізнання
самої суті, відповідно до якого здійснюється кількісна оцінка ефективності
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використання

ресурсного

потенціалу

підприємства

та

його

складових

елементів. Основний зміст завдання оцінки кожного основного складового
елемента ресурсного потенціалу полягає в тому, щоб на кожну одиницю
трудових, економічних чи фінансових ресурсів підприємства отримати
максимального збільшення фінансового результату. Цього можна досягти лише
завдяки забезпеченню взаємозв’язку критерію і системи конкретних показників
господарської діяльності підприємства.
Високі фінансові результати діяльності підприємства суттєво залежать від
структури його наявного ресурсного потенціалу. Так, наприклад: фінансова
стійкість конкретного підприємства забезпечується оптимальною структурою
його фінансових ресурсів, джерелом формування яких є отримані доходи. Як
бачимо, структура фінансових ресурсів представляє собою співвідношення
власних та позикових коштів, які використовуються підприємством та яка
визначає усі інші види діяльності підприємства (операційну, інвестиційну,
фінансову, іншу). Зауважимо, що структура фінансових ресурсів (капіталу)
впливає на прибутковість активів і власного капіталу підприємства, визначає
систему його показників фінансової стійкості і платоспроможності.
Метою системи оцінки ресурсного потенціалу підприємства є визначення
такої його оптимальної структури, при якій можна досягти пріоритетних цілей
розвитку підприємства. Визначення оптимальної ресурсного потенціалу
залежить від багатьох критеріїв, основними з яких є: стабільність діяльності
підприємства; оптимальна структура економічних і фінансових ресурсів
підприємства;
комерційної

темпи

розвитку

основних

показників

виробничої

там

діяльності підприємства; рівень рентабельності господарської

діяльності; рівень оподаткованого прибутку; стан кон’юктури споживчого
ринку; стан кон’юнктури фінансового ринку; чисельність і склад персоналу
підприємства,

ефективне

підприємства.

Крім

підприємства

того,

його

використання;

складові

елементи

менталітет
ресурсного

керівництва
потенціалу

являють собою систему різних видів ресурсів, які є

у

розпорядженні підприємства або можуть бути залучені до господарської
діяльності

та

які

характеризують

цілеспрямовану діяльність

можливості

підприємства

здійснити

з урахуванням впливу факторів внутрішнього і

зовнішнього середовища функціонування підприємства.
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Діяльність сучасного підприємства визначається цільовим формуванням і
використанням ресурсного потенціалу, це перш за все: задоволення потреб у
придбанні необхідних активів, оптимізації їх структури з позицій забезпечення
умов ефективного використання; ефективне розміщення наявного капіталу в
активах; більш ефективне використання ресурсів та інформаційних ресурсів
підприємства. Тут зауважимо, що в системі управління ресурсним потенціалом
підприємства виділяють два основні типи закономірностей. Основний зміст
першої з них полягає у тому, що формуючі закономірності розвитку призводять
до переходу системи в інший якісний стан. Другий тип: регулюючі
закономірності функціонування сприяють стабілізації існуючого рівня якості
системи.
Система показників ефективності використання ресурсного потенціалу
підприємства, включає наступні основні групи: показники ефективності
використання економічних ресурсів; показники ефективності використання
трудових ресурсів; показники ефективності використання фінансових ресурсів;
показники ефективності використання інформаційних ресурсів. В процесі
оцінки, в залежності від того, які ресурси (застосовувані чи споживані)
беруться

для

розрахунків,

можуть

виокремлюватись

конкретні

види

ефективності з різноманітністю результатів (ефектів). Тобто, кожна група
показників в зазначеній вище системі включає певну кількість конкретних
показників: абсолютних чи відносних, які відображають ефективність
використання окремих видів ресурсів підприємства.
Опрацювання джерел [1-4] свідчить, що комплексне відображення
ефективності, тобто сукупності використання матеріальних ресурсів (основних
засобів) та трудових ресурсів, показниками ефективності їх використання, у
цьому випадку, будуть показники продуктивності праці, фондовіддачі
фондоозброєність, які взаємопов’язні між собою. Таке сполучення показників
дозволяє забезпечити раціональні пропорції між матеріальними і трудовими
ресурсами потенціалу підприємства при різному їхньому стані. Зміна кожного
іншого елемента ресурсного потенціалу (при необхідності одержання того ж
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самого кінцевого результату) може призвести до приросту чи зменшення
одного

або

всіх

інших

складових

елементів

ресурсного

потенціалу

підприємства. Так, зокрема методика оцінки продуктивності праці може бути
представлена в комплексному співвідношенні показників фондоозброєності та
рівня знань персоналу підприємства. При визначенні пропорційності між
елементами

ресурсного

потенціалу

підприємства

можуть

також

застосовуватись різні методи оцінки трудового ресурсного потенціалу.
Визначення фондоозброєності, може співвідноситися з показниками, які
відображають активізацію інвестиційної діяльності підприємства, оскільки
наявна величина потенціалу прирощуватиметься на величину інвестиційного
ресурсу.
Загальна економічна ефективність ресурсного потенціалу підприємства
визначається відношенням загального результату діяльності підприємства до
затрат того виду ресурсу, який був задіяний для отримання цього результату.
На нашу думку, для оцінки ефективності управління ресурсним потенціалом на
сучасному підприємстві слід сформувати модель, яка грунтуватиметься на
поетапних розрахунках. Перший етап передбачає оцінку ефективності
управління

економічними

ресурсами

підприємства.

На

другому

етапі

здійснюється аналіз та оцінка показника прибутку, третій етап передбачає
визначення

рейтингової

оцінки

ресурсів

внутрішнього

середовища

підприємства, четвертий - розрахунок ефективності використання ресурсного
потенціалу підприємства по усіх складових його елементах та оцінку їх
взаємозв’язку

з

розрахованими

на

попередніх

етапах

показниками.

Завершальний, п’ятий етап – це розрахунок інтегрального показника
ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.
Варто зауважити, що така модель оцінки ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства дозволить мати уявлення про кожен
елемент ресурсного потенціалу та про фактори, що впливають на його
використання. У підтвердження цього наведемо приклад: відомо, що
матеріально-технічну базу підприємства становлять його основні та оборотні
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засоби, структура яких відображає закон взаємозв’язку різних елементів та
систему їх взаємодії у межах єдиного цілого. Також, суттєву роль в системі
управління

ресурсним

потенціалом

підприємства

відіграє

фінансове

забезпечення розвитку економічних ресурсів підприємства. Загальна потреба у
капіталі підприємства ґрунтується на його потребах в оборотних і необоротних
активах. Розрахунок потреби в капіталі має забезпечувати оптимальність
структури капіталу з позицій його ефективного функціонування. Основними
умовами тут є можливість забезпечення мінімізації затрат по формуванню
капіталу з різних його джерел. Такої мінімізації можна досягти в процесі
управління вартістю капіталу, зокрема шляхом максимізації показника
рентабельності власного капіталу при доцільному для підприємства рівні
фінансового

ризику.

На

діючих

підприємствах

власними

джерелами

фінансування оборотних активів є прибуток, який залишається у розпорядженні
підприємства. Структура капіталу значною мірою впливає на рівень
рентабельності активів і власного капіталу, визначає систему показників
фінансової стійкості та платоспроможності.

Зауважимо, що формування

структури капіталу тісно пов’язане з особливостями кожної із його складових
частин, а формування економічних ресурсів здійснюється за рахунок
інвестованого в них капіталу.
Система методів оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу
на підприємства, на нашу думку, має містити методи, які дозволять визначити
вартість ресурсного потенціалу підприємства та які обираються залежно від
цілей такої оцінки та наявності потрібної для цього інформації.
В практиці господарювання застосовуються три підходи оцінки вартості
потенціалу підприємства, кожен з яких характеризується власними методами і
прийомами [5, 6]. Усі методичні підходи визначають певні характеристики
об’єкта. Так, з позиції використання дохідного підходу основним фактором,
який визначає вартість потенціалу підприємства, є дохід, який він здатний
генерувати.

Чим більшим є дохід, тим більшою є його ринкова вартість.

Порівняльний підхід дозволяє оцінити вартість ресурсного потенціалу
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підприємства

за

результатами

порівняння

його

характеристик

із

характеристиками аналогічних об’єктів. Майновий підхід дозволяє визначити
вартість підприємства як різницю між вартістю усіх активів підприємства,
оцінених окремо та сумою залученого ним капіталу.
Висновки. Проведені вище дослідження дозволяють одержати комплексне
уявлення про методичні основи оцінки ресурсного потенціалу підприємства.
Наголошується, що методика оцінки ефективності використання ресурсного
потенціалу підприємства має базуватися на комплексному, системному підході,
що дає змогу оцінити внесок кожного складового елементу ресурсного
потенціалу

в

розвиток

підприємства.

На

основі

отриманих

значень

розрахованих показників ефективності використання ресурсного потенціалу
підприємства та його вартості можна визначити величину резервних
можливостей

підприємства.

В

процесі

оцінки

ресурсного

потенціалу

підприємства слід мати на увазі, що будь-який із використовуваних методичних
підходів може допомогти визначити ті чи інші аспекти вартості підприємства
чи окремого його складового елемента. Для отримання якомога вірнішого
результату слід дотримуючись відповідного поетапного алгоритму.
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УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
В статті розглянуті основні засади щодо формування підприємницької
діяльності в Україні з урахуванням певних правил, які складають бізнескультуру членів українського суспільства
Ключові слова: підприємництво, бізнес, культура, основні засади ведення
бізнесу в українському суспільстві, правила виконання взятих правил

,

дотримання законодавчої бази, нормативні основи ведення бізнесу в світі.
Постановка

проблеми:

розвиток

українського

суспільства

тісно

пов'язаний з веденням бізнесу, який виступає одночасно і робочим місцем
людини, і джерелом забезпечення доходу для родини , і улюбленою справою
для того, хто започатковує власну справу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження
теоретико-методологічних основ розвитку бізнесу з виявленням найбільш
дієвих шляхів її втілення у підприємницьку діяльність в умовах соціальноекономічних суспільних змін зробили такі вітчизняні науковці як Романенко О.,
Тригубенко М., Білоус-Сергєєва С., Турчак В., Ткачук О. та інші. Не зважаючи
на велику кількість досліджень, присвячених даній тематиці, недостатньо
вирішеним залишається питання стосовно визначної ролі підприємства як
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суб’єкта підприємницької діяльності щодо здійснення успішного бізнесу.
В центрі уваги при цьому залишається постійне вдосконалення лідерських
якостей в управлінні, взаємозв`язок з психологічним самовизначенням під час
ведення власної справи та спілкування з всіма суб’єктами підприємницької
діяльності. До останніх відносимо постачальників, споживачів, посередників та
інших. обов’язки
Мета статті: визначення основних засад ведення підприємницької
діяльності для кожного окремого члена суспільства. Зокрема, чесність,
порядність, висока якість запропонованого продукту чи послуги, своєчасність
виконання та забезпечення для клієнта всіх необхідних вимог.
Виклад

основного

матеріалу.

В

сучасних

економічних

умовах

підприємництво займає ключове місце в суспільстві. Це невипадково, тому що
воно є рушійною силою розвитку економічних відносин, що базуються, перш
за все, на приватній власності, мотивації людської праці з урахуванням
існуючої нормативно-правової бази в Україні.
Підприємництво має давню історію, а світова практика його розвитку є
надзвичайно важливою. Підприємництво передбачає оволодіння основними
теоретичними засадами ведення бізнесу та постійне удосконалення практичних
навичок як досвідченими підприємцями, так і тими, хто лише розпочинає
власну справу. На перше місце при цьому слід поставити законодавчу базу
країни, яка надасть відповідь на питання «чи дозволено цим

займатись в

Україні офіційно?» Після вибору напрямку діяльності та форми організації
бізнесу можна починати створення власної справи і розвивати кар’єру. Далі, з
метою прийняття ефективних управлінських рішень необхідно зайнятись
побудовою логічної послідовності мислення – визначити власні бізнесобмеження та охарактеризувати наявні ресурси. Наприклад, ми плануємо
зайнятись підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі, для цього слід
звернути увагу на основні її етапи: вивчити попит, пропозицію та кон`юктуру
ринку; зробити пошук і вибір постачальників; встановити господарські зв’язки;
укласти комерційної угоди. Сюди слід також віднести придбання або оренду
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складських приміщень; закупівлю і формування асортименту товарів; рекламу;
залучення та повернення кредитних грошових коштів; оплату послуг сторонніх
організацій, посередників; обслуговування споживачів; реалізацію товарів
покупцям; сплату податків тощо.
Елементи підприємницької культури формуються як під впливом досвіду
діяльності даного підприємства, так і в результаті настанов його лідерів.
Елементи підприємницької культури формуються як під впливом досвіду
діяльності даного підприємства, так і в результаті настанов його лідерів.
Формування культури підприємницької діяльності може здійснюватися
природним шляхом, коли підприємство на підставі вивчення досвіду минулого
й

теперішнього

підтримують

ті

культурні

традиції,

які

є

найбільш

результативними для досягнення поставлених цілей, і може цілеспрямовано
формуватися шляхом спеціального впровадження певних комплексів поведінки
Культура у підприємництві – система правил і норм діяльності, звичаїв,
традицій, ритуалів, церемоній, які складаються на підприємстві протягом
тривалого часу; особливостей поведінки працівників даного підприємства;
майстерність спілкування, стиль управління лідера; комунікаційні зв’язки як на
підприємстві, так і з іншими підприємницькими структурами.
На підприємницьку культуру впливають:
- цілі підприємницької діяльності;
- стандарти та етичні норми поведінки працівників, їх комунікаційні зв’язки;
- вікові, статеві та кваліфікаційні характеристики працівників;
- регіональні та місцеві особливості трудової поведінки;
- стиль роботи підприємства.
Культура організації підприємницької діяльності визначає клімат, стиль
взаємовідносин, цінності підприємства.
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фахові

орієнтація на
потреби

самовизначення
творчість

Цінності ділової
культури
здатність до
компромісу

передбачуваність
поведінки

надійність

стабільність

Рисунок 1 – Сучасні цінності ділової культури
Елементи підприємницької культури формуються як під впливом досвіду
діяльності даного підприємства, так і в результаті настанов його лідерів.
Формування культури підприємницької діяльності може здійснюватися
природним шляхом, коли підприємство на підставі вивчення досвіду минулого
й

теперішнього

підтримують

ті

культурні

традиції,

які

є

найбільш

результативними для досягнення поставлених цілей, і може цілеспрямовано
формуватися

шляхом

спеціального

впровадження

поведінки.
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певних

комплексів

Принципи етики підприємництва

принцип економічної
доцільності

- надає спрямованості діям усіх представників

підприємництва, що об’єднує безліч несхожих один на
одного людей, ситуацій і дій; його серйозне порушення
об'єктивно позбавляє людину можливості займатися цим
видом діяльності.

- визначається інноваційною природою бізнесу, що

принцип
ситуативності

найчастіше змушений діяти не в стандартних ситуаціях,
а в умовах невизначеності. В результаті в багатьох
випадках, з якими має справу підприємець,
є велика кількість суперечливих факторів, у тому числі й
етичного порядку. Для їх вирішення немає алгоритму, і
щораз – це завдання індивідуального вибору
підприємця.

Рисунок 2 – Етика у підприємництві
Етика – це система норм моральної поведінки людей, їхніх обов’язків по
відношенню один до одного та суспільства в цілому.
Мораль – це форма суспільної свідомості, суспільний інститут, який
виконує функцію регулювання поведінки людини.
Корпоративна

етика

вивчає

етичні

норми

поведінки

фірми

у

взаємовідносинах з державою, покупцями, постачальниками, працівниками. Це
формування в колективі своєрідного способу мислення (світогляду), що
об’єднує співробітників при вирішенні ділових та загальнолюдських проблем.
Корпоративна етика базується на створенні необхідних умов для реалізації
потреб людини.
 Категорії керівників:
 які знають, що і як робити;
 які знають, що робити, але не знають як;


які не знають, що робити, але знають як;



які не знають ні що робити, ні як робити.
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Кодекс спілкування в цивілізованому світі:
 необхідно проникати в суть ділових відносин країни, з якою ведеться
бізнес;
 у діловій переписці використовувати імена людей або назви організацій,
які представили вас партнерові;
 дотримуватися стилю одягу до відповідного випадку;
 під час ділових переговорів підкреслювати оригінальні риси вашої
пропозиції, що відрізняють вас від інших аналогічних фірм;
 фіксувати свою увагу на цілях партнера й на вашій допомозі у досягненні
цих цілей.
Наведене вище тісно пов’язане з проблемами формування морального
погляду на загальнолюдські норми поведінки в суспільстві. Безумовно, вузькі
питання успішної реалізації торговельного підприємництва важливі для
фахівців-економістів торгівлі, фінансистів, товарознавців, мерчендайзерів,
промоутерів, менеджерів та спеціалістів банківської сфери, які просувають,
рекламують та активізують бізнес-процеси в зовнішньому середовищі.
Важливим при цьому є сприятливе ставлення в суспільстві до бізнесу взагалі та
окремих його наслідків, зокрема. А на першому місці залишається людина:
підприємець, бізнесмен, споживач як особистість, що має моральні цінності та
принципи. З метою удосконалення соціально-економічних результатів та
розвитку бізнес-культури спробуємо запропонувати модель ведення бізнесу з
урахуванням загальнолюдських законів і традицій українського суспільства
встановлених ще з часів Київської Русі. Пізніше, в царські часи, були
сформовані принципи ділової етики в бізнесі, які виходили з порядності в
стосунках:
1. Під час вибору напрямку підприємницької діяльності слід орієнтуватися
наскільки корисною або небезпечною є ваша справа для суспільства та
більшості людей (відкриття азартних закладів, паління тощо).
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2. Ключовим рішенням при виборі власної діяльності є вміння та бажання
якісно розпоряджуватися отриманими благами: і керівництво може служити
добрій справі, і прибуток - на користь людям.
3. Неприпустимою повинна бути оцінка успіхів інших з метою засудження.
Нам мало відомі справжні досягнення, випробування, добрі справи інших.
4. Важливим є шанування неділі для встановлення певного ритму між
роботою та відпочинком, цей вихідний день слід присвятити добрим справам.
5. Необхідними є ввічливе ставлення і повага до керівників усіх рівнів, що
передбачає досягнення злагоди та сприяє запобіганню конфліктам у бізнесі та
суспільстві.
6. Під час ведення підприємницької справи необхідно дотримуватися
чистоти у відносинах - порядності, чіткого виконання домовленостей.
7. Принцип «не вкради» лежить в основі всіх взаємовідносин у бізнесі: з
постачальниками,

споживачами,

посередниками.

Це

також

стосується

недоброякісної роботи, затягування ділових переговорів, зловживання чужим
часом.
8. Принцип «не вбий» є базовим у конкурентній боротьбі. Йдеться про
моральне та фізичне вбивство. Це стосується, наприклад, продажу неякісної або
небезпечної продукції та товарів із закінченим терміном зберігання.
9. Неприпустимим є використання брехливої інформації, подвійних
стандартів, лицемірства: слід поступати з людьми так, як ми хочемо, щоб вони
поступали з нами.
10. Не побажайте нічого, що належить ближньому. Розраховуйте на те, що
маєте та досягайте успіху у власній справі.
Висновки та перспективи подальших досліджень: слід відзначити, що у
будь-якої людини завжди є вибір - зробити так чи інакше або відмовитись від
дії взагалі. Впровадження моральних засад у процес підприємницької
діяльності, обов'язково призведе в майбутньому до соціально-економічного
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відродження і суспільного зростання. В цілому, основні пріоритети людських
відносин - постійні. Змінюються матеріальна база, технічні можливості,
законодавство, з'являються нові форми звітності, які пов'язані з впровадженням
нововведень,

комп'ютерних

технологій,

систематизацією

в

оформленні

документів, але незмінними залишаються основні цінності, пов'язані з
людським спілкуванням, у тому числі при веденні бізнес-операцій в процесі
підприємницької діяльності та удосконаленні бізнес-культури. Саме молоді
підприємці, які виходять зі студентських аудиторій, здатні сприйняти сучасні
правила поведінки в бізнесі.
Список використаних джерел:
1. Ткачук О. М. Соціально-економічні засади формування успішного
бізнесу . Електронне наукове фахове видання Мукачівського держав-ного
університету. Економіка та суспільство.

Мукачево.

2016 . № 7 (1038).

С. 510-514. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.
in.ua/journal-7/14-stati-7/573-tkachuk-o-m.
2. Cтоличний діловий портал: pro малий та середній бізнес [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.bizportal.kiev.ua/bizpraktyka/istorii-uspihu/
socialno-psihologicniosoblivostiuspisnogopidpriemca.
3. Рикардо Семлер, «Маверик. История успеха самой необычной
компании в мире». // Из-во: «Добрая книга». - 2013 г., 384 с.
4. Формирование духовных основ предприниматель-ской деятельности
Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015. 76 с. (монография).
5. Ткачук О.М., Богацька Н. М. Основи формування бізнес-культури в
Україні / О.М. Ткачук, Н.М. Богацька // Scientific Letters of Academic Society of
Michal Baludansky /International Academic Society of Michal Baludansky, Kosice,
Slovakia. 2018. № 4. С. 159-162.

131

УДК 338
Хачатрян В.В., канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9532-0116
Researcher ID: H-1458-2018
Менчинська О.М., канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1549-4870
Researcher ID: B-4410-2019
ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті проаналізовано наукові здобутки вітчизняних та закордонних
вчених-економістів в контексті формування сутнісних ознак прибутку як
результату операційної діяльності торговельного підприємства. Крім того,
представлено характеристики цих ознак та на їх основі уточнено
трактування прибутку як фінансового результату діяльності торговельного
підприємства.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, операційний прибуток,
торговельний прибуток, чистий доход, ризик.
Постановка проблеми. Дискусійним в економічній літературі є питання
щодо визначення економічної природи підприємницького доходу, у формі
якого виступає торговельний прибуток. Переважна група сучасних дослідників
визначає залишковий підприємницький доход як плату за ризик, що бере на
себе підприємець в процесі економічної діяльності (в тому числі і
торговельної). Проте найважливіші сутнісні характеристики, що притаманні
торговельному прибутку як економічній категорії досліджені не в достатній
мірі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі переважна
більшість економістів, яка розглядає сутність торговельного прибутку, визначає
його як залишковий підприємницький доход, що перевершує витрати на
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закупівлю товарів (включаючи їх вартість) та витрати обертання. Таке
визначення торговельного прибутку можна зустріти, зокрема, в підручнику
―Економіка торговельного підприємства‖, що підготовлений А.А. Мазаракі,
Л.О. Лігоненко та Н.М. Ушаковою; монографії І.О. Бланка ―Торговельний
менеджмент‖ тощо. Повністю поділяючи такий підхід до визначення сутності
торговельного прибутку, ми вважаємо за необхідне виділити його як одну з
найважливіших характеристик цієї економічної категорії.
Мета статті. Визначення сутнісних характеристик, що притаманні
торговельному прибутку як економічній категорії та характеристикаприбутку
як основного показника фінансового результату діяльності торговельного
підприємства.
Виклад основного
залишкового

матеріалу

підприємницького

дослідження.

доходу

(або

Про

прямий

прибутку)

та

зв’язок
рівня

підприємницького ризику можна знайти посилання в роботах авторів 1-7 .
Вперше такий висновок зробив ще відомий представник школи маржиналістів
Р. Кантільон, який в своїй роботі ―Есе про природу торгівлі взагалі‖ визначив
торговельного підприємця як людину, що купує товар за визначеною ціною, а
продає його за ціною невизначеною, тобто несе певний ризик. Але його
подальші послідовники, зокрема І. Тюнен та Ф. Найт довели, що не всі види
підприємницького

ризику

пов’язані

із

формуванням

залишкового

підприємницького доходу (або прибутку). Так, Ф. Найт в своїй книзі «Ризик,
невизначеність та прибуток» довів, що ризик, вірогідність якого може бути
обчислена, може бути підприємцем застрахований (тобто витрати по ньому
можуть бути включені до собівартості), а відповідно і не формує залишкового
підприємницького доходу. Його за висновком Ф. Найта формує лише той
ризик, вірогідність якого передбачити неможливо. Цей вид ризику він визначив
терміном «невизначеність» і лише його запропонував вважати джерелом
утворення залишкового підприємницького доходу.
Характеризуючи сутність торговельного прибутку (та прибутку взагалі)
значна кількість сучасних економістів визначає його як «чистий доход». Як
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приклад можна навести визначення прибутку як економічної категорії в
учбовому посібнику І.В. Сергєєва «Економіка підприємства»: «Як економічна
категорія прибуток відображає чистий доход, що створений в сфері
матеріального виробництва» 3, с. 262 . На наш погляд, таке визначення
прибутку є не зовсім коректним. Чистий доход є самостійною економічною
категорією, що входить до категоріального апарату макроекономічної теорії. В
той самий час прибуток (включаючи і торговельний прибуток) є також
самостійною економічною категорією, що входить до категоріального апарату
мікроекономічної теорії. Визначити одну економічну категорію через другу, які
використовуються на різних рівнях економічної теорії, на наш погляд, є
невірним науковим підходом.
Таким чином, на основі проведеного дослідження ми можемо визначити
наступні найважливіші сутнісні характеристики, що притаманні торговельному
прибутку як економічній категорії (рис.1.).

1

2

Об’єктивна категорія, що входить до
категоріального апарату
мікроекономічної теорії
5
Категорія, що пов’язана із
фінансовими відносинами
торговельного підприємства з
приводу первинного
перерозподілу його доходів

Категорія, що пов’язана із
здійсненням підприємницької
діяльності в сфері торгівлі

Торговельний
прибуток

4

Категорія, яка пов’язана із формуванням залишкового
підприємницького доходу в умовах невизначеності

3
Категорія, що
пов’язана із
формуванням та
розподілом
залишкового
підприємницького
доходу в сфері
торгівлі

Рисунок 1 – Найважливіші сутнісні характеристики, що притаманні
торговельному прибутку як економічній категорії
На основі розглянутих найважливіших сутнісних ознак торговельного
прибутку ми пропонуємо викласти його зміст як економічної категорії у
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наступній редакції: «Торговельний прибуток являє собою об’єктивну категорію
мікроекономічної теорії, що характеризує підприємницький доход, який
формується в умовах невизначеності торговельної діяльності і діючих
фінансових

відносин

суб’єкта

цієї

діяльності

з

приводу

первинного

перерозподілу його доходу».
Не менш широко розглядається в сучасній літературі і торговельний
прибуток як показник фінансового результату діяльності торговельного
підприємства. Але визначаючи цей показник більшість авторів не проводять
межу між показником торговельного прибутку і показником прибутку
торговельного підприємства, хоча між ними існує певна різниця. Як приклад
такого ототожнення можна навести визначення з навчального посібника
М.Н. Греховодової «Економіка торговельного підприємства»: «Прибуток від
торговельної діяльності – це різниця між валовим доходом та витратами
обертання». В цьому визначенні прибуток від торговельної діяльності
(або торговельний прибуток) розраховується на базі валового доходу
підприємства, який формується за діючими стандартами бухгалтерського
обліку по всіх видах його господарської діяльності.
Визначимо основні підходи до формування загального прибутку як
показника фінансового результату діяльності торговельного підприємства.
Перш за все з’ясуємо, що цей показник формується за результатами
реалізації товарів і платних торговельних послуг (що входять до складу
роздрібного товарообороту). Як показник фінансового результату діяльності
торговельного підприємства «торговельний прибуток» може ототожнюватися із
показником «прибутку від основної діяльності». Всі інші види операційної
діяльності, а також інші види господарської діяльності торговельного
підприємства до формування цього показника відношення не мають. Слід
також зазначити, що як показник фінансового результату діяльності
торговельного підприємства «торговельний прибуток» формується лише після
фактичної реалізації товарів та платних торговельних послуг, що входять до
складу роздрібного товарообороту.
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По-друге, слід відзначити, що кількісно показник торговельного прибутку
як фінансового результату діяльності торговельного підприємства формується
як різниця між доходами від реалізації товарів і платних торговельних послуг
та пов’язаними із ними витратами. Цей підхід до визначення прибутку
пов’язаний із загальним методичним принципом його розрахунку, що
визначений у П(С)БО-3: «Прибуток – сума, на яку доходи перевищують
пов’язані із ними витрати»

6, с. 59 . При цьому слід зазначити, що під

доходами торговельного підприємства в цьому випадку розуміють виручку від
реалізації товарів і платних торговельних послуг, а під витратами – повну
собівартість, а не витрати обертання, як це визначається в деяких літературних
джерелах 8, с. 296-297; 4, с. 139; 5, с. 345 .
В сучасній літературі розглядаються два підходи до визначення обсягу
витрат підприємства, що формують відповідно два види його прибутку –
економічний та бухгалтерський 8, с. 296-297; 5, с. 44; 6, с. 190-192; 4, с.46 . За
цими підходами бухгалтерський прибуток являє собою різницю між доходами
підприємства

та

його

зовнішніми

витратами,

що

відображаються

бухгалтерським обліком, а економічний прибуток – різницю між сумою доходів
та сумою всіх його витрат – як зовнішніх, так і внутрішніх. Останні витрати не
відображаються бухгалтерським обліком, а оцінюються за альтернативною їх
вартістю.
На наш погляд, економічний підхід не змінює загальний методичний
принцип обрахунку торговельного прибутку як різниці між доходами від
реалізації товарів і торговельних послуг (які при цьому не змінюються) та
пов’язаними із ними витратами (у складі яких внутрішні витрати можуть при
необхідності обраховуватися в системі управлінського бухгалтерського обліку
підприємства).
По-третє, важливою сутнісною характеристикою торговельного прибутку
як показника фінансового результату діяльності торговельного підприємства є
його чітка детермінованість у часі. Ця детермінація охоплює певний період
часу, що відносить показник, що розглядається до складу динамічних (а не
статичних) показників оцінки. Тільки така детермінованість у часі дозволяє
використовувати торговельний прибуток як показник фінансового результату
діяльності торговельного підприємства в системі трендового та порівняльного
аналізу.
136

По-четверте, на відміну від залишкового доходу (що характеризує
торговельний прибуток як економічну категорію), який може приймати форму
різних матеріальних, нематеріальних або фінансових цінностей, як показник
фінансового

результату

діяльності

торговельного

підприємства

його

торговельний прибуток завжди має грошовий вираз (тобто визначається у
грошовій формі). Грошова форма визначення показника торговельного
прибутку ні в якому разі не пов’язана із різницею між грошовими
надходженнями

та

грошовими

сплатами

підприємства,

як

це

інколи

стверджується деякими економістами. Таке визначення прибутку ми бачимо в
підручнику ―Фінанси підприємства‖ (під редакцією Н.В. Колчиної), в якому
стверджується: «З економічної точки зору, прибуток – це різниця між
грошовими надходженнями та грошовими сплатами». Така різниця, про яку йде
мова у визначенні, що цитується, характеризує показник не прибутку, а чистого
грошового потоку.
Нарешті, по-п’яте, торговельний прибуток як показник фінансового
результату основної діяльності торговельного підприємства на відмінність від
його визначення як економічної категорії визначається не просто в умовах
фінансових його відносин з приводу первинного перерозподілу його доходу, а в
конкретних формах прояву цих відносин в періоді часу, що розглядається.
За

результатами

проведеного

дослідження

найбільш

суттєві

характеристики торговельного прибутку як показника фінансового результату
основної діяльності торговельного підприємства можна визначити таким чином
(рис. 2.).
За

результатами

проведеного

дослідження

найбільш

суттєві

характеристики торговельного прибутку як показника фінансового результату
основної діяльності торговельного підприємства можна визначити таким чином
(рис. 2.).
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2

Показник, що формується за
результатами реалізації товарів та
платних торговельних послуг

5
Показник, що
відображає конкретні
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фінансових відносин
торговельного
підприємства з
приводу первинного
перерозподілу його
доходу

Показник, що визначається як
різниця між доходами від
реалізації товарів та платних
торговельних послуг і пов’язаними
з ними витратами

3

Торговельний
прибуток як
показник
фінансового
результату основної
діяльності
торговельного
підприємства

Показник
детермінований у часі
(що визначений у
певному періоді часу)

4
Показник, що визначається у грошовій формі

Рисунок 2 – Найважливіші сутнісні характеристики торговельного
прибутку як показника фінансового результату основної діяльності
торговельного підприємства
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Розглянуті

найважливіші сутнісні характеристики торговельного прибутку як показника
фінансового результату основної діяльності торговельного підприємства
дозволяють запропонувати наступне визначення цього поняття: «Прибуток
торговельного підприємства як фінансовий результат його основної діяльності
являє собою визначену у грошовій формі різницю між валовим доходом та
валовими витратами (собівартістю) від реалізації товарів та

платних

торговельних послуг у певному періоді часу, що відображає конкретну форму
прояву фінансових відносин торговельного підприємства з приводу первинного
перерозподілу його доходів».
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ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Інноваційно-екологічна діяльність в умовах сучасної економіки відіграє важливу
роль у своєчасності та професійності прийняття економіко-екологічних
рішень

розвитку

конкретному

підприємства,

випадку

необхідно

регіону,

держави.

визначити

модель

Тому
і

в

кожному

адаптувати

за

результатами аналізу галузі та підприємства. В статті розглянуто
особливості інноваційного проектування екологічних проектів. Предметом
досліджень є процеси управління екологічними інноваційними проектами,
об'єктом - екоінновація, метою розробки є формування специфічних елементів
процесу моделювання екологічних інновацій, що враховують особливості
екологічних інноваційних проектів.
Ключові

слова:

екологічний

менеджмент,

інноваційне

проектування,

моделювання інноваційного проектування, екологічні інновації, життєвий цикл
проекту.
Постановка проблеми. Специфіка сучасної української економіки змушує
вітчизняні підприємства кардинально переглядати підходи до управління.
Інтенсивність конкурентної боротьби, підвищення вимог до якості продукції
вимагають впровадження прогресивних управлінських технологій, здатних
ефективно вирішувати завдання бізнесу та швидко реагувати на зміни
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ринкового середовища. Сьогодні необхідні такі рішення, які дозволять
об'єднати людей, інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління
всіма сферами діяльності підприємства. Вирішення глобальних і локальних
екологічних проблем передбачає використання широкого арсеналу наукових,
технічних та інших методів, зокрема, розвитку теорії і практики екологічного
менеджменту.
Поглиблення
природокористування

трансформаційних
потребує

пошуку

перетворень
нових

підходів

у
до

сфері
вирішення

екологічних проблем під час виробничо господарської діяльності підприємства.
Одним з альтернативних варіантів є екологічний менеджмент, який сприяє
оперативному управлінню процесами використання природних ресурсів та
охорони навколишнього природного середовища.
Особливістю екологічного менеджменту виступає той факт, що він
передбачає розробку екологічних завдань на основі відповідних стратегій і
програм, а також їх реалізацію шляхом створення профільних структур,
контроль за результатами на всіх рівнях. Насамперед це пов’язано з тим, що
екологічні проблеми мають довготривалий та глобальний характер і впливають
на інтереси різних поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так методологія дослідження,
ефективність та оцінка, проблеми та впровадження інноваційних проектів
екологічного менеджменту висвітлені у роботах таких вчених як С.
Дорогунцов, Т. Галушкіна, В. Семенов, В. Шевчук [1, 4, 6]. Проте, окремі
можливості впровадження екологічного менеджменту в Україні вимагають
поглибленого дослідження.
Метою статті є обґрунтування концептуальних основ екологічного
менеджменту, формування специфічних елементів процесу моделювання
екологічних інновацій, що враховують особливості екологічних інноваційних
проектів та висвітлення на цій основі можливостей розвитку в умовах
європейської інтеграції.
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Основний матеріал. Екологічний менеджмент – це система, за допомогою
якої здійснюється управління тими видами діяльності підприємств, які
завдають або потенціально здатні завдати шкоди навколишньому середовищу;
це тип управління, принципово орієнтований на формування й розвиток
екологічного права та екологічної культури життєдіяльності людини, які
побудовані

на

соціально-економічному

і

соціально-психологічному

мотивуванні досягнення гармонії між людиною і природою [1].
Варто зазначити, що на національному рівні екологічний менеджмент
регулюється Державними стандартами і технічними умовами (ДСТУ). В
Україні міжнародні стандарти серії ISO 14000 були прийняті як національні в
1997р., отже, підприємства зобов’язані дотримуватися чітко визначених вимог.
Так, згідно з ISO 14000:2004, вони повинні розробити, запровадити і
підтримувати в робочому стані процедури, які дозволяють ідентифікувати
можливості виникнення катастроф чи аварійних ситуацій, здатних вплинути на
навколишній світ. У свою чергу, не можна ігнорувати аварійні ситуації, на які
відповідним чином зобов’язані реагувати господарюючі суб’єкти, зокрема,
пом’якшуючи наслідки або запобігаючи їх негативному впливу на навколишнє
середовище [1].
Регулювання
здійснюється

за

екологічного

менеджменту

на

міжнародному

допомогою

міжнародних

стандартів,

рівні

розроблених

Міжнародною організацією із стандартизації ISO серії 14000. Рішення про
розробку ISO 14000 є результатом Уругвайського раунду переговорів за
Всесвітньою торговельною угодою. Основним предметом ISO 14000 є система
екологічного менеджменту [1].
Міжнародні
забезпечення

стандарти

компаній

екологічного

елементами

менеджменту

ефективної

спрямовано

системи

на

екологічного

менеджменту Ecology Management System (EMS), які можна поєднувати з
іншими складовими загальної системи менеджменту підприємства з метою
сприяння

досягненню

цілей

екологічної

політики.

добровільними і містять чіткі практичні рекомендації.
142

Ці

стандарти

є

Вагомим

джерелом

розвитку

нормативно-правового

регулювання

екологічного менеджменту в Україні є доповнення його такими складовими, як
економіко-екологічне

нормування,

екологічний

аудит

та

екологічне

ліцензування. Економік-екологічне нормування – це встановлення меж, в яких
допускаються

розвиток

виробництва

і

зміни

природних

властивостей

природного середовища [3, с.48].
Необхідність проведення екологічного аудиту пов’язана з нестачею
достовірної інформації про негативний вплив суб’єктів господарювання на
навколишнє природне середовище. Екологічний аудит – це документально
оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного
аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для
встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи
екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства
України про охорону навколишнього природнього середовища та іншим
критеріям екологічного аудиту [4, с.33].
Екологічне ліцензування встановлює екологічні вимоги та обмеження у
вигляді спеціального дозволу на ведення конкретної господарської або іншої
діяльності природокористувачів на відповідній території (об’єкті). В Україні
екологічне ліцензування передбачає видачу дозволу (ліцензії) на здійснення
певного виду екологічної діяльності.
Отже,

в

Україні

існують

передумови

для

формування

системи

екологічного менеджменту, що підтверджується існуючою законодавчою базою
з питань охорони навколишнього природного середовища. Але на даний час
вона

розвинута

недостатньо.

Розкиданість

нормативних

приписів,

що

стосується питань екологічного менеджменту, в різноманітних законах та
нормативних

актах

екологічного

законодавства

призводить

до

його

неефективності.
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.
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Інноваційне проектування як діяльність трактується досить широко.
Визначення проектування напряму зв'язують процес з життєвим циклом
проекту, з моменту появи ідеї та закінчуючи появою готової інноваційної
продукції [2,с.49]. Тим не менше, на наш погляд це широке визначення,
оскільки сам процес появи ідеї не означає конкретних дій щодо планування
реалізації ідеї. Саме ознака конкретики діяльності відрізняє інноваційне
проектування. Інноваційне проектування - це процес, що об'єднує теоретичне
обґрунтування та практичні дії щодо розробки плану реалізації інноваційної
ідеї, що включає в себе складання проекту формування, виробництва
інноваційного продукту, послуги, роботи з методичним обґрунтуванням його
реалізації.
Інноваційне проектування - це логічний, послідовний, взаємозв'язаний
набір заходів, який може змінювати склад та кількість споживаних ресурсів за
різними причинами та під впливом різних факторів. Це може бути і рішенням
власника проекту з метою зниження витрат або тривалості виробничого циклу,
впровадження програм управління якістю та ін. Моделювання інноваційного
проектування дозволяє представити варіанти розвитку того чи іншого варіанта
проекту, створювати альтернативи, прогнозувати зміни. Моделювання ІП - це
ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації інноваційного проекту, засобу
прогнозування та мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах
проектування.
На сьогоднішній день компанії, які застосовують екологічні інновації
стратегічним чином та інтегрують його в свої корпоративні культури,
констатують підвищення ефективності діяльності підприємства. Багато хто
погоджується, що екологічні інновації можуть знизити витрати компанії на
кожному етапі виробничого процесу, збільшити доходи і знизити ризик шляхом
забезпечення стабільних мереж поставок. Для впровадження інноваційного
процесу в екологічний менеджмент необхідно здійснювати активну інноваційну
діяльність, спрямовану на отримання конкретного результату, потрібного
ринку, - інноваційну розробку.
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Так сам результат є необхідним, але не достатньою умовою інноваційного
розвитку: інновація повинна пройти стадію введення - використання її
учасником інноваційного процесу завдяки комерціалізації. Комерціалізація
інноваційних екологічних проектів залежно від стадій її життєвого циклу
вимагає залучення відповідних ресурсів, недолік яких не тільки гальмують
інноваційний процес, але й суттєво впливають на його результативність та
ефективність. Реалізація процесу комерціалізації вимагає специфічних знань,
недоліком яких є одна з основних проблем, що вирішувались за рахунок
моделювання процесу проектування екологічних проектів та оптимізації всього
процесу управління екологічним менеджментом [4, с.32].
Моделювання
екологічних

бізнес-процесів

інноваційних

є

проектів.

важливою
На

етапі

складовою
розробки

частиною

інноваційного

екологічного проекту виникають проблеми адаптації принципів та методів
інноваційного проектування до умов та особливостей екологічних проектів. В
якості ефективної методики інноваційно-екологічного менеджменту необхідно
розглянути три етапи:
- огляд технологій, що використовуються в організації, та економікоекологічна оцінка їх позицій щодо застосування;
- виявлення та аналіз технологічних етапів з урахуванням екологічної
складової (основним управлінським інструментом цієї стадії є бенчмаркинг);
- зіставлення використовуваних в організації технологій з виявленими
еталонами (основний управлінський інструмент цієї стадії - аналіз портфеля
технологій організації та їх екологізація).
Розписуючи технічні характеристики екоінновації та її ефективності,
необхідно оцінити не тільки наявність та якість попередніх спроб вирішення
проблем, але й екологічність та безпеку проекту для навколишнього
середовища та ступінь «чистоти» інновацій з точки зору ресурсів і
виробництва. Визначивши вид екоінновацій за рівнем технічної значимості і за
кожним типом, розраховується і його екологічність на кожній стадії
передінвестиційного дослідження та планування екологічного проектування.
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На наш погляд, основним недоліком у виборі моделі інноваційного
проектування екоінновацій є сильне зниження ресурсів, залежність від
загальнополітичної та економічної ситуації, потреба у висококваліфікованих
спеціалістах, відсутність ефективного зв'язку з науковим сектором. Більшість
програм інноваційного розвитку, орієнтовані на короткострокову перспективу,
виявляються скоріше поточним видом діяльності без урахування стратегії
інноваційного розвитку промислового підприємства.
Алгоритм вибору моделі інноваційного проектування екоінновації повинен
ґрунтуватися на комплексному підході до оцінки екопроектів, що дозволяє
визначити шляхи інноваційного розвитку відповідно до стратегії загального
розвитку,

реалізація

якої

визначатиме

рівень

інноваційної

діяльності

підприємства.
Поетапність моделювання інноваційного екопроекту включає в себе:
а) забезпечення взаємозв'язків між новими розробками в сфері екологічних
інновацій для

вирішення

завдань проектів та учасниками

ринкового

середовища - промисловими підприємствами, організаціями, науковими
установами, що визнають роль екологічного чинника і цілеспрямовано
сприяють впровадженню нових екологічних технологій;
б) активізація процесів інтеграції новітніх технологій в сфері екоінновацій
в

підприємницьку

діяльність

та

інноваційну

діяльність

промислових

підприємств в сфері екологічних інновацій.
Результатом роботи з моделювання процесу організації екоінновацій
будуть:
1. Оптимізаційна модель структури інноваційно-інвестиційних ресурсів
екологічного проекту при необхідних і достатніх для реалізації варіантів
інноваційного розвитку підприємства. Дана модель імовірно дозволить
узгодити компромісні рішення всіх учасників проекту з точки зору
ефективності інвестування в екологічний проект.
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2. Прогнозна модель визначення параметрів інноваційного розвитку із
застосуванням додатково факторного аналізу для розрахунку і виявлення
взаємозв'язків між показниками і трендами розвитку.
3.

Інтелектуальний

комплекс

прийняття

скринінгових

екологічних

інноваційних рішень, який дозволяє уточнювати отримані тренди і тимчасові
оптимальні структури інвестування проекту, а також дозволяє аналізувати
результати етапів моделювання пов'язаних з управлінням інноваційним
розвитком.
Таким чином, застосування алгоритму вибору варіанта екологічного
інноваційного

проекту

дозволить

удосконалити

процеси

впровадження

екологічних інновацій в умовах проектування нових екоінновацій, а також
удосконалити екологічну складову діяльності вже існуючих промислових
підприємств.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Економіко-екологічна
ефективність

діяльності

підприємств,

в

значній

мірі

визначається

функціонуванням інноваційно-екологічної діяльності у природокористуванні.
Так, інноваційна стратегія природокористування повинна розглядатися, в
першу чергу, як стратегія, пов'язана з новими конструкторсько-технологічними
розробками техніки, створення на її основі нових технологій, виробництв
екологічно безпечних товарів і послуг, пошуку перспективних ринків збуту,
розробки нових методів управління і створення нових організаційновиробничих структур. Інноваційна стратегія природокористування забезпечує
раціональне

використання,

збереження,

відновлення

навколишнього

природного середовища та якості життя.
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ІМІДЖ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено аналіз підходів до визначення поняття іміджу
підприємства, розглянуто процес формування іміджу та параметри, які
характеризують стан корпоративного іміджу організації, уточнено принципи
формування іміджу на різних етапах розвитку підприємства. Обґрунтовано
поняття іміджу та його вплив на конкурентоспроможність підприємства.
Проаналізовано чинники, які впливають на імідж підприємства.
Ключові слова: імідж, іміджева політика, оцінка іміджу, фірмовий стиль,
конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність.
Постановка проблеми. На сучасному етапі формування ринкового
середовища нагального вирішення потребує проблема адаптації підприємств до
функціонування в умовах жорсткої конкуренції. Саме конкуренція як рушійний
фактор спонукає підприємства та пов’язані з ними суб’єкти економічних
відносин до вдосконалення власної діяльності, що робить їх більш успішними
на ринку й витривалими у боротьбі за здобуття прихильності споживачів.
Індикатором такого успіху є імідж підприємства, який фактично характеризує
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переваги того чи іншого товаровиробника на конкретному ринку. Світовий
досвід доводить, що роль іміджу як фактора конкурентоспроможності постійно
зростає, оскільки нелінійно зростає сила впливу комунікативних потоків на
поведінку всіх суб’єктів ринку[1].
Необхідно

відзначити

недостатність

досліджень,

що

стосуються

визначення сутності, змісту та структури іміджу підприємства як об’єкта
управління.

Недостатньо

розкритим

залишається

питання

формування

позитивного іміджу вітчизняних підприємств, які не мають можливості
конкурувати з підприємствами, які працюють на світовому ринку, саме тому
постає питання формування і підвищення іміджу підприємства, адже саме від
іміджу залежить успішне функціонування підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності та
ролі іміджу у забезпеченні ринкового успіху підприємства були висвітлені у
працях багатьох науковців, зокрема таких як С. Блек, Д. Данієлс, П. Друкер,
Ф. Котлер, І.В. Альошина, О.С. Віханський, М. Вишнякова, О.А. Феофанов,
С.М. Ілляшенко, Т.Б.Хомуленко, Н.І. Чухрай, О.О. Ястремська та ін.
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних основ іміджу як
економічної категорії, уточненні його сутності й ролі у забезпеченні успіху
ринкової діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах жорсткої ринкової
конкуренції між підприємствами, які пропонують ідентичні товари та послуги,
загострюються питання завоювання ринку збуту й приваблення потенційного
клієнта. Одним з основних інструментів поліпшення становища на ринку є
позитивний імідж підприємства, який вирізняє його серед аналогічних за видом
діяльності організацій, підсилює ринкові позиції, збільшує ринкову вартість
компанії, розширює коло постійних споживачів[2].
Мудреці Стародавньої Греції були першими, хто зацікавився проблемою
формування позитивної репутації, в процесі розроблення якостей ідеального
розумного володаря. Розвиток даного поняття продовжився і в добу
Середньовіччя за часів Нікколо Мак'явеллі, який є одним із перших теоретиків
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іміджу й який володів «іміджевим мисленням», тобто будував свої відносини з
людьми на основі враження, яке він справляв на них. Його послідовники
твердили, що в різних обставинах потрібно змінювати не людину, не її характер
або погляди, а враження, яке вона справляє, тобто інформацію, яка подається
про неї через ЗМІ.
Вважають, що слово «імідж» було вперше вжито австрійським психологом
Зігмундом Фрейдом, який у 30-х роках XX ст. заснував журнал під такою
назвою.
Сьогодні поняття «імідж» увійшло в категоріальне поле різних наук:
психології, соціології, філософії, культурології, лінгвістики, економіки,
політології та ін. У сучасній науковій літературі існує чимало підходів до
дослідження іміджу та безліч інтерпретацій цього феномена [3].
Перші наукові дослідження в галузі вивчення іміджу починаються в
середині 1950-х років ХХ ст. У зарубіжній літературі прийнято вважати
«батьками» поняття «імідж» В. Гарднера і С. Леві.
Поняття «імідж» (з французької – image, з англійської – image, – латинської
– imago) – це образ, вигляд певна картинка або уявлення.
У спеціальній літературі поняття «імідж» було введено О.А. Феофановим.
У роботі «США: реклама й суспільство», що з'явилася в 1974 р., він розглядає
імідж як основний засіб психологічного впливу рекламодавця на споживача.
В.М. Шепель відносить імідж до візуальної привабливості, трактує його як
індивідуальний образ або ореол, створений засобами масової інформації,
соціальними групами або власними зусиллями особистості для залучення до
себе уваги.
Вебстерський словник (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) тлумачить
поняття «імідж» як штучну імітацію чи піднесення зовнішньої форми якогонебудь об’єкта. Імідж є розумовим уявленням про людину, товар чи інститут,
що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою пабліситі,
реклами чи пропаганди. Його можна цілеспрямовано формувати, уточняти чи
змінювати за допомогою модифікації дій [5].
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Дуже часто імідж ототожнюють із поняттям «соціальний стереотип», що є
не правильним, адже соціальний стереотип формується стихійно і зазвичай
носить характер міфу. Для появи іміджу необхідні тривалий період та гарно
продумане поетапне формування того чи іншого образу. Гарно сформований
імідж забезпечує компанії стійку позицію на ринку та надає високої
конкурентоспроможності.

Головним

та

найсильнішим

інструментом

конкурентоспроможності є іміджева політика.
Нині не існує одного загального визначення щодо поняття «іміджева
політика», яке б повністю розкривало його сутність. Н.С. Добробабенко під
іміджевою політикою розуміє спеціально спроектований образ, що ґрунтується
на особливостях діяльності, внутрішніх закономірностях, принадах, якостях та
характеристиках

підприємства,

який

цілеспрямовано

впроваджується

у

свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, збігається з її очікуванням і
відрізняє від аналогічних [4].
В. Хейнокен під іміджевою політикою розуміє різні контакти, які
підтримуються з громадськістю та засобами масової інформації.
Іміджева політика підприємств – це сукупність заходів, спрямованих на
формування позитивного образу підприємства або організації, що включає його
популяризацію задля задоволення мети й цілей даного підприємства, а також
здобуття стійкої позиції на ринку [6].
Існує внутрішній та зовнішній імідж компанії. На зовнішній імідж
впливають такі чинники, як:
– якість продукції компанії;
– співвідношення «ціна – якість»;
– лояльність підприємства до партнерів, рівень надійності;
– соціальна політика компанії;
– фінансова політика;
– комунікаційна політика.
Чинниками внутрішнього іміджу є:
– соціально-психологічний клімат у колективі;
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– система стимулів та мотивацій, виконання службових обов’язків;
– кваліфікація працівників;
– політика компанії у сфері планування кар’єри працівників.
Імідж підприємства є основною зовнішньою конкурентною перевагою.
Конкурентні переваги – це сукупність ключових відмінних від суперників
чинників успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої лідируючої
конкурентної позиції на ринку на певний період [7].
Найпершим термін «конкурентна перевага» використав М. Портер і
трактував її як таку, що «виникає в результаті знаходження та використання
унікальних, відмінних від суперників, способів конкуренції, які можуть
утримуватися деякий період часу». Основними перевагами є маркетинг і
витрати. Маркетинг як перевага заснована на цінності та унікальності товару,
що досягається за допомогою стійкої репутації товарної марки, гарно
сформованого фірмового стилю та позитивного іміджу.
Перевага у витратах досягається та зумовлюється за допомогою
збільшення

масштабів

діяльності,

підвищення

продуктивності

праці,

модернізації виробництва.
Важливим показником конкурентоспроможності економічного об’єкта
будь-якого рівня є наявність у нього конкурентних переваг, тобто якостей, які
відсутні чи менш виражені у суперника. Існують фактори прямої дії
зовнішнього середовища (постачальники, профспілки, споживачі, закони та
державні органи, конкуренти) та непрямої дії (міжнародні події, стан
економіки, соціально-культурні фактори, політичні фактори, НТП).
Слід зауважити, що зовнішнє середовище має тісний зв’язок із потоком
витрат та доходів.
Важливим є те, що прямого зв’язку немає між означеними нами нижче
показниками, але, наприклад, зв’язок підприємства постачальниками факторів
виробництва

описується

через

середній

матеріальних запасів.
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термін

оберненості

товарно-

Позитивний імідж підприємства виникає тоді, коли є стабільна довіра, що
проявляється через принцип дотримання домовленостей [8].
Аналогічно відбувається й у стосунках підприємства із фінансовими
інституціями (банківськими установами). Якщо, кредитна історія підприємства
негативна або коефіцієнти ліквідності незадовільні, тобто якщо імідж
підприємства виразно негативний, то для підприємства мало підстав
розраховувати на позику з боку банків.
Розглянемо процес формування іміджу кондитерської корпорації «Рошен»
[9].
Кондитерська корпорація «Рошен» за період першого півріччя 2019 року
реалізувала свою продукцію на суму приблизно 330 млн. USD, що на 17 %
менше аналогічних показників 2018 р. Загальний обсяг виробництва
кондитерської продукції в першому півріччі 2019 року, не змінився порівняно з
показниками першого півряччя 2018 року, склавши 180 тис. Виробництво
продукції українських фабрик КК «Рошен», як і минулого першого півріччя
склало 118 тис. Що стосується формування корпоративного іміджу ПП
«Рошен», то є багато чинників які позитивно впливають на розвиток компанії.
А саме:
- комунікабельність керівництва та працівників. Для цього всередині
підприємства проводять тренінги які удосконалюють культуру її працівників а
також планують маркетингові плани на майбутне;
- необхідною умовою конкурентного середовища звичайно, що є реклама.
Тому саме ПП «Рошен» для свого зовнішнього вигляду використовує рекламу.
Відповідна реклама базується тільки на реальних речах Цілі рекламної
кампанії. Реклама нового продукту повинна бути не тільки інформативною, але
й переконливою, тобто має:
- заохотити споживача віддати перевагу даному товару;
-

змінити

сприйняття

споживачем

-переконати в необхідності придбання товару.
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властивостей

товару;

Рекламний ролик має показати, що цукерки не лише смачні, алн й корисні,
тому що містять в собі натуральний сік. Вони безпечні для здоров’я дітей і
подобаються населенню всіх вікових категорій.
Соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких
залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості
компанії реалізувати свою продукцію.
Для аналізу іміджу було обрано ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ
УКРАЇНА» (Vodafone) [10].
Імідж цих товариств ми визначаємо за допомогою показників ділової
активності, таких як коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт дебіторської
заборгованості та коефіцієнт економічного зростання коефіцієнт оборотності
запасів надає інформацію про кількість оборотів, які здійснюються запасами
підприємства протягом звітного періоду, тобто показує, скільки разів
поповнювалися запаси, за умови використання даних про собівартість для
розрахунку цього показника. ПрАТ «Київстар» має на 11,54 обороту більше,
ніж ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», що свідчить – ПрАТ «Київстар» поповнює свої
запаси частіше. Коефіцієнт оборотності запасів свідчить про те, що товариство
працює у постійному русі щодо вдосконалення технологічного процесу. Це
надає йому внутрішнього та зовнішнього іміджу.
Коефіцієнт дебіторської заборгованості характеризує, скільки разів
протягом звітного періоду обсяги надходжень від реалізованої продукції,
товарів та послуг зможуть вмістити в собі залишок боргових прав.
Нормативний показник – 12. Жодне з проаналізованих товариств не відповідає
нормі даного показника, але ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» має досить наближене
значення – 11.81, що свідчить про ефективне управління заборгованістю
клієнтів та інших дебіторів. Товариство оптимізує роботу з управління
дебіторською заборгованістю, що вирізняє його та надає йому позитивного
зовнішнього іміджу.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання дає змогу визначити суму
реінвестованого прибутку на 1 грн. власного капіталу.
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Стійкість економічного зростання – показник рентабельності, який указує
на роль чистого прибутку в забезпеченні стабільного зростання власного
капіталу. Він демонструє стійкість процесу зростання власного капіталу
компанії.
ПрАТ

«Київстар» має

показник 0,18,

що

значно

вище, ніж

у

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», але на 1 грн. грн. власного капіталу товариство отримує
лише 0,18 грн. реінвестованого прибутку.
Зростання товариства за рахунок реінвестованого прибутку відбувається
дуже повільними темпами й є неефективним.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Поглиблення

теоретичної та практичної частин поняття «імідж підприємства» як тривалого
позитивного, нейтрального чи негативного образу підприємства у свідомості
економічних контрагентів та контактних аудиторій, який, маючи позитивне
значення, створює для них певну систему цінностей, а також є нематеріальним
фактором формування конкурентних переваг підприємства у довгостроковій
перспективі та підвищення економічних показників його діяльності.
Отже, імідж підприємства виступає як один з інструментів досягнення
стратегічних цілей організації, що торкаються основних сторін її діяльності та
орієнтовані на перспективу.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті досліджено призначення комунікативного забезпечення та сучасні
підходи до формування моделей управлінського консультування в сучасних
умовах, досліджуючи основні підходи до організації створення системи
комунікаційних зв’язків.
Ключові слова: консультативна діяльність, консалтинг, комунікаційні зв’язки,
співробітництво, консультативна рекомендація, психологічні функції, система
комунікацій.
Постановка

проблеми.

Організація

консультацій

з

громадськістю

передбачає створення системи комунікаційних зв’язків, які є складовими
комунікативної діяльності суб’єктів державного управління, зокрема: між
організацією і зовнішнім середовищем; між рівнями і підрозділами усередині
організації як висхідні і спадні; між керівником і робочою групою; між
окремими державними службовцями усередині робочої групи [2]. Ці
комунікації мають певні характеристики:
- можуть бути формальними або неформальними;
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-

можуть

здійснюватися

у

формі

не

простого

безособового

інформування, а бути емоційно насиченими і стимулювати прояв психічних
функцій індивідів;
-

вони включені в основну діяльність державного службовця і

обслуговують її як засіб;
-

активізують людські психічні функції;

-

викликають перенавантаження одержувача інформації;

-

провокують дію психологічних фільтрів;

-

мають впливові можливості;

-

можуть викликати конфлікти, або вирішувати їх;

-

можуть формувати процеси взаємодії;

-

спрямовані на взаєморозуміння.

Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблематика

дії

управлінського консультування та особливості налагодження комунікаційних
зв’язків є предметом обговорення багатьох теоретиків і практиків управління.
Серед наукових праць, в яких дискутуються окремі складові розвитку
управлінського консультування, в систе6мі організації і дослідження сучасних
комунікацій слід виокремити праці Анисимова О., Верби В., Дудченка В.,
Іванченко Г., Махначової Н., та інших.

Так, за відповідними дослідженнями Махначової Н. надання
консультаційних послуг недержавними організаціями та державними
структурами досить різнобічно й ґрунтовно розглядається як своєрідна
системна організаціями комунікацій, як на виконавчому та і на
координуючому рівні органів місцевого самоврядування [4].
Метою наукової статті варто зазначити дослідження, щодо обраних
стратегій комунікації, які визначають поведінку організації у зовнішньому
середовищі і використання тих або інших комунікативних моделей для свого
позиціонування. При цьому формуються певні відносини і у внутрішньому
середовищі. Це стосується тієї стратегії або політики, яку обирає організація в
комунікативному аспекті стосовно індивідів в організації для використання
їхнього потенціалу, ресурсів.
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Виклад основного матеріалу. У даному контексті комунікації можна
розбити на кілька блоків. До першого можна віднести адміністративноуправлінський

блок,

який:

поєднує

тип

самої

організації;

визначає

організаційну культуру як у спектрі комунікацій, так і у формальних і
неформальних

відносинах.

Сама

політика

організації

в

комунікаціях

проектується як система правил, відповідно до яких система працює і
розвивається в цілому і по яких діють члени організації. При цьому основним
завданням комунікацій може виступати відповідність стратегії розвитку
організації [1].
Стратегія комунікації може розглядатися як специфічний набір основних
правил, принципів і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням
типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу. У цей же
блок можна віднести типи політики організації щодо внутрішніх комунікацій:
пасивна, реактивна, превентивна, активна. Певне місце в цьому блоці займає
відношення організації до організаційно-економічних, правових, соціальних,
психологічних і інших аспектів управління.
Окремим сегментом, але залежним від усіх попередніх можна вважати
внутрішні фактори середовища, котрі ґрунтуються на цілях організації, стилі
взаємовідносин і керування, умовах діяльності, якісній характеристиці
індивідів в організації, що особливо актуально визначає необхідність
застосування консультативних послуг. Можна говорити про те, що ці елементи
визначають функції комунікацій в організації і лінії їхньої побудови.
Відповідно й інформаційні потоки формуються як закриті або відкриті,
маніпулятивні або обмежуючі інформаційне насичення організації.
До другого блоку можна віднести всі аспекти, які стосуються взаємодії і
спонукання індивідів в організації. Традиційно цей блок співвідноситься з
кадровою

політикою

або

роботою

з

кадрами.

Він

характеризується

специфічністю побудови комунікацій, певним ступенем маніпулятивності,
пов'язаним з цілями і задачами менеджменту в організації. З іншого боку, він
визначається політикою організації і тими вимогами, які висуваються індивіду
для реалізації цілей і задач організації. Цей блок, можна співвіднести з чотирма
елементами, які передбачають цілеспрямовані комунікативні дії:
158

-

по-перше, - це стосується етапів проектування політики внутрішньо

організаційних комунікацій (нормування, програмування, моніторинг тощо);
-

по-друге, - прогностичні, практичні, лабораторні методи впливу на

індивідів в організації відповідно до цілей ініціатора комунікації;
-

по-третє, - вимоги, які пред'являються індивіду і ступень їхньої

наближеності до ідеальної моделі, прийнятної саме для цієї організації;
-

по-четверте, - перекручування інформації, розуміння інформації,

завдання організації, її цілей і ролі індивідів в організації. Сюди, в основному,
відносять:

відсутність

взаєморозуміння;

рівень

загальної

культури;

інтелектуальний розвиток підлеглих; повноту інформації; логічність викладу
інформації; систему викладу і подання інформації; сконцентрованість уваги
індивідів на певній інформації; емоційне прийняття інформації; потреба у
практичних рекомендаціях; бажання працювати і виконувати завдання та інше
[1, 2].
Ці два комунікативних блоки є частиною управління і стосуються
апарату

управління,

його

стратегій

комунікативної

діяльності.

Це

односпрямовані комунікації, які мають викликати заздалегідь визначені
поведінкові реакції та вчинки, при цьому формувати думку, відношення і
прийняття політики управлінського апарата. У той же час, індивідів в
організації поєднують процеси спільної діяльності, обмеження формальними
комунікаціями

і

прагнення

до

неформальних

контактів,

спілкування,

обговорення своїх емоційних станів.
Окремим елементом взаємодії є індивіди, формальні і неформальні групи,
які формуються в колективі, будують свої схеми комунікативних відносин, і у
прихованій або явній формі можуть виступати як протидія офіційної політиці
організації. Це третій блок, що поєднує ряд елементів, котрі стосуються
взаємовідносин індивідів у процесі спільної діяльності. Остання може бути
побудована або за принципом конкуренції, або за принципом кооперації.
Комунікації в цьому контексті відіграють роль побудови відносин усередині
колективу і з управлінським апаратом, оцінки персоналу, самооцінки, тощо.
Метою подібних комунікацій, узагальнено можна вважати використання
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потенціалу індивідів в організації, а також запобігання непорозуміння,
перекручувань інформації й інформаційних шумів, що викликають деформації
міжособистісних і між групових відносин, а також статусно-ролевих позицій.
Між цими блоками знаходиться зона інформаційного простору, в якій
розміщується «фактор справедливості», який у вітчизняній науці визначається
як «феномен справедливості». Він трактується з позицій задоволеності або
незадоволеності індивідів процесами, які відбуваються в організації і
стосується оцінки їхнього внеску й отриманого результату.
Тут враховується те, що люди оцінюють свої стосунки шляхом порівняння:
що вони вкладають і як оцінюється їх вклад. Вважається, що це порівняння
відбувається найчастіше підсвідомо, при цьому виникають три ситуації: індивід
вважає, що його недооцінюють (він вкладає більше, ніж одержує); він може
відчувати, що його переоцінюють (він вважає, що одержує більше, ніж віддає);
внесок виявляється рівним віддачі (відносини є справедливими). Подібна
нееквівалентність внеску і віддачі призводить до виникнення занепокоєння,
внутрішніх переживань, а це причина конфліктів як організаційних, так і
внутрішнього характеру. Індивіди, незадоволені своїм становищем через низьку
«віддачу», прагнуть відновити справедливість. До останнього відносяться
інформування, переконання, роз'яснення, формування в індивідів інших
мотивів і цілей. Якщо ж почуття недооціненості не обґрунтоване і не відбиває
дійсного положення речей, то за допомогою комунікативних засобів
реалізується прагнення змінити сприйняття внеску і віддачі. При цьому
важливим є той фактор, що для оволодіння ситуацією необхідно пам'ятати про
три рівні справедливості в контексті індивідуального сприйняття ситуації та
сприйняття інших індивідів [1].
Як

регулюючий

фактор

справедливості,

виділяється

четвертий

комунікативний блок, який багато в чому пов'язаний з цілеспрямованою
діяльністю і спрямований на підтримку фактора справедливості у певному
балансі, прийнятному для життєдіяльності організації. Фактор справедливості
відноситься управлінського впливу. Тут комунікації часто спрямовані на: збір
інформації про цілі діяльності індивідів; предмети; завдання діяльності;
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цінності результату; дії; їх послідовність; прояви емоційної напруженості;
способи

переробки

інформації;

темпи

діяльності;

ділове

спілкування;

можливості компенсації.
Сама ж комунікація пов'язана з: постійною мінливістю навколишнього
середовища, що веде до посилення тиску на людину виробничих стресорів
(інтенсивність, тиск факторів часу і ризику, необхідність роботи в групі, або
індивідуально, ступінь виразності ситуації конкурентності або конкуренції); з
необхідністю

подолання

суб'єктивізму

в

характеристиках

ситуації;

суб'єктивізмом сприйняття, який підсилюється цілим рядом психологічних
механізмів (думки інших індивідів, що хоча й аналізуються, але вплітаються у
власні уявлення ініціаторів управлінського впливу; галла ефект; стереотипи;
психічні стани сприймаючого інформацію; соціальний фон, на якому
розгортається процес сприйняття та інше). У даному випадку комунікації
припускають вироблення адекватної стратегії подолання труднощів, або
зведення

їхнього

негативного

впливу

до

мінімуму

за

допомогою

комунікативних методів і прийомів.
На українському ринку інтелектуальних послуг провідну роль відіграють
незалежні

експертні

групи,

що

надають

послуги

виключно

медіа

консультування та медіа-аудиту. Організації такого типу в Україні з'явився
відносно нещодавно, проте швидко закріпилися на ринку та набули
популярності, про що свідчать широкі клієнтські та партнерські бази таких
компаній. Зазвичай вони складаються з експертних груп фахівців у галузях
медіа, реклами та PR та надають незалежні консультації щодо постмедіааудиту, оцінки медіа-стратегії, супроводження медіа-тендерів тощо.
Найбільшими організаціями такого типу на території України є KWENDY, Pro
Media Consulting, Media Resources Management, Simply Media Consulting та
Інститут медіа-аудиту.
Основними послугами таких агентств в системі створення комунікаційних
зв’язків є проведення прес-заходів, або супровід компанії-замовника на
спеціалізованих подіях, написання прес-кіту та інформаційних матеріалів,
робота з представниками ЗМІ, оперативний моніторинг матеріалів про
компанію у ЗМІ, оцінка ефективності медіа-плану та прес-супроводження
медіа-заходів. Деякі агентства можуть надавати консультації щодо розробки
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медіа-стратегії, її реалізації та адаптації до існуючого локального та
міжнародного медіа-ринку. Також розповсюдженою послугою є розробка
медіа-кампаній на замовлення («під ключ»), створення та реалізація у ЗМІ
інформаційних продуктів.
Засобом

досягнення

системи

проектування

політики

внутрішньо

організаційних комунікацій визначено здатні змінити протікання процесів
взаємодії індивідів, поведінки, вчинків, діяльності. Шляхи відновлення
справедливості визначаються наступним переліком: працівники зменшують
свій внесок; працівники вимагають збільшення віддачі; працівники припиняють
стосунки. Тут важливо враховувати, що різниця в сприйнятті тих самих подій
ґрунтується на: володінні різними обсягами вхідної інформації в оцінці подій;
різному рольовому статусі необхідності нести відповідальність; наявності
різних прагнень і цілей. Якщо сприйняття справедливості суб'єктивно, то його
можна змінити, залишаючи незмінними зовнішні обставини за допомогою
комунікативних

засобів, що

визначають необхідність консультаційного

забезпечення.
Висновки і перспективи подальших досліджень.Таким чином, система
мобільних

інформаційно-комунікаційних

розуміється

сукупність

персональних

консалтингових

апаратних

засобів,

технологій
програмного

забезпечення, а також прийомів, засобів і методів, що дають змогу здійснювати
управлінську діяльність, пов’язану з отриманням, збереженням, організаційним
опрацюванням і відтворенням системи управління, що спрямовані на підтримку
особистісно-орієнтованого

підходу.

Визначені

особливості

системи

консалтингових послуг, що розвивають на достатньому рівні комунікаційні
зв’язки реалізують принципи відкритої освіти: гнучкість, модульність,
незалежність від місця й часу, використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. З розвитком управлінського консультування поруч
із стандартними методами і методиками застосовуються інноваційні, які
засновані на використанні сучасних технологій комунікаційного менеджменту і
технічних засобів, здатних вирішувати найскладніші управлінські завдання з
урахуванням стратегічних програм вдосконалення всієї системи управління на
рівні сучас них підприємств.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Методи управління загальними ресурсами громади є недостатньо вивченими.
Актуальність їх оновлення та формування нових механізмів управління
обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з проблем в управлінні
ресурсами громади є недостатній контроль та моніторинг змін стану
ресурсів громади, узгодження роботи різних інституцій. Проблемою є
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дублювання та неузгодженість функцій моніторингу та контролю різних
інституцій. Крім того, виявлені проблеми використання та відтворення
ресурсів

залишаються

тільки

виявленими.

Ідеальна

модель

механізму

управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління
ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління,
самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є
основою для формування такої системи.
Ключові слова: ресурсний потенціал, збереження ресурсів, використання
ресурсів, відтворення ресурсів, децентралізація, територіальна громада.
Постановка проблеми. Ресурсний потенціал території – це сукупність
всіх видів ресурсів та механізми їх використання, збереження та відтворення. В
залежності від ресурсів, технологій та системи управління територіальна
громада може реалізувати цей потенціал за концепцією сталого розвитку. Така
концепція передбачає не тільки ефективне використання, а і збереження та
відтворення всіх ресурсів території. Але управління цими процесами
децентралізовано і не завжди має баланс всіх функцій менеджменту для
збереження та відтворення ресурсного потенціалу. Узгоджене управління
ресурсами дозволить підсилити контроль за збереженням та відтворенням
ресурсів; сформувати загальне середовище розумного ставлення до ресурсів та
їх використання. Раціональне використання ресурсів має свої особливості
відносно кожної складової ресурсного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління,
розвитку, збереженню та відтворенню ресурсів присвячено цілу низку
теоретичних та практичних досліджень, які містять аналіз різноманіманітних
підходів до управління загальними ресурсами, обґрунтування необхідних змін в
державному управлінні, збільшення компетенцій територіальних громад,
мотивації населення, інвесторів, підприємців до активного партнерства з
владою та органами самоврядування [1;2;3;4;5].
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Ресурсний потенціал

територіальної громади розглядається синергетична сукупність ресурсів, в яких
особливе місце займають людські та інформаційно-мотиваційні ресурси [4].
Для управління ресурсами використовують системний підхід, який враховує
також

територіальні особливості [6]. Управління загальними ресурсами

розглядалось вченими достатньо давно. не тільки побачити критичні змінні і
обмеження в їх взаємозв’язках у процесах функціонування різних структурних
одиниць в регіональному господарстві, але і виробити взаємоприйнятні
організаційно-економічні рішення, вигідні як для складових елементів, так і для
всієї системи в цілому. Адаптивний механізм управління ресурсами дозволяє
врахувати інтереси зацікавлених сторін та сформувати нові методи мотивації
для всіх груп учасників процесів управління [1;7]. Методи та механізми
управління ресурсним потенціалом повинні базуватись на виконанні основних
функцій менеджменту (а саме, планування, мотивація, організація та реалізація
процесів збереження, раціонального використання та відтворення) відповідно
до кожного виду ресурсів з врахуванням їх взаємозв’язку. На жаль, результатів
комплексного дослідження такого взаємозв’язку недостатньо.
Метою та завданнями статті є оптимізація методів та механізмів
управління ресурсним потенціалом територіальної громади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний потенціал є
основою для формування стратегічного бачення розвитку громади та її
території. Ресурсний потенціал території складають природні, матеріальні,
людські та інформаційні ресурси [1;7]. Управління цими ресурсами ґрунтується
на

законодавчо-нормативній

базі,

структурі

бюджетно-фінансового

регулювання та ефективного державно-приватного партнерства за участю
громадських організацій та самоврядування. Аналіз стратегій розвитку
територій та їх громад свідчить про те, що розвиток ресурсів враховується, але
не акцентуються питання комплексної оцінки їх стану та розвитку. Механізм
управління

ресурсним

потенціалом

територіальної
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громади

повинен

охоплювати всі види ресурсів та враховувати всі функції менеджменту і
стратегічні цілі розвитку території. Позиціонування в стратегії та акцентування
визначених ресурсів може бути в додатку відповідно до кожного ресурсу
території, його оцінки, сценаріїв можливого розвитку. Стратегія також може
містити

акценти

на

ресурси

в

структурі

інших

напрямів

розвитку

територіальної громади. Головне, зробити уточнення, які ж саме ресурси та
яким чином, будуть використані. Також потрібно врахувати їх збереження та
відтворення; моніторинг поточного стану та контроль.
Механізмом управління ресурсами є шлях реалізації поставлених цілей
відносно визначених складових ресурсного потенціалу з використанням
сучасних

інструментів

менеджменту

здійснюється

відповідно

цілей,

врахуванням

технологій

та

(таблиця

пріоритетів

інструментарію

та

1).

Загальний

напрямів

менеджменту,

зв'язок

діяльності
які

можуть

змінюватись.
Таблиця 1 - Механізм управління ресурсним потенціалом
Ресурси

Природні

Цілі

Збереження
відтворення

Пріоритети
діяльності

та

напрями
Технології
менеджменту
інструментарій
забезпечення

та
Оцінка ресурсів.
Розвиток
ресурсозберігаючих
виробництв
Удосконалення
контролю
за
використанням
та
відтворенням ресурсів
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з

та

Публічно-приватне
партнерство.
Програмно-цільове
управління.
Моніторинг
за
індикаторами
використання
та
відтворення
ресурсів.
Технології
екологічного
менеджменту

Продовження таблиці 1
Фінансові ресурси

Наявність бюджету
для підтримки та
розвитку ТГ

Оцінка ресурсів.
Формування бюджету
та його розподіл за
пріоритетами.

Ресурсний аналіз.
Сценарне
моделювання.
Технології
фінансового
менеджменту.

Інвестиційні
ресурси

Залучення
інвестицій
розвитку ТГ

Залучення та оцінка
інвестицій. Сприяння
розвитку позитивного
інвестиційного клімату

Технології
інвестиційного
проєктного
менеджменту.

Виробничі

Підтримка
розвитку,
наповнення
бюджету,
робочі
місця

Розвиток виробничих
підприємств
для
наповнення бюджету
та надання робочих
місць

Технології
приватнодержавного
партнерства;
управління
державними
підприємствами
установами.

для

Розвиток інженерної
інфраструктури
території
для
підтримки високого
рівня якості життя

та

та

Інфраструктурні
(інженерні)

Підтримка
життєдіяльності
території

Інфраструктурні
(соціальні)

Підтримка
Розвиток
соціальної
соціальних процесів інфраструктури
ТГ
підтримки
життєдіяльності
громади

Технології
стратегічного,
оперативного,
проєктного,
екологічного
менеджменту,
управління
соціальноекономічними
процесами

Людські

Підтримка
демографічних
процесів, розвиток
освітнього
та
культурного
середовища

Технології
стратегічного,
оперативного,
проєктного,,івентного
менеджменту.

Підтримка
рівня
розвитку
демографічних
процесів, збереження та
відтворення населення,
забезпечення
його
здоров’я,
освіти,
можливостей
культурного зростання.
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Технології
стратегічного,
оперативного,
проєктного,
екологічного
менеджменту

Продовження таблиці 1
Інформаційні

Створення
та
підтримка
інформаційного
середовища розвитку
територіальної
громади

Створення динамічного Технології
інформаційного
інформаційного
середовища
для менеджменту
комунікацій мешканців
території з владними
інституціями,
забезпечення
відкритого доступу до
інформації
та
здійснення контролю з
боку
громади,
обговорення
та
прийняття рішень щодо
розвитку ТГ

Інноваційні
ресурси

Активний розвиток
інноваційних
можливостей в усіх
сферах
життєдіяльності ТГ

Створення
Технології
інфраструктури
інноваційного
інновацій за різними менеджменту
напрямами
техніки,
економіки, освіти та
культури

Кожен рядок таблиці пов’язаний з іншим та має низку пріоритетних
напрямів. На думку автора, доцільним є формування додатку розвитку ресурсів
територіальної громади до загальної стратегії розвитку.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Механізм управління
ресурсним потенціалом територіальної громади передбачає використання
методів композиції та декомпозиції для аналізу кожного виду ресурсів та його
позиціонування в стратегії розвитку громади. Представлена загальна таблична
схема механізму дозволяє побачити зв'язок між ресурсами, цілями те
технологіями управління. Такий підхід є більш орієнтованим на ресурси і
дозволяє здійснювати їх моніторинг та контроль за кожним видом ресурсів.
Аналіз стратегій розвитку територіальних громад свідчить про те, що фахівці
не використовують системний підхід до аналізу стану всіх видів ресурсів та не
формують прямі зв’язки «ресурси-цілі-результати». Запропонована таблиця
може бути основою для аналізу стану ресурсного потенціалу будь-якої
територіальної громади та формування стратегії розвитку.
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В програмі подальших досліджень аналіз взаємовпливу складових
ресурсного потенціалу та

розширений механізм управління ресурсами

територіальної громади.
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ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Представлено авторське визначення терміну «бізнес-процес підприємства
роздрібної торгівлі». Обґрунтовано доцільність оцінювання бізнес-процесів і
охарактеризовано дві групи показників бізнес-процесів: І група «Показники
бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі» і ІІ група «Показники
задоволеності

споживачів

результатами

бізнес-процесів

підприємств

роздрібної торгівлі». Запропоновано перелік типових показників оцінювання
бізнес-процесів

підприємств

роздрібної

торгівлі.

оцінювання типових показників бізнес-процесів

Розроблено

алгоритм

підприємств

роздрібної

торгівлі.
Ключові слова: бізнес-процес, підприємство роздрібної торгівлі, показники,
оцінювання, алгоритм.
Постановка проблеми. Одним із принципів процесно орієнтованого
підходу до управління підприємствами є принцип вимірюваності, згідно з яким
бізнес-процеси можна оцінити кількісно і якісно. Метою оцінювання бізнеспроцесів

підприємств

є

конкурентоспроможність
оцінювання,

є

основою

отримання

інформації

бізнес-процесів.
для

прийняття

про

Інформація,
власниками

стан,
отримана

перебіг,
після

бізнес-процесів

управлінських рішень щодо подальшого управління останніми. Оцінювання
бізнес-процесів підприємств здійснюється за допомогою показників, склад
яких, на сьогодні, є недостатньо вивченим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню бізнес-процесів
підприємств присвячено безліч вітчизняних і закордонних наукових праць.
Вагомий внесок у це зробили А.В. Шеєр [1], Б.Андерсен [2], М. Девілерс [3],
О.М. Криворучко [4], Н.О. Сагалакова [5], Л.М. Шимановська-Діанич [6].
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Питання методичного забезпечення оцінювання ефективності бізнес-процесів
підприємств висвітлені в роботах С.В. Мельниченко і К.А. Шеєнкової [7],
П. В. Гриценко [8]. Дослідники С. В. Мінухіна та А. М. Беседовський [9],
Н.М. Лисак [10] систематизували показники бізнес-процесів для підприємств
машинобудування

і

водопостачання.

Попри

різноманітність

наукових

публікацій з даної проблематики залишається відсутній перелік типових
показників оцінювання бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі.
Мета статті полягає у формуванні типового складу показників оцінювання
бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Бізнес-процеси є об’єктом управління
підприємств. На думку автора статті «бізнес-процес підприємства роздрібної
торгівлі» - це комплекс обмежених дій сфери товарообігу, що під керівництвом
посадової особи за допомогою ресурсів і завдяки технологіям трансформують
«входи» у цінні для внутрішніх/зовнішніх споживачів «виходи», охоплюють
купівлю-продаж товарів і надання послуг, спрямовані на отримання прибутку.
Оцінювання

показників

бізнес-процесів

є

невід’ємною

частиною

управління бізнес-процесами. Варто зазначити, що показник – це величина, яка
може бути кількісно чи якісно виміряна/оцінена. Показники можна поділити на
дві групи: якісні та кількісні. Якісним показникам бізнес-процесів притаманний
суб’єктивізм. При їх аналізі найчастіше використовують методи експертного
оцінювання,

ранжування

тощо.

Кількісні

показники

бізнес-процесів

отримуються шляхом обліку та розраховуються у числах, що мають вартісні
або натуральні одиниці виміру. В науковій літературі з управління традиційно
виділяють наступні групи кількісних показників бізнес-процесів підприємств:
- результативності – відображають ступіть виконання бізнес-процесами
поставлених цілей;
- ефективності – дозволяють виявити співвідношення між результатами
бізнес-процесів і умовами, необхідними для їх досягнення;
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- якості – використовуються при оцінюванні якості бізнес-процесів, їх
результатів. Дозволяють визначити здатність бізнес-процесів відповідати
вимогам стейкхолдерів;
- вартісні – відображають сукупність витрат ресурсів, що було використано
при одноразовому виконанні бізнес-процесу та величину прибутку, що
отримало підприємство у певному періоді [11; 12]. Отримана після розрахунку
вартісних показників інформація використовуються при формуванні цін на
товари/послуги підприємств роздрібної торгівлі. Зв’язки вартісних показників
можна представити наступним чином «ресурси – бізнес-процеси (операції) –
товари/послуги».
- часові – відображають час виконання бізнес-процесів, операцій, розривів
та простоїв [11]. Оцінювання цих показників можливо при умовах, якщо на
підприємствах роздрібної торгівлі ведеться облік часу бізнес-процесів.
- технічні – характеризують технологію виконання бізнес-процесів,
технічну оснащеність [11]. Ця група показників дозволяє оцінити стан
устаткування, кількість відповідальних осіб за протікання бізнес-процесів,
визначити оптимальну кількість операцій в межах бізнес-процесів, наявність
програмного забезпечення, рівень автоматизації бізнес-процесів тощо.
- фрагментації – характеризує рівень складності виконання бізнес-процесів,
кількість «вузькі місць» [13]. «Вузькі місця» – операція або ситуації, що
знижують ефективність, результативність, якість, підвищують вартість та час
протікання бізнес-процесів. «Вузькі місця» представлені розривами, простоями,
операціями, що дублюються, перенавантаженням, тощо. Прикладом «вузьких
місць» на підприємствах роздрібної торгівлі можуть бути дублювання операцій
«Сформувати замовлення товарів», що виконується відділом логістики та
відділом маркетингу одночасно. У той же час, розриви як різновидність
«вузьких місць», являють собою ситуації, у яких «входи/виходи» одного бізнеспроцесу не співпадають або співпадають із затримкою та простоями з
«входами/виходами» іншого бізнес-процесу [14]. Наприклад, несвоєчасне
постачання товарів в магазин, несправність касового обладнання, відсутність
співробітників в торговельному залі, відсутність енергопостачання.
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Виявивши основні підгрупи показників бізнес-процесів, пропонуємо їх
об’єднати у групу «Показники бізнес-процесів підприємств роздрібної
торгівлі». Також доцільно виділити ІІ групу показників задоволеності
споживачів результатами бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі.
Виокремлення окремої групи показників продукції для підприємств роздрібної
торгівлі на думку автора дослідження є недоцільним. Оскільки основним видом
діяльності роздрібної торгівлі є реалізація товарів, а не їх виробництво. Тому
цю групу показників логічно включити у ІІ групу показників бізнес-процесів.
Логічним продовженням є формування переліку типових показників
оцінювання бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі (табл. 1).
Таблиця 1 – Типові показники оцінювання бізнес-процесів
Назва підгрупи
Показники, коефіцієнти
показників
І група «Показники бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі»
Показники
Коефіцієнт паралельності, послідовності, актуалізації, дублювання,
ефективності контрольованонсті, регульованості, ресурсомісткості; адаптивність,
рентабельність бізнес-процесів, продажів, продукції; продуктивність праці
(виробіток) 1 співробітника; фондовіддача; доходовіддача; фондоємкість
товарообороту і доходів; прибутковість основних фондів; товаровіддача
торговельної площі магазину; прибуток на 1 м2 торговельної площі
магазину; коефіцієнт установочної площі, коефіцієнт демонстраційної
площі; частка торговельної площі у загальній площі магазину; частка
товарних запасів у торговельному залі; число асортиментних позицій в
розрахунку на 1 м2 площі торговельної зали; коефіцієнт конверсії
магазину, відділу, сайту; середній чек; чисельність
споживачів/відвідувачів; коефіцієнт оборотності запасів;
коефіцієнт комплексності покупки; коефіцієнт привабливості магазину;
коефіцієнт підходу до відділу; коефіцієнт привабливості відділу
Показники
Коефіцієнт забезпечення сертифікатами товарів/послуг; коефіцієнт
якості
дефектності товарів; кількість повернень товарів; кількість рекламацій;
частка відмов у постачанні товарів
Вартісні
Вартість бізнес-процесу; вартість конверсії; вартість конверсії сайту;
показники
вартість залучення відвідувачів; частка трансакційних витрат у вартості
бізнес-процесів; частка маркетингових витрат у вартості бізнес-процесів;
частка логістичних витрат у вартості бізнес-процесів; середня вартість
покупки
Часові
Пропускна здатність бізнес-процесу; коефіцієнт втрат часу; час виконання
показники
бізнес-процесів; коефіцієнт затрат часу споживачів на придбання товарів;
коефіцієнт затрат часу на обслуговування 1 споживача; час розрахунку
споживача
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Продовження таблиці 1
Технічні
показники

Коефіцієнт закріплення «входів/виходів» бізнес-процесів; коефіцієнт
автоматизації бізнес-процесів; коефіцієнт завантаженості персоналу;
коефіцієнт інноваційності обладнання; коефіцієнт надання послуг
покупцям
Кількість розривів в бізнес-процесах; кількість простоїв в бізнес-процесах

Показники
фрагментації
ІІ група «Показники задоволеності споживачів результатами бізнес-процесів
підприємств роздрібної торгівлі»
Індекс
задоволеності споживачів результатами бізнес-процесів; індекс лояльності
споживачів до підприємства роздрібної торгівлі
Джерело: сформовано автором дослідження

Запропоновані в табл. 1 типові показники оцінювання бізнес-процесів
підприємств роздрібної торгівлі сформовано з дотриманням вимог, а саме:
1) враховано показники «входів», «виконання», «виходів» бізнес-процесів
підприємств роздрібної торгівлі; 2) включено об’єктивні показники (звітність
підприємств) і суб’єктивні показники (дані, що отримано завдяки проведенню
опитування споживачів); 3) включено якісні/кількісні показники бізнеспроцесів; 4) враховано абсолютні/відносні показники бізнес-процесів;
5) включено фінансові/не фінансові показники бізнес-процесів; 6) відображено
специфіку діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
На думку автора запропонований підхід до визначення переліку типових
показників сприятиме комплексному оцінюванню бізнес-процесів. Під час
оцінювання показників бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі
доречно дотримуватись певної послідовності (рис. 1).
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І етап. Ідентифікація бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі
ІІ етап. Ідентифікація ключових стейкхолдерів бізнес-процесів підприємств роздрібної
торгівлі
Стейкхолдерів визначено
НІ
ТАКВизначення меж і «входів/виходів» бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі
ІІІ етап.

ІV етап. Розрахунок показників бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі

V етап. Формування матриці результатів оцінювання показників бізнес-процесів
підприємств роздрібної торгівлі

Рівень якості задовольняє

Так
VІ етап.
Формування
висновків

Ні

VІ етап. Розроблення заходів удосконалення бізнес-процесів
підприємств роздрібної торгівлі

висновків

Рисунок 1 – Алгоритм оцінювання показників бізнес-процесів підприємств
роздрібної торгівлі (авторська розробка)
Як можна побачити на рис. 1 алгоритм оцінювання показників бізнеспроцесів підприємств роздрібної торгівлі містить п’ять етапів. Охарактеризуємо
їх детальніше.
І етап. Ідентифікація бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі.
Традиційно при ідентифікації бізнес-процесів, що підлягають оцінюванню,
використовують різні методи. Розповсюдженими є метод економічної доданої
вартості, метод виділення наскрізних бізнес-процесів тощо. На підприємствах
роздрібної торгівлі такими бізнес-процесами є логістичні, торговельнотехнологічні,

маркетингові,

продаж

товарів,

післяпродажнє обслуговування споживачів.
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сервісне,

гарантійне

і

ІІ

етап.

Ідентифікація

ключових

стейкхолдерів

бізнес-процесів

підприємств роздрібної торгівлі. Концепція зацікавлених сторін (стейкхолдерів)
була обґрунтована 1984 р. Р. Фріменом. Дослідник вважав, що при управлінні
діяльністю підприємств варто враховувати інтереси не тільки власників
підприємств, а й інших зацікавлених сторін (зовнішніх/внутрішніх). Свого роду
така багатовекторна політика управління підприємствами дозволяє своєчасно
виявляти загрози та приймати заходи щодо їх нівелювання [15].
Зовнішніми стейкхолдерами бізнес-процесів підприємств роздрібної
торгівлі є споживачі, постачальники, конкуренти, партнери, інвестори. Вони не
залучені у виконання бізнес-процесів, а лише використовують результати
останніх. Внутрішні – власники підприємств, власники ресурсів, власники,
виконавці бізнес-процесів, спеціалісти з опису та регламентування бізнеспроцесів. Внутрішні зацікавлені сторони безпосередньо залучені у бізнеспроцеси підприємств, беруть участь у вимірюванні бізнес-процесів або
аналізують отримані результати, встановлюють рівень показників, що
необхідно досягнути та виявляють відхилення. Також вони аналізують інтереси
та рекомендації зовнішніх стейкхолдерів та враховують їх при удосконалені
бізнес-процесів підприємств.
ІІІ етап. Визначення меж і «входів/виходів» бізнес-процесів підприємств
роздрібної торгівлі. Власники визначають межі і «входи/виходи» бізнеспроцесів. Межі – точки (події), за якими бізнес-процес починається,
закінчується та пов'язаний з іншими бізнес-процесами. «Входами» є
матеріальні об’єкти, що фізично і віртуально перетворюються у вихідні об’єкти
(«виходи»).
ІV етап. Розрахунок показників оцінювання бізнес-процесів підприємств
роздрібної торгівлі. На цьому етапі проводиться обчислення показників бізнеспроцесів підприємств.
V етап. Формування матриці результатів оцінювання показників бізнеспроцесів підприємств роздрібної торгівлі. Так, на вертикальній осі матриці
відображаються значення показників бізнес-процесів підприємств роздрібної. У
той же час, по горизонтальній осі зазначаються результати розрахунку кожного
показника та їх відхилення від нормативних значень.
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VІ етап. В умовах, коли значення показників бізнес-процесів підприємств
роздрібної торгівлі не задовольняє внутрішніх стейкходерів, відбувається
обговорення заходів щодо удосконалення бізнес-процесів. При цьому,
необхідно враховувати потенціал підприємства роздрібної торгівлі.
Отже, у розглянутий алгоритм включено основні етапи оцінювання. Він
може бути разом із переліком показників бути використаним в практичній
діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Таким чином, у запропонованому авторському визначенні терміну «бізнеспроцес підприємства роздрібної торгівлі» відображено специфіку роздрібної
торгівлі. Встановлено, що оцінювання показників бізнес-процесів відіграє
важливу роль при управлінні ними. Складено авторський перелік типових
показників бізнес-процесів, що буде інформативним для посадових осіб
підприємств роздрібної торгівлі. Він містить показники бізнес-процесів і
показники задоволеності споживачів результатами бізнес-процесів.
Подальшим напрямком дослідження є обґрунтування методичного
інструментарію оцінювання типових показників бізнес-процесів підприємств
роздрібної торгівлі та його практична апробація у діяльності підприємств
роздрібної торгівлі.
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УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглядається поняття «управління талантами» як актуальний
напрямок в управлінні персоналом. Розглянуто основні аспекти управління
персоналом в організації та історичні аспекти даного явища, а також його
принципи і аспекти для розробки стратегії управління талантами в компанії.
Розроблені та надані рекомендації з управління талановитими кадрами в
умовах конкурентної боротьби.
Ключові слова: талант, управління талантами, управління ефективністю,
компанія, інтелектуальний капітал, HR-менеджмент, стратегічне управління,
кадрове планування, персонал, талановитий співробітник, людський капітал.
Постановка

проблеми.

З

розвитком

глобалізації

різноманітність

людських ресурсів в компанії стає одним з найважливіших факторів для
розвитку, який в той же час вимагає уважного ставлення до системи управління
талантами. Талановиті співробітники можуть грати вирішальну роль для
підтримки якості і цілісності людського потенціалу кожної компанії. Таким
чином, довгострокові програми розвитку співробітників набувають першорядне
значення, так як вмінню і кваліфікації персоналу необхідно постійне
вдосконалення.
Поряд з цим багато фахівців в сфері людських ресурсів стверджують, що
існуючі системи для управління талантами організації повинні бути поліпшені.
Таким чином, більшість працівників вважають, що обсяг кадрового резерву в їх
організації повинен бути збільшений, а інші відзначають, що недоліки
корпоративної культури в їх компаніях є причиною високої плинності кадрів,
деякі звертають увагу на порушення і недоліки в рамках компетенції персоналу
в своїх організаціях.
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Таким чином, коли фірма все більшу значимість надає співробітникам, то
підвищується цінність такого явища, як талант. Звідси випливає, що тепер
однією з головних завдань в менеджменті стає виявлення особливо корисних
для фірми талановитих, обдарованих і видатних працівників. Наявність таких
працівників і вміле управління ними є для компанії величезним додатковою
конкурентною перевагою, а також ці співробітники можуть стати провідним
обставиною підтримки цілісності людського потенціалу фірми і якості товару.
також необхідним стає не тільки пошук і наявність, а й утримання талановитих
працівників в організації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. І. Бьерклан, Г. Штраль,
Е. Фарндейл, Ф. Стілс, Ш. Моріс, Дж. Тревор, П. Райт вважають управління
талантами

«синонімом

управління

людським

капіталом,

визнавши

«налагодження» системи забезпечення талантами найважливішою проблемою.
При управлінні талантами виникають питання про те, розвиваються або
вибираються таланти, необхідно Чи можна керувати їх продуктивністю,
вимагають чи вони особливої оплати, заохочення і утримання на робочому
місці тощо» [3].
Метою статті є розкриття сутності поняття «талант-менеджмент»,
виявлення основних мето дів, тенденцій та перспективних напрямків у
формування

команди

з

талантів,

мотивації

їх

до

саморозвитку,

самовдосконалення, досягнення цілей організації та утримання талантів.
Виклад основного матеріалу. Управління талантами (від англ. Talent
Management) – сукупність інструментів управління персоналом, що дають
можливість організації залучати, ефективно використовувати і утримувати
персонал, який здатний робити чималий внесок в розвиток компанії. Термін
управління талантами, був використаний вперше Девідом Уоткинсом з
Softscape в статті, опублікованій в 1998 році [7] і надалі розвиненим в книзі
«Системи управління талантами» в 2004 році [5].
З точки зору бізнес-процесів компаній, знаходяться в умовах зовнішньої
невизначеності,

сучасна

ситуація

в
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сфері

управління

талантами

характеризуються тим, що талановиті співробітники є важливим активом для
вирішення ринкових задач компаній, а також важкодоступним ресурсом, при
цьому необхідно займатися їх мотивацією та розвитком.
Сьогодні

часто

процес

талант-менеджменту

використовується

у

креативних індустріях, де цінується такі риси персоналу, як комунікабельність,
схильність до навчання і самоосвіти та креативність [1-2]. Та не тільки в
креативних компаніях людський капітал займає одне з провідних складових
успіху, оскільки має ряд переваг (рис. 1).

Додаткова
мотивація
для всіх
працівників

Підвищення
ефективнос
ті роботи
співробітни
ків

Посилення
брендингу
роботодавця

Збільшення
товарообігу

Конкуренто
спроможніст
ь

Стимулюван
ня інновацій

Продуктивн
а робота
команди

Рисунок 1 – Основні переваги використання прийомів управлінні
талантами в організації/підприємстві*
*Сформовано на основі [3-4]

Отже, управління талантами – це розділ HR-менеджменту, що займається
пошуком і залученням ефективних співробітників, інтеграцією нового
персоналу, мотивацією і підтримкою працівників для задоволення справжніх
цілей організації. У фірмах, дотримуються політики управління талантами,
відповідальність за трудові ресурси лежить як на відділі по управлінню
кадрами, так і на керівниках, які працюють в компанії. Процес залучення і
утримання кваліфікованих співробітників, має стратегічне значення.
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Практика показує, що організації, що володіють найбільш ефективними
працівниками, мають право самі відбирати цікаві для їх роботи проекти
(American Express, IBM) і досягають високих фінансових показників в
порівнянні з іншими компаніями-конкурентами [5].
Таким чином, наявність талантів в організації є конкурентну перевага для
будь-якої компанії. Організації, що володіють найбільш ефективними
працівниками, матимуть право самі відбирати цікаві для своєї роботи проекти і
досягнуть високих фінансових показників у порівнянні з іншими компаніямиконкурентами.
Талановиті співробітники є важливим активом для вирішення ринкових
задач компаній. Необхідно детально підходити до задачі пошуку, залучення,
рекрутингу,

навчання,

розвитку,

збереження,

просування

і

зростання

працівників в компанії [6]. Такий метод, як правило, дуже корисний для
підвищення продуктивності та ринкової капіталізації компанії, а також
благотворно впливає на дохід фірми і підвищує її репутацію, що виявляється в
позитивних відгуках клієнтів. На сьогоднішній день важливо не тільки
залучення кваліфікованих кадрів в компанію, але і збереження в ній раніше
найнятих цінних фахівців.
В останні роки попит на автоматизацію процесів талант-менеджмент
збільшився

в

кілька

разів.

Пропозиція,

запрошення,

речення

висококваліфікованих співробітників і керівників не завжди встигає за
попитом, який збільшується разом з ринком [6]. Тобто необхідно вкладати
багато праці для залучення нових талановитих працівників, при цьому додаючи
ще більше сил, часу і коштів, щоб утримувати і розвивати талановитих
співробітників, вже працюючих в компанії. Залучення талановитого персоналу
починається з кадрового планування та визначення ключових характеристик
талантів. Так як будь-який співробітник з великим бажанням піде працювати в
компанію з уже відомим ім’ям і добре зарекомендували брендом.
Для ідентифікації талановитого співробітника необхідно користуватися
або процедурою ассесмента, або оцінкою [7]. Для цього вдаються до допомоги
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незалежних експертів, щоб уникнути суб'єктивізму, але недостатньо лише
відшукати і ідентифікувати талановитого співробітника, оскільки в даному
випадку велике значення має надання йому шансу на реалізацію свого
потенціалу на користь організації.
При відборі талантів необхідно враховувати набір характеристик, яким
повинен володіти співробітник, найбільш відповідний на вакантну посаду. На
підставі цих вимог кандидати повинні оцінюватися на конкурсній основі в
процесі відбору. У процесі дослідження були виявлені характеристики, на яких
ґрунтується об'єктивне рішення про вибір талановитого співробітника: освіту
кандидата; рівень його професійних навичок; досвід попередньої роботи;
медичні характеристики; персональні характеристики і особисті якості.
Проходячи процедуру найму, потенційний працівник повинен пройти
співбесіди і випробування. щоб найняти талановитого співробітника і
викликати у нього бажання працювати саме в цій компанії, необхідна зворотній
зв'язок на вхідні резюме, позитивне враження про компанію при співбесіді,
презентація підприємства перед потенційним талановитим співробітником [7].
Оцінити талант людини можна, виходячи із його попередніх результатів.
Однак це не значить, що цей працівник буде демонструвати такі ж успіхи на
новому місці роботи. На основі результатів оцінки діяльності таланту можна
приймати обґрунтовані адміністративні рішення, щодо підвищення або
пониження по службі, переведення на іншу роботу, навчання, звільнення.
Таким чином, на підприємстві/організації має бути розроблена стратегія
управління талантами, яка має виконувати роль інструменту оптимізації
продуктивності як будь-якого працівника, так і всієї фірми. Відповідальність за
професійне вдосконалення і розвиток різних навичок підлеглих лежить на
лінійних керівників організації. Тому, для вирішення поставлених завдань і
досягнення потрібної мети внутрішнім відділам компанії необхідно відкрито
ділитися один з одним потрібною інформацією.
При

розробці

стратегії

управління

талановитими

співробітниками

необхідно враховувати не тільки рівень компетенцій і результативність, а й
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потенціал співробітника для подальшого розвитку і професійного зростання.
Формуючи процес управління талановитими співробітниками, необхідно брати
до уваги як справжній рівень компетентності та результативності працівника,
так і його потенціал, тому що одним з ознак наявності таланту є здатності рости
і розвиватися.
Для утримання талантів також необхідна мотивація. Одним з підходів в
мотивації талановитих співробітників може бути нематеріальне стимулювання,
щось зразок вручення грамот, нагородження керівництвом, застосування нових
розроблених підходів у виконанні завдань. Талановитих співробітників
необхідно мотивувати шляхом асоціації їх з компанією, тобто співробітник
повинен відчувати причетність з життям компанії, повинен прагнути
покращувати результати компанії, бути ініціативним. При цьому компанія
може досягти такого ефекту за рахунок стимулювання «надможливостей»
співробітників, щоб виконувані дії приносили відчутний результат і для
таланту (за перевиконання норми - бонус, за ідеї - грамоти, за дуже хороші ідеї
- відсоток від результату, прозора ієрархія посад і вимог, однакове ставлення до
всіх співробітників, можливості навчання для збільшення ефективності
співробітників в їх областях тощо). В основному, лояльність талановитих
співробітників до компанії полягає в усвідомленні своєї необхідності і цінності
для компанії. Почуття того, що тебе цінують, поважають, дозволяє приносити
компанії найбільшу користь.
Найважливішим елементом для мотивації талановитих співробітників є
створення відповідного середовища компанії, яка не тільки закликає
працівників до прояву талантів, а й здатна ці прояви приймати і розвивати.
створення всіляких конкурсних програм для вирішення проблем компанії з
продуманою формою заохочення.
Отже, стратегія управління талантами має бути інтегрована в загальну
бізнес-стратегію та орієнтована на майбутнє, а вдосконалення персоналу.
Впровадження в роботу програми управління талантами має починатися зі
стратегічного

процесу,

як

з

осмислення
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управління

талановитими

співробітниками. При розробці програми управління талантами, керівництву
підприємства/організації необхідно чітко розуміти місію та стратегію компанії,
а також дати відповіді на такі питання: Що рухає талантом працівника? Що
саме може посприяти досягненню результату? Які кроки будуть найбільш
ефективними? Якою має бути програма навчання?
Висновки і перспективи подальших досліджень. Економічної ситуації,
що склалася в Україні створює необхідність впроваджувати систему управління
талантами, яка спрямована на досягнення певних стратегічних цілей
підприємства/організації, такі як зміцнення конкурентоспроможності та
компетенції співробітників, формування образу привабливого роботодавця на
ринку праці. Таким чином, система управління талантами повинна надавати
можливість працівникам отримувати досвід, можливість кар'єрного зростання і
розвитку своїх раніше отриманих навичок і умінь, тому що зріст ефективності
кожного талановитого співробітника сприятиме підвищенню ефективності
компанії загалом.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена питанню актуальності ефективної організації та
планування

механізму

здійснення

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємством, що пояснюється, з одного боку, потребою підприємств в
розробці ефективного інструментарію управління, а з іншого – підвищенням
ролі

зовнішньоекономічної

діяльності

в

ефективності

здійснення

підприємством виробничо-господарської діяльності взагалі.
Ключові

слова:

організація,

планування,

управління,зовнішньоекономічна

діяльність,ефективність,конкуренція, зовнішній ринок.
Постановка проблеми. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності
вимагає її чіткої та ефективної
правильності

розробки

і

організації та планування, оскільки від

впровадження

зазначених

процесів

залежить

ефективність виходу підприємства на зовнішній ринок та результативність
зовнішньоекономічної діяльності в цілому.
На зовнішніх ринках конкуренція досягнула високого рівня, учасникам
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зовнішньоекономічної діяльності доводиться конкурувати не лише продукцією,
а й мобільністю, адаптивністю систем управління. При цьому на перший план
виходить здатність систем управління оперативно реагувати на умови
зовнішнього середовища.
Від управління системою організації та планування зовнішньоекономічної
діяльності залежить ефективність діяльності підприємства на зовнішньому
ринку. В зв’язку з цим, на сьогодні, для підприємств існує гостра необхідність
у

повній

трансформації

підходів

до

організації

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності, які повинні базуватися на стратегічному
підході та синергії управління.
Для досягнення підприємствами поставленої мети доцільними будуть
побудова та ефективне функціонування механізму організації та планування їх
зовнішньоекономічної

діяльності

міжнародної конкуренції,

як

конкурентної

переваги

в

умовах

ефективне функціонування якого буде сприяти

реалізації цілей підприємства на зовнішніх ринках та загальному розвитку
системи управління зовнішньоекономічною діяльністю, яка буде інтегрована в
загальну систему управління підприємством.
В сучасних умовах господарювання діють фактори, що обмежують процес
організації та планування, а саме: високий ступінь насиченості

на

внутрішньому і зовнішньому ринках; залежність від змін в зовнішньому
середовищі; відсутність досконалої нормативно-правової бази в зазначеній
сфері тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню організації та
планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств, їх методичним,
організаційним та міжнародним аспектам присвятили праці такі вітчизняні
науковці, як Новікова Н. Л., Дунська А. Р., Москаленко Н. О., Наумова Л. М.,
Волошан І. Г., Окландер М. А. та інші.
Цікавим є підхід до визначеного питання Козак Ю. Г., в працях якого
розкрито

основні

чинники

впливу

на

організацію

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності та охарактеризовано внутрішні ресурси
підприємств, що здатні задовільними потреби внутрішнього і зовнішнього
ринків [4].
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Дунська А. Р. обґрунтовує стратегію поведінки підприємств на певних
ринкових сегментах, враховуючи організаційну і виробничу їх структур [1].
В працях Новікової Н. Л. проаналізовано і надано оцінку ризикам, що
виникають на зовнішніх ринках та обґрунтовується стратегія управління
такими ризиками [7].
Інші

автори

стверджують,

що

організація

і

планування

зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинні відповідати не лише
стратегічному рівню організації та планування, але й оперативному та
тактичному.
Однак, не дивлячись на широке коло досліджень, науковці не дійшли
єдиного висновку щодо організації та планування зовнішньоекономічної
діяльності підприємств у сучасних умовах здійснення господарської діяльності
підприємствами. А оскільки зовнішньоекономічна діяльність розвивається
прискореними темпами, то вона набуває нових форм і певних рис, що
потребують систематичного вивчення та подальшого дослідження.
Тому технологія організації і планування зовнішньоекономічної діяльності
підприємства потребує детального вивчення та аналізу. Різні науковці мають
різні погляди щодо формування послідовності організації та планування
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Мета статті полягає в дослідженні та систематизації теоретичнометодичних

засад

щодо

процесів

організації

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу. При здійсненні організації і планування
зовнішньоекономічної

діяльності

підприємство

зазнає

впливу

багатьох

чинників, а саме: розширення виробництва з врахуванням попиту на
зовнішньому ринку; освоєння нових ринків; підвищення рівня виробництва під
впливом міжнародної конкуренції; модернізація і розширення виробничого
потенціалу; розширення асортименту продукції тощо. При організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємство повинно витрачати значну
частину ресурсів для налагодження діяльності на зовнішньому ринку. Тому,
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водночас, діяльність підприємства відчуває вплив факторів організації та
планування зовнішньоекономічних операцій як внутрішніх, так і зовнішніх. До
внутрішніх факторів можна віднести масштаби ЗЕД, рівень витрат, своєчасний
аналіз та контроль за здійсненням ЗЕД; до зовнішніх - відкритість зовнішніх
ринків, рівень конкуренції, рівень ризиків.
На початкових етапах організації та планування підприємству, яке
здійснює зовнішньоекономічну діяльність, потрібно зберігати свої ресурси і
зосереджувати їх, насамперед, у країні базування, а не за кордоном. Також
необхідно забезпечувати належний зв’язок: зміст контракту-договору, базисні
умови, аналіз та контроль за його виконанням. Дотримання принципів
організації та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
передбачає,

передусім,

виявлення

попиту

на

продукцію,

ефективне

ціноутворення та вивчення дій конкурентів на зовнішньому ринку.
Формування цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства є одним
з основних завдань організації і планування зовнішньоекономічної діяльності
підприємства і вимагає послідовного процесу. Але щоб процес планування був
завершеним, доцільно ввести зворотний зв’язок, щоб повернутися на будь-який
з попередніх етапів для нейтралізації відхилень. Запорукою успішної
зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах є розробка і
впровадження маркетингового планування в його господарській діяльності [6].
Застосування

формальних

методів

організації

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності підприємства може створити ряд істотних
сприятливих чинників для його господарської діяльності в цілому. Знання того,
що підприємство хоче досягти в своїй діяльності, допомагає уточнити найбільш
ефективні шляхи дій. Планування допомагає створити єдність загальної мети
господарської діяльності підприємства в цілому [3].
На основі попередніх міркувань можемо стверджувати, що сутність
організації

і

планування

ефективної

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства – це механізм, який повинен постійно забезпечуватись
своєчасним аналізом і контролем для обґрунтування пошуку перспективних,
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ефективних

напрямків

діяльності

підприємства.

Одночасно,

зовнішньоекономічна діяльність повинна забезпечувати прибуткову діяльність
підприємства і підвищувати ефективність використання його фінансових
ресурсів.
Організація і планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
можуть бути успішними в сучасних швидко мінливих умовах, якщо вони
своєчасні, а також носять превентивний характер [5].
Ефективна організація і планування зовнішньоекономічної діяльності
забезпечують підвищення конкурентоздатності підприємства та прибутковості
господарської

діяльності

в

цілому.

Функції

організації

і

планування

зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають істотні особливості: при
здійсненні цих процесів необхідно враховувати міждержавні відносини, що
впливають на вибір партнерів, вивчати особливості зовнішнього ринку,
просування товарів тощо [2].
Вищевикладене визначає: по-перше, менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності підприємства є визначеним процесом, що, насамперед, включає
вивчення і проектування елементів зовнішнього середовища, рівня цін, митних
правил тощо. По-друге, необхідно домагатися ефективних відносин між
працівниками підприємства, особливо, діяльність яких впливає на збут
продукції. По-третє, враховувати не тільки організацію виконання обраних
зовнішньоекономічних цілей, але і ціну ефективної діяльності (витрати
ресурсів, продуктивність тощо).
В рамках удосконалення організації та планування господарської
діяльності підприємства в цілому та зовнішньоекономічної зокрема, потрібна
методика, що передбачає дослідження і врахування внутрішніх і зовнішніх
аспектів діяльності, що буде сприяти зростанню ефективності господарської
діяльності підприємства.
Це дозволить підприємству підвищити рівень організації і планування
зовнішньоекономічної діяльності, її орієнтацію на конкурентоспроможну
продукцію і, відповідно, на рентабельну господарську діяльність.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ефективність
зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

в

сучасних

умовах

господарювання залежить від обґрунтованої організації та планування такої
діяльності, ефективної стратегії розвитку підприємства, принципової зміни
стратегії під впливом зовнішніх чинників. Проблема конкурентоспроможності
підприємств в сучасний період досить важлива і актуальна при організації і
плануванні зовнішньоекономічної діяльності. Позитивний результат ефективної
організації і планування зовнішньоекономічної діяльності досягається шляхом
застосування

системного

підходу

до

виходу

на

зовнішні

ринки

та

структуризацією процесів такої діяльності. Тому організація і планування
зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинні бути не лише добре
продуманими і всебічно обґрунтованими, але і такими, що випливають із
визначених довгострокових цілей.
Подальші

дослідження

щодо

організації

зовнішньоекономічної діяльності підприємства

і

планування

повинні мати на меті

забезпечення безперервності процесів організації і планування; розробку
ефективних методів організаційно-економічного обґрунтування і прийняття
ефективних управлінських рішень; розробку гнучких систем планування й
управління, що дозволить перейти на адаптаційні схеми управління; розробку
заходів по вибору гнучких структур та ефективних комунікацій, які здатні
швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища, що

сприятиме

забезпеченню

управління

ефективності

застосування

методів

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Досліджено особливості управління корпоративним капіталом при врахуванні
концепції життєвого циклу корпорацій. Визначено особливості структури
корпоративного капіталу на кожному етапі життєвого циклу корпорації,
виходячи із особливостей змісту етапу. Встановлено, що ефективна система
управління корпоративним капіталом на кожному етапі життєвого циклу
розвитку підприємства дозволяє враховувати інтереси всіх зацікавлених
сторін: власників, професійних менеджерів, інвесторів і працівників
Ключові слова: корпоративний капітал, структура корпоративного капіталу,
життєвий цикл корпорації, елементи корпоративного капіталу.
Високі темпи і масштабність змін, які відбуваються у суспільстві,
передбачають переосмислення економічних стратегій розвитку. Відповідно,
готовність підприємств до перетворень виступає сьогодні основним фактором
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конкурентоспроможності. Розуміння того, що кожний етап розвитку корпорації
характеризується

особливостями, пов’язаними із ринковою поведінкою

корпорації, різною структурою корпоративного капіталу дозволяє здійснювати
ефективне управління корпорацією, будувати ефективну систему стратегічних
цілей із врахуванням стану зовнішнього середовища та визначення ризиків, які
можуть виникати як в процесі управління корпорацією, так і в процесі
управління корпоративним капіталом.
Як правило, підприємства не можуть впливати на стан оточуючого
середовища, а ефективність діяльності підприємства напряму залежить від його
гнучкості та можливості адаптації до змін зовнішнього середовища.
Адаптація – це реакція на зміни (стимул), який може реально або
потенційно зменшити ефективність поведінки системи або перешкодити її
ослабленню. На думку І.І. Бажина адаптивна реакція може бути двох типів.
Перша – пасивна адаптація, коли система змінює свою поведінку з метою
підвищення ефективності діяльності в умовах, що змінюються. Другий тип – це
активна адаптація, яка припускає вплив системи на зовнішнє середовище з
метою більш ефективної поведінки системи в теперішньому і майбутньому.
Зміни у зовнішньому середовищі можуть бути швидкими і нетривалими або
повільними і довгими, а адаптаційна система повинна мати властивість
використовувати обидві ситуації на свою користь, тобто прилаштовуватись до
обставин [1, С.21].
У наукових публікаціях останнім часом піднімається питання управління
корпораціями із врахуванням концепції життєвого циклу. Концепція життєвого
циклу базується на ідеях спадковості, розвитку та адаптації, народження,
виживання та вмирання на рівні окремих видів та цілих популяцій живих
організмів.
Сьогодні ця концепція використовується для опису перебігу процесів
існування окремих продуктів, підприємств, галузей, технологій, технологічних
укладів тощо.
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У 60-тих роках ХХ століття в теорії управління склалась концепція
життєвих циклів організації. Моделі життєвих циклів організації дозволять
відслідковувати виникнення організації і її розвиток, у тому числі процес
переходу від приватної до корпоративної власності. У зв’язку із цим доцільним
є розглянути процес становлення корпорації більш детально, спираючись на
концепцію життєвих циклів організації. При цьому потрібно враховувати стан
розвитку фондового ринку в країні, оскільки саме він визначає можливості
переходу, які може використовувати організація.
Існує багато моделей життєвого циклу розвитку підприємств. Лише у
США з 1967 по 1983 роки було запропоновано

10 моделей розвитку

організації: А. Дауна, Г. Ліппітта та У. Шмідта, Б. Скотта, Л. Грейнера,
Ф. Лідена, Д. Каца та Р.Кана, І. Адізеса, Дж. Кімберлі, Р. Куінна та К.
Камерона.
Проведений аналіз існуючих моделей життєвого циклу організацій
дозволив зробити висновки, що автори розглядають від трьох до десяти стадій
життєвого циклу [2, с.83].
Так, модель Л. Грейнера передбачає розвиток організацій шляхом
переходу через п’ять

еволюційних етапів, які

змінюються

внаслідок

виникнення специфічних криз, які призводять до революційних змін в
організації. Це такі етапи: креативність, директивне керівництво, делегування,
координація і співпраця [3]. Він обґрунтовує такі фактори, які визначає як
найважливіші для розвитку організації: вік; розмір; етапи еволюції; етапи
революції; темпи зростання галузі.
Інші науковці визначають, що згідно з моделлю Л. Грейнера розвиток
організації фактично ототожнюється з її зростанням, і в цілому ця модель може
бути застосована тільки до великих компаній [4]. Такий підхід до опису
життєвого циклу висуває серйозні обмеження щодо можливості застосування
цієї моделі. Крім того, розглядаючи відповідні етапи життєвого циклу розвитку
організації Л. Грейнер розглядає виключно питання управління, і, виходячи із
цього, дана модель показує не самі етапи розвитку організації, а трансформацію
в часі її системи управління.
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Модель (ідеологія) розвитку організації І. Адізеса вважається найбільш
повною [5] передбачає перебіг процесу розвитку організації по десяти етапах:
доглядання;

дитинство;

давай-давай;

юність;

розквіт;

пізній

розквіт;

аристократизм; салем сіті; бюрократизація; смерть.
Модель І. Адізеса базується на таких припущеннях. По-перше – це те, що
розвиток організації розглядається як еволюція живого організму. По-друге –
це те, що на будь-якій стадії розвитку у організації є проблеми. Ці проблеми
поділяються на хвороби росту і організаційні патології, які на відміну від
хвороби росту, не можуть бути самостійно усунені організаціями. І. Адізес не
уточнює, що саме він розглядає в якості хвороби росту, але він погоджується із
Л. Грейнером, що це сильно залежить від галузі [6]. І. Адізес детально описує
кожен етап розвитку своєї моделі, і в цьому описі відображені не тільки
управлінські

технології,

але

й

елементи

корпоративної

культури

і

організаційного клімату. Внаслідок цього можна говорити про те, що модель І.
Адізеса є більш загальною, ніж модель Л. Грейнера.
Д. Кац і Р. Кан запропонували модель управління життєвим циклом
розвитку підприємства, яка включає три етапи: проста система; стабільна
організація; удосконалення структури. Ці дослідники побудували свою модель
розвитку організації на ретельній розробці організаційної структури. Після них
соціальні

організації

характеризуються

почали

взаємодією

розглядатись
із

зовнішнім

як

відкриті

системи,

середовищем.

які

Головними

передумовами розвитку організації виявляються фактори не внутрішнього, а
зовнішнього середовища організації. Внаслідок цього організація розглядається
ними як складна відкрита система, яка складається із декількох пов’язаних
підсистем, виконує функцію методологічного принципу організації і аналізу
даних, а отримані в результаті діагностики дані стосуються конкретної
організації [7].
Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер,
проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються,
розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це
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визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової
діяльності організації. Тому керівник повинен знати, на якому етапі розвитку
(життєвого циклу) перебуває його організація, щоб оцінити, наскільки
прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку) [8].
Не беручи за мету дослідити всі моделі життєвого циклу розвитку
підприємства, можна зробити висновки, що більшість із них фокусують увагу
на поділі на окремі етапи розвитку виходячи із: системи управління
(управлінських

впливів),

організаційного

розвитку.

Окремі

дослідники

розглядають також вплив зовнішнього середовища на організацію, а деякі
розглядають критерії ідентифікації окремих етапів розвитку. Крім того, автори
моделей не розглядають тривалість перебігу організацією кожного етапу.
Л. Гейнер відмічає, що швидкість, з якою організація проходить стадії
розвитку, тісно пов’язана з ринковим середовищем. В той же час як еволюційні
періоди мають тенденцію бути відносно короткими у швидко зростаючих
галузях, більш тривалими у зрілих і менш зростаючих галузях [3].
В статті поставлена задача визначити можливість використання концепції
життєвого циклу для вирішення проблеми формування ефективної структури
капіталу.
Кожна організація проходить декілька етапів розвитку. Задача менеджера
полягає у тому, щоб ідентифікувати ці етапи. Перехід від кожного
попереднього етапу до наступного пов'язаний із серйозними організаційними
змінами. Це так звані кризи розвитку, які обумовлюють перехід до найбільш
високих етапів розвитку і, відповідно, визначають власне розвиток.
На думку Хенкса, значення моделі життєвих циклів для менеджерів фірм,
які розвиваються, полягає в тому, що дана теорія може забезпечити карту руху,
де ідентифіковані критичні організаційні переходи, а також пастки, яких
організація прагне уникнути під час свого росту у розмірах і складності. Точна
модель життєвого циклу може забезпечити графік додавання рівнів управління,
формалізуючи організаційні процедури та системи, переглядаючи пріоритети
організації. Вона здатна допомогти менеджерові дізнатися, коли варто
відмовитися від турботливо вирощених у минулому стратегій чи процедур, що
лише заважають майбутньому росту [9, с. 4].
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Правильна ідентифікація етапу життєвого циклу організації дозволить при
проведенні необхідних змін прийняти правильне рішення щодо управління
цими змінами.
Одним із найменш досліджених аспектів корпоративного управління
виступає управління капіталом корпорації. Проблеми управління капіталом
розглядають такі науковці як: І.О. Бланк, В.В. Ковальов, Є.С. Стоянова,
Т.В. Теплова, О.Г. Крамаренко, О.Є. Чорна, Л.О.Коваленко, Л.М. Ремньова,
С.Я.Касян, І.В. Зятковський, С.В. Мочерний та ін.
Поєднання теорії життєвого циклу з теорією управління капіталом
дозволяє отримати методологію управління корпоративним капіталом, яка
забезпечить здійснення необхідних змін для трансформації його структури, що
забезпечить досягнення стратегічних цілей управління корпорацією із
врахуванням етапу життєвого циклу, на якому знаходиться корпорація.
Для ідентифікації етапу життєвого циклу організації з метою визначення
відмінностей у структурі капіталу нами пропонується розглядати шість етапів
життєвого циклу корпорації: зародження, дитинство, прискорений розвиток,
розквіт, стабілізація та криза. Розглядаючи структуру корпоративного капіталу
нами визначені наступні його складові: фізичний капітал, фінансовий капітал,
організаційний

капітал,

споживчий

капітал,

людський

капітал

та

інтелектуальний.
На різних етапах життєвого циклу корпорації існують відмінності у
структурі корпоративного капіталу, які визначають різну питому вагу окремих
його складових, що викликано різними цілями, можливостями та задачами
корпораціями у різні періоди її існування.
Зародження. Зародження ідеї, створення і організація нового підприємства.
Формуються основні і оборотні засоби, людські ресурси, поєднання яких
закладає стартовий капітал і створює передумови виробничої діяльності та
створення доданої вартості. Формується людський капітал, основними рисами
якого є

висока мотивація і креативність працівників. Фізичний капітал

визначає потребу у стартовому капіталі, який необхідний для організації
бізнесу. На цьому етапі в структурі капіталу переважає людський капітал.
Фінансовий капітал: у структурі фінансового капіталу переважає власний
капітал, який може забезпечити лише процес простого відтворення.
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Дитинство. Метою виробництва стає виведення товару на ринок та
поступовий розвиток ринку товару. Здійснюється інвестування у фізичний
капітал. Формулюється організаційна місія, створюється операційна система,
створюються правила, формалізується постановка завдань.

Фізичний і

людський капітал визначають потребу у фінансовому капіталі, що необхідний
для здійснення виробничо-господарської діяльності.

На цьому етапі для

забезпечення функціонування переважає в структурі корпоративного капіталу
фінансовий капітал. У структурі фінансового капіталу переважає власний
капітал, віддача якого мінімальна. Організаційний капітал мінімальний.
Прискорений розвиток. Метою виробництва стає збільшення частини
ринку, розвиток власної частки ринку, становлення бізнесу

і розширення

можливостей

використання

виробництва

за

рахунок

максимального

можливостей даної технічної системи. Виникає необхідність диверсифікації
діяльності, сегментації ринку, пошук ресурсів нарощування потужностей і
зростання обсягів виробництва і прибутку, Фінансовий капітал потребує
високих темпів зростання для забезпечення розширеного відтворення, що
визначається темпами розширення цільового ринку. У структурі фінансового
капіталу переважає позиковий капітал. Людський капітал сформовано.
Фізичний капітал демонструє інтенсивний тип використання, відбувається його
нарощування. Питома вага фізичного капіталу зростає високими темпами
Організаційний капітал демонструє скорочення в структурі корпоративного
капіталу.

Пошук власного місця на ринку викликає необхідність розвитку

споживчого та інтелектуального капіталу.
Розквіт. Набуті конкурентні переваги забезпечують сильну ринкову
позицію. Організація виробництва оптимізується і стає більш адекватною
існуючим

вимогам

конкурентного

середовища.

Організаційний

капітал

формується в організаційну структуру, яка відповідає виробничій системі,
відбувається

формування

організаційної

ідентичності,

переглядається

організаційна місія, розвивається операційна система, виникає потреба у більш
чіткій координації та формалізації управлінської діяльності, зниження
централізації. Розвиваються корпоративні відносини і корпоративна культура
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організації. Акцент на досягнення стабільності та корпоративну соціальну
відповідальність бізнесу. Фінансовий капітал демонструє швидкі темпи
зростання в результаті

закріплення на цільовому ринку і збільшення

ефективності діяльності.

У структурі фінансового капіталу зростає частка

нерозподіленого прибутку, характерна тенденція до реінвестування та
нарощування рентабельності власного капіталу як за рахунок зростання
прибутковості, так і нарощування суми зовнішнього боргу. Структура
фінансового капіталу оптимальна. Прискореними темпами розвивається
споживчий капітал. Споживчий капітал орієнтований на формування потреб
споживачів. Подальша сегментація ринку із виокремленням пріоритетних
сегментів, здобуття підтримки від стратегічних клієнтів Питома вага фізичного
капіталу у структурі корпоративного капіталу поступово зменшується.
Стимулюється розвиток інтелектуального капіталу.
Стабілізація. Відбувається стабілізація ринкової частки. Технічна система
характеризується зрілістю, її розвиток зупинений. Організаційний капітал
формується в ускладнену організаційну структуру, яка характеризується
посиленням бюрократії. Відбувається пошук можливостей утримання ринку
або закріплення на вузьких сегментах. Можливе інноваційне оновлення
виробництва

для

покращення

якісних

або

нарощування

кількісних

характеристик виробництва продукції. Значна увага приціляться корпоративній
соціальній відповідальності і зв’язкам із громадськістю. Фінансовий капітал
забезпечує просте відтворення, його питома вага поступово

стабілізується,

рівень рентабельності власного капіталу стабільно помірний. Підвищення
рентабельності власного капіталу можливе лише за рахунок залучення
зовнішнього фінансування. Споживчий капітал орієнтований на адаптацію до
потреб

споживачів,

стабільність

відносин

із

зовнішнім

середовищем.

Інтелектуальний капітал спрямований на пошук шляхів інноваційного
оновлення або техніко-економічного удосконалення виробництва, пошук нових
ринків або нових шляхів диференціації продукції. Фізичний капітал поступово
старіє, відбувається його екстенсивне використання.
Криза. Втрата конкурентних переваг, скорочення ринкової частки,
зниження ефективності діяльності. Ціль підприємства зменшення втрат від
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згортання бізнесу. Зріла організаційна структура схильна до бюрократії.
Відбувається погіршення структури людського капіталу, спостерігається відтік
найбільш прогресивної його частини. Фізичний капітал морально та фізично
зношений. Відсутня мотивація для розвитку інтелектуального капіталу. Для
виходу підприємства із кризи необхідне утримання на ринку, що можливе за
рахунок реструктуризації, реорганізації, ребрендінгу, рестайлінгу. Подальший
розвиток підприємства можуть забезпечити нові ринкові сегменти або
задоволення

нових

потреб

існуючих

споживачів.

Фізичний

капітал

скорочується за рахунок продажу активів. Зменшується питома вага
фінансового
рентабельність

капіталу

у

структурі

корпоративного

капіталу,

падає

власного капіталу. Структура фінансового капіталу не

раціональна. Якість людського капіталу погіршується. Людський, фізичний,
організаційний, інтелектуальний капітали не відповідають вимогам бізнессередовища і потребують оновлення на всіх рівнях. Організаційна складова
корпоративного капіталу стає тягарем організаційного розвитку, акцент на
минулих здобутках, відсутність мотивації і винагороди, втрата креативності.
Особливості розвитку корпорацій на кожному етапі життєвого циклу
супроводжуються ризиками, які визначаються процесами, що характеризують
кожний із етапів та визначаються типом кризи, яка йому притаманна. Розуміння
особливостей ризиків, які супроводжують корпорації на різних етапах її
життєвого циклу, дозволяє будувати організаційний розвиток із мінімальною
втратою ефективності завдяки передбаченню можливих проблем. Ефективна
система управління корпоративним капіталом на кожному етапі життєвого
циклу розвитку підприємства дозволяє враховувати інтереси всіх зацікавлених
сторін: власників, професійних менеджерів, інвесторів і працівників.
Сьогодні можна говорити про те, що корпоративне управління перебуває
на шляху глибокого переосмислення. Відносини між менеджерами і
власниками,

впровадження

корпоративної

соціальної

відповідальності

набувають широкого вивчення і значною мірою здійснюють вплив на
визначення стратегії розвитку корпорації. Проте врахування в управлінні
200

корпорації особливостей управління корпоративним капіталом дозволить
створити

передумови

нарощування

ефективності.

Успішна

компанія

характеризується можливістю своєчасної нейтралізації ризиків, зменшенням
тиску ризиків на ефективність управління корпоративним капіталом.
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НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто системи мотивації праці розвинутих країн та визначено
можливості їх застосування на підприємствах України. Проаналізовано вплив
менталітету

нації

на

характер

мотивації

персоналу.

Досліджено

найважливіші чинники мотивації відповідно до уподобань працівників
вітчизняних підприємств.
Ключові слова: персонал, мотивація, менеджмент, методи мотивації,
стимулювання, винагорода, бізнес, заробітна плата, умови праці.
Постановка проблеми. У сучасних умовах швидкої зміни ринкового
середовища саме персонал часто стає вирішальним фактором, який забезпечує
підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію на
ринку. Сьогодні керівництво багатьох організацій стикається з проблемою
неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження
продуктивності

праці

працівників, власного

рівня

відповідальності

та

зацікавленості в кінцевих результатах гоосподарської діяльності.
Особливого значення набуває творче, продуктивне, інтелектуальне
ставлення працівника до виконання службових обов’язків, спрямованих на
досягнення

відповідних

показників

діяльності

підприємства.

Головним

призначенням мотивації праці за даних умов повинен стати орієнтир працювати
краще, відповідальніше ставитися до виконання своїх обов’язків, докладати до
виконання роботи більше зусиль. Тому мотивація праці персоналу, створення
відповідних умов і стимулів в досягненні кінцевих результатів діяльності
підприємства стають нагальними завданнями менеджменту сьогодення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі мотивації праці
присвячено безліч наукових робіт як вітчизняних так і зарубіжних вчених.
Серед закордонних вчених питаннями мотивації праці персоналу займалися
Л. Гілберт, Д. Мак-Грегор, Е. Хей, М. Альдерфер та інші. Багато праць
А. Маслоу, Ф. Тейлора, Р. Оуена, А. Сміта, Д. Рікардо, Й. Шумпетера й досі не
втратили своєї значимості й актуальності. Серед вітчизняних науковців
вагомий внесок у формування ефективного механізму управління персоналом
на основі застосування дієвих інструментів та методів мотивації зробили М.
Ведерніков, М. Дороніна, Д. Дратвер, И. Завадський, М. Зелена, Г. Зеленько, Л.
Ганжурова, О. Криворучко, О. Крушельницька, С. Олійник, Н. Паска, В.
Шаповал, В. Шинкаренко та інші.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у вивченні найбільш
дієвих методів мотивації праці, що використовуються у світовій практиці та
визначення можливостей їхнього застосування на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність діяльності
господарюючого суб’єкта за інших однакових умов визначається особистим
ставленням людини до праці, її трудовою поведінкою та мотивацією. В
сучасних умовах розвитку суспільства, використання теорії мотивації дозволяє
стимулювати та заохочувати працівників до реалізації загальних цілей
організації.
Мотивація відноситься до числа проблем вирішенню яких у світовій
практиці завжди приділялась велика увага. На сьогоднішній день в Україні
існує безліч проблемних питань пов’язаних з системою мотивації персоналу. Це
і проблема взаємовідносин з керівництвом, проблема незадоволеності розміром
заробітної плати, умовами праці, перспективою кар’єрного зростання тощо. Як
Як свідчать результати проведених досліджень, українська теорія та практика
найчастіше обмежується оплатою праці, основною та додатковою тарифними
ставками й посадовими окладами, мотивуючи таким чином персонал до
виконання службових обов’язків. В більшій мірі на вітчизняних підприємствах
застосовують лише фінансові та економічні стимули, а такі як трудові та
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професійні, на сьогоднішній день, не мають широкого застосування. Головною
перешкодою на шляху вирішення даних питань виступає небажання
управлінського персоналу замислюватися над умовами життя і праці людей, які
безпосередньо створюють прибуток.
Існує достатня кількість теорій та концепцій, які кожна країна
використовує для досягнення найкращого результату в системі мотивації та
стимулювання праці працівників. Закордонний досвід може слугувати
основною базою для розробки власних способів та інструментів мотивування
персоналу вітчизняних підприємств. В даний час привертають увагу моделі
мотивації японських, американських, а також західноєвропейських фірм. При
чому у західноєвропейському підході можна виокремити три найбільш
характерні системи, це – французька, німецька та шведська, кожна з яких має
свої особливості [2, с. 69].
Під впливом сучасних теорій мотивації в провідних фірмах світу
сформувалась нова філософія управління персоналом в якій знайшли
відображення, як традиційні так і нетрадиційні підходи до питань впливу на
поведінку людей та їхні інтереси [3].
Аналіз

системи

мотивації

праці

міжнародних

компаній

дозволяє

сформувати наступний оптимальний комплекс засобів стимулювання:
- матеріальну винагороду, що включає в себе такі елементи, як: посадовий
оклад, надбавки, доплати, премії, комісійну винагороду;
- компенсації, зокрема покриття транспортних витрат працівникам,
надання житла, витрати на освіту дітей тощо;
- нематеріальне стимулювання, що охоплює подяки, публічні заохочення
до успіхів та почесні грамоти співробітникам підприємства;
- змішане стимулювання, а саме призи, подарунки, пенсійні програми,
медичне страхування, службове авто та ін.
При цьому адміністрація повинна вміло комбінувати різними методами
мотивації задля досягнення успіху, не зупиняючись лише на матеріальній
складовій.
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Отже, сучасні методи мотивації праці являють собою потужний
економічний інструмент, що створює сильні мотиваційні механізми для
підвищення ефективності діяльності індивідуума.
На сучасному етапі розвитку виробничих відносин в Україні, основним
мотивуючим фактором працівників є отримання гарантованої заробітної плати,
тому, як правило, керівники вітчизняних бізнес-структур розглядають систему
мотивації як інструмент, що базується на персональних виплатах працівникові.
Разом з тим, для провідних країн світу даний метод не є визначальним. Досить
часто у власній діяльності міжнародні корпорації використовують непрямі та
нетрадиційні методи заохочення, які викликають певний інтерес у керівників
вітчизняних компаній.
З метою підвищення ефективності функціонування мотиваційних систем
варто проаналізувати і виявити можливі шляхи використання передового
досвіду у сфері управління мотивацією і стимулюванням трудової діяльності
персоналу провідних країн світу. Особливої уваги, при цьому, потребує аналіз
застосування методів нематеріального стимулювання, які, як правило,
найчастіше використовуються за умов обмеженості фінансових ресурсів,
економічної нестабільності, невизначеності зовнішнього середовища. Тому,
досвід використання даних методів набуває неабиякої актуальності і
значущості для вітчизняного роботодавця.
Західні менеджери по управлінню персоналом давно дійшли висновку про
те, що персонал підприємства є головною цінністю компанії, тому його
необхідно берегти та цінувати, адже від працездатності колективу залежить
успіх підприємства та його життєдіяльність.
Таким

чином,

доцільно

розглянути

механізм

функціонування

мотиваційних систем провідних країн світу, а саме: США, Франції, Японії та
Німеччини, з метою пошуку можливостей використання деяких їх елементів,
трансформованих до умов українських реалій.
Зміст та особливості існуючих мотиваційних систем розглянуто на основі
досліджень Ведернікова М. та Зеленої М. і подано у вигляді даних таблиці 1.
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Таблиця 1 – Дослідження закордонних систем стимулювання праці
працівників.
Країна

США

Франція

Японія

Характеристика
Методи мотивації на підприємствах Америки
можна поділити на дві групи: ті, що підтримують
престиж організації, і ті, що стимулюють
продуктивність і якість праці. Методи першої
групи забезпечують підбір і закріплення найбільш
кваліфікованих кадрів, другі – підтримують
високий рівень результативності. До методів
першої категорії можна віднести відрахування в
пенсійний фонд, страхові і лікарняні доплати,
участь в прибутках. До другої категорії відносять
преміювання
у
формі
грошових
виплат,
просування по кар’єрній сходинці, моральне
стимулювання тощо.
Для жителів Франції важливими є гнучкий графік,
медичне і соціальне страхування за рахунок
компанії, а також допомога у виплаті кредитів.
Широке поширення отримала і корпоративна
культура. Цікавим є той факт, що додаткова освіта
і підвищення кваліфікації за рахунок працедавця
французам абсолютно не цікаве, хоча багато
підприємств і намагається впроваджувати численні
навчальні програми та тренінги.
«В першу чергу служи імператорові та країні, в
другу – своїй компанії, в третю – своїй сім’ї, потім
можеш приділити увагу собі самому», – цей
основний
принцип
психології
японського
суспільства йде ще з епохи феодалізму. Це
посилання знаходить відображення і в сучасній
корпоративній культурі країни висхідного сонця.
Компанія сприяє отриманню кредиту, а нерідко і
сама безвідсотково кредитує своїх співробітників.
Також фірма бере на себе усі витрати у разі
дорогого навчання працівника і його дітей.

Відмінні складові
мотиваційної системи
1. Система винагород.
2. Медичне страхування за
рахунок коштів
підприємства.
3. Програми підвищення
кваліфікації.
4. Корпоративні обіди і
багато інших різноманітних
заохочень.

1. Гнучкий графік.
2. Медичне страхування за
рахунок підприємства.
3. Соціальне страхування.
4. Нематеріальне
стимулювання
(корпоративна культура).
1. Нематеріальне
стимулювання
(корпоративна культура).
2. Кредитування.
3. Освіта та підвищення
кваліфікації персоналу за
рахунок компанії.
4. Освіта дітей.

Виходячи з даних табл. 1, відмінними складовими мотиваційних систем
провідних країн світу, на сьогоднішній день, виступає система винагород,
медичне та соціальне страхування. Дедалі більшого поширення набувають і
нестандартні методи мотивації, які стають особливо актуальними за умов, коли
компанія не може дозволити собі підвищити матеріальну винагороду
співробітникам.
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Сполучені Штати Америки можна віднести до ідеологів сучасних методів
ведення бізнесу. У США були розроблені основні принципи роботи з
людськими ресурсами, зокрема такі, як:
- переплетіння інтересів і сфер життєдіяльності фірми і працівників;
- висока залежність працівників від фірми, надання їм значних гарантій в
обмін на відданість фірмі і бажання захищати її інтереси;
- пріоритет колективним формам організації праці, заохочення трудової
кооперації всередині фірми в рамках невеликих груп;
- атмосфера рівності між працівниками незалежно від їхніх посад;
- підтримання балансу впливу та інтересів трьох основних учасників, що
забезпечують діяльність фірми: керівників, інвесторів і працівників.
Система

стимулювання

персоналу

у

цій

країні

є

однією

з

найефективніших.
На

нашу думку,

в

Україні

сьогодні, існує

реальна

можливість

використання відповідних стимулів до праці, таких, як: системи винагород,
медичного страхування, гнучких графіків роботи окремих працівників,
підвищення кваліфікації за рахунок фітми тощо.
Варто звернути увагу на те, що в економічних умовах сьогодення,
застосування

відповідних

методів

заохочення

вимагатиме

додаткових

фінансових ресурсів, яких так бракує в даний час. Але й результат буде
відповідним – отримання максимального прибутку та задоволення умовами
роботи.

Колектив

докладатиме

максимальних

зусиль

при

виконанні

поставлених завдань, самостійно шукатиме шляхи та методи підвищення
власної продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства загалом.
Максимальні можливості використання даної системи існують на великих
підприємствах, які займають провідні позиції на ринку, отримують достатньо
прибутків і таким чином мають економічну складову удосконалення умов праці
власного персоналу.
Цікавим для вітчизняного менеджменту, на наш погляд, є досвід мотивації
праці персоналу французьких компаній. Жителі Франції не те щоб не люблять
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працювати, вони просто вважають за краще не переробляти. Про це свідчить
35-годинний робочий тиждень, встановлений на більшості французьких
підприємств. На особливу увагу до власної персони, з боку компанії, французи
відносяться як до чогось само собою зрозумілого.
Французам властиво мало працювати і при цьому отримувати чимало
заохочень, в Україні ж, за умов обмеженості ресурсів, це на сьогоднішній день
не можливо. Складові французького стимулювання трудової діяльності не
зовсім відповідають особливостям українського менталітету. Проте деякі
елементи, зокрема, такі як медичне та соціальне страхування за рахунок
компанії, а також допомога по виплаті кредитів, могли б значно підвищити
зацікавленість працівників в досягненні кінцевих результатів діяльності.
Стосовно мотиваційної системи Японії, то її можна охарактеризувати як
«японська стабільність». У Японії людина влаштовується на роботу на все
життя. Будучи одного разу прийнятим в компанію, японець залишається там, як
правило, аж до офіційного виходу на пенсію. Підприємство, на якому працює
фахівець,

стає

практично

другою

сім’єю.

Нематеріальна

мотивація

співробітників здійснюється за психологічною схемою «батько-син», де
батьком виступає компанія, а сином – співробітник.
Цікаво, що в деяких японських корпораціях схвалюються шлюби між
співробітниками. Таким чином корпорація ще сильніше прив’язує фахівця до
свого робочого місця – в цьому випадку робота стає практично «рідним
домом». Досить високу мотивацію до праці забезпечують широкі можливості
кар’єрного і професійного зростання. Службові підвищення можуть бути
незначними, але їх регулярність відмінно мотивує співробітників [1, с. 19-20].
На наш погляд, японську мотиваційну систему загалом в її первинному
вигляді досить важко адаптувати на рівні вітчизняних господарюючих
суб’єктів. Головною перешкодою такої адаптації виступає ментальний характер
української нації. Це по-перше. По-друге, слід враховувати специфіку
вітчизняного бізнесу, яка свідчить про те, що дуже мала кількість підприємств
може запропонувати своїм працівникам роботу на все життя. Показник
плинності кадрів у нашій країні значно перевищує відповідний показник у
Японії.
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Природний рівень плинності кадрів коливається у межах 3–5% від
чисельності персоналу, а значення цього показника у цілому по економіці
України становить близько 10,7%. Згідно із даними Державної служби
статистики України, середньооблікова кількість штатних працівників у цілому
постійно зменшується, що проілюстровано на рис. 1. Тому очевидно, вітчизняні
роботодавці не в змозі забезпечити таку ж стабільність робочих місць для
власного персоналу, як у розвинутих країнах світу.
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Рисунок 1 – Середньоспискова кількість штатних працівників в Україні у
2010-2018 рр.
Отже,

японські

методи

мотивації

є

цікавими

для

вивчення

та

використання, адже стабільне робоче місце та заробітна плата, піклування з
боку фірми (нематеріальні методи мотивації) – це все те, чого нам так не
вистачає. Разом з тим, національний менталітет та економічна ситуація в
Україні майже унеможливлюють використання даного досвіду.
Характерною особливістю розвитку світових мотиваційних систем
виступає широке застосування так званих нетрадиційних методів. Головна ідея
використання останніх полягає у формуванні сприятливого мікроклімату в
колективі на основі дружніх відносин, надання додаткового вільного часу
співробітникам з метою вирішення індивідуальних питань, пов’язаних з сім’єю,
відпочинком тощо.
З досвіду роботи міжнародних компаній, з метою підвищення мотивації до
праці, доцільно запозичити такі нестандартні методи стимулювання, як:
- безкоштовне пільгове харчування;
- створення дружної, сімейної атмосфери на робочому місці;
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- компенсаційні виплати (повні або часткові) щодо отримання медичних
послуг (стоматолога,, кардіолога, гінеколога і т.д. );
- надання додаткового вільного часу для догляду за дітьми чи
пенсіонерами;
- надання можливості творчого зростання, відвідання наукових семінарів,
тренінгів за рахунок фірми, участь в організації та проведенні круглих столів;
- виділення вільного часу для відвідування наукових заходів, підтримки
творчої, винахідницької діяльності [5].
Україні варто орієнтуватися на світовий досвід, але ні в якому разі не
можна повністю копіювати його, не дослідивши особливості і сумісність з
національним менталітетом, адже механічна його трансформація не принесе
бажаного результату. Разом з тим, варто пам’ятати і про те, що нематеріальні
інструменти заохочень працівників компанії можна і треба використовувати
тільки у тому випадку, коли задоволені хоча б мінімальні фінансові потреби
співробітників.
Підсумовуючи вищенаведене можна констатувати той факт, що базовою
складовою провідних західних мотиваційних систем виступає нематеріальна
складова при достатньому рівні матеріального заохочення працівників. За умов
вітчизняних реалій та ж сама матеріальна складова, на жаль, є недостатньою і
не забезпечує відповідний рівень задоволення потреб працівників. Тому
використання світових нестандартних методів мотивації в роботі вітчизняних
бізнес-структур хоча і сприятиме отриманню відповідного позитивного ефекту,
разом з тим, коефіцієнт корисної дії, на наш погляд, буде дещо меншим ніж
очікується. Рівень користі від таких стимулів залежатиме, перш за все, від
базової матеріальної складової та можливостей її зростання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В процесі дослідження
міжнародного досвіду мотивації праці було виявлено можливості використання
елементів даних систем у діяльності вітчизняного бізнесу. Повна адаптація
світового досвіду мотивації не принесе бажаного результату для українських
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підприємств, тому що менталітет та ієрархія стимулів праці українських
громадян мають власні специфічні особливості і не є тотожними мотивами
роботи персоналу за кордоном.
Побудова сучасної мотиваційної системи вимагає від менеджменту
підприємства концентрації зусиль на оптимальному поєднанні матеріальних та
нематеріальних заохочень, які б комплексно характеризували взаємозв’язок й
оптимальне співвідношення української ментальності і традицій, вітчизняного
досвіду управління та світових принципів корпоративної культури.
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У статті досліджено останні тренди розвитку публічного управління в
невизначених умовах, внаслідок впливу глобальних ризиків, в тому числі COVID19. Визначено ТОП-5 ризиків для бізнесу в Україні та світі. Проаналізовано дії
української влади у впровадженні цифрової держави, наданні послуг
громадянам та бізнесу.
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Постановка проблеми. В ХХІ столітті людство знаходиться в умовах
невизначеності

і

постійного

коригування

діяльності,

балансуючи

між

ефективним управлінням, прибутками і просуванням підприємств на засадах
сталого розвитку. Останнім випробуванням, з яким стикнувся весь світ став
COVID-19. Виробнича потужність підприємств знижується, тому що люди
хворіють, самоізолюються вдома як запобіжний захід або на вимогу уряду
припинити роботу барів, ресторанів, театрів, спортивних та музичних закладів.
Деякі райони Європи повністю закриті, там здійснюється економічна діяльність
лише першочергової необхідності.
На розмір ринку впливають також негативні очікування споживачів щодо
майбутніх робочих місць та доходів. Споживачі скорочують і відкладають
купівлю товарів, які не є товарами першої необхідності. Попит на товари
розкоші, автомобілі та авіаквитки значно скорочується, що також знижує
імпорт товарів та послуг.
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Витрати на здійснення торгівлі також змінюються, оскільки уряди
вживають заходів з обмеження вільного переміщення товарів та людей, що
включає заборону експорту медичного обладнання та обмеження подорожей
[1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобальні виклики сучасності
та їх вплив на діяльність органів публічної влади, швидкість їх адаптації і
відношення до бізнесу як ніколи знаходиться в полі зору науковців та
експертів-практиків. Так, Федулова Л. досліджує вплив глобальних мегатрендів
на розвиток науки «державне управління» [2]. Корж Н.В. пропонує до
використання сучасні методи управління фінансовими ризиками [3]. Семенюк
І.Ю.

досліджує

проблеми

адаптації

українських

підприємств

до

євроінтеграційного процесу та пропонує шляхи їх вирішення [4]. Цимбал А.
наголошує на тому, що українському бізнесу необхідно стежити за трендами
світової спільноти аби ефективно працювати на внутрішньому і зовнішньому
ринках [5]. Зважаючи на те, що світ сьогодні вимушений пристосовуватись до
невизначених умов і викликів, тема статті є актуальною.
Метою статті є дослідження та формування адаптивних способів надання
послуг громадянам та бізнесу органами публічного управління в невизначених
умовах.
Виклад основного матеріалу. В 2019 році основними загрозами для
бізнесу були:

дефіцит кадрів, регуляторні та операційні ризики. За

результатами другого щорічного дослідження KPMG в Україні 2019 СEO
Outlook, найбільшою загрозою для зростання бізнесу в Україні другий рік
поспіль лишається ризик, пов’язаний із браком кваліфікованих кадрів. Такої
думки дотримуються

29% керівників компаній. До першої трійки

ризиків також входять регуляторний (19%) та операційний 15%. На четвертому
та п’ятому місцях – підривні технології (6%) та ймовірність повернення до
територіальності (5%) [6].
Результати опитування в Україні щодо ризиків для бізнесу суттєво
відрізняються від поглядів керівників компаній у світі. Відповідно до
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дослідження 2019 Global CEO Outlook, проведеного KPMG International,
домінуючим ризиком 2019-го року у глобальному контексті є ризик, пов’язаний
з екологічними/кліматичними змінами. На другому та третьому місцях –
підривні технології та ризик повернення до територіальності. Ризик у сфері
кібербезпеки та операційної діяльності посідають четверту та п’яту позиції
серед загроз для зростання бізнесу (рисунок1).
Кваліфіковані
кадри

Регуляторний ризик

Операційний ризик

Нові / підривні технології

Повернення до територіальності

Рисунок 1 – Ризики для бізнесу в Україні (2019)
Варто зазначити, що 63% керівників у світі не чекають, поки підривні
технології знищать їхній бізнес. Натомість компанії інвестують в інноваційні
зміни (у 2018 році – 54%). В Україні лише 35% керівників планують у
найближчі три роки збільшити інвестиції у виявлення та застосування
підривних технологій, розглядаючи таку інвестицію як довгострокову [6].
Спільною для керівників у світі та Україні є думка, що здатність швидко
адаптуватися є новою валютою бізнесу, і якщо вони будуть занадто
повільними, то програють: так вважають 67% та 91% відповідно. При цьому
84% керівників у світі та 95% в Україні зазначили, що зацікавлені в тому, аби
працівники компаній відчували, що мають право на втілення інноваційних ідей
і не переймалися можливими помилками у разі, якщо така ініціатива зазнає
невдачі. Проте, лише 56% опитаних у світі і 66% в Україні заявили, що їхня
організація нині має таку корпоративну культуру [6].
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Основною стратегією адаптації до майбутнього для багатьох компаній
стала модернізація робочої сили. Такої позиції дотримується 52% керівників
компаній в Україні і 36% у світі. 44% керівників у світі планує підвищити
кваліфікацію понад половини своїх працівників. Проте наразі більша частина
інвестицій припадає на технології, лише 32% керівників у світі інвестують у
робочу силу. В Україні інвестиції у придбання нових технологій становлять
лише 43%, у розвиток умінь і можливостей персоналу – 57% [4].
З огляду на ці результати, можна зробити висновок про те, що цифрова
трансформація для глобальних компаній наразі більш актуальна, ніж для
українських, вони збільшують інвестиції в нові технології. У той час бізнес в
Україні перебуває в умовах дефіциту спеціалістів, і більш опікується
питаннями залучення талановитих кадрів. Через нестачу трудових ресурсів
українські компанії збільшують інвестиції, спрямовані на навчання та
утримання працівників. У контексті збільшення важливості інновацій та
цифрової трансформації бізнесу набирає обертів новий тренд – створення
корпоративної культури, яка ґрунтується на розумінні можливих помилок та
невдач у процесі впровадження інновацій.
У 2019 році 69% респондентів у світі заявили, що створення сильної
кіберстратегії є критично важливим чинником побудови довіри з боку основних
стейкхолдерів (у 2018 році – 55%). В Україні лише 39% керівників вважають,
що їхня компанія належним чином готова до будь-якої майбутньої кібератаки,
а 31% зазначає, що їм важко оцінити готовність своєї організації до кібератак.
Внесок у зростання та розвиток компаній, на який очікують від керівників,
змінюється. Лідери повинні швидко адаптуватися – коригувати свої дії для
того, щоб задовольняти мінливі потреби клієнтів, наслідувати технологічні
інновації та встигати за темпами конкурентів. Вони також повинні бути
відкритими до нових ідей, щоб мати змогу кинути виклик укоріненому
управлінському та організаційному мисленню. Цікаво, що 71% опитаних у світі
та 70% в Україні заявили, що саме керівник має забезпечувати відповідність
політики організації щодо питань довкілля, соціуму та управління цінностям
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клієнтів їхніх компаній. Найбільшою мотивацією для керівників організацій в
Україні (53%) є створення можливості довгострокового успіху в бізнесі, у світі
така мотивація є основною лише для 12% управлінців. Серед керівників у світі
найбільше респондентів (21%) зазначає, що основною мотивацію для них є
короткочасне зростання їхньої організації.
Для того, щоб відповідати на виклики сучасності українська держава
активно впроваджує цифрові технології та популяризує їх використання
громадянами та бізнесом. Одним з таких застосунків є портал «Дія». Онлайнсервіс державних послуг, де все швидко, чітко й зрозуміло. (рисунок 2).
Застосунок

Портал

Освіта

ЦНАПи

Бізнес

Рисунок 2 – Складові порталу «Дія»
Щоб перетворити Україну на справжню цифрову державу, потрібно
оцифрувати ще багато послуг, оновити законодавчу базу, упорядкувати роботу
держреєстрів, забезпечити технічні можливості й захист даних. Зміни
торкнуться не тільки адміністративних послуг, а й галузей охорони здоров'я,
бізнесу, освіти, транспорту, судів, питань демократії тощо.
Після впровадження усіх напрямків передбачається, що внутрішні процеси
управління в державі будуть здійснюватися за допомогою інформаційних
технологій. Так процеси стануть ефективними й прозорими, а кожен
громадянин матиме доступ до будь-якої інформації про державу. Державні
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послуги стануть зрозумілими й доступними в електронній формі, а органи
влади завжди матимуть правдиві дані для ухвалення ефективних рішень
(рисунок 3) [7].
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Рисунок 3 – Складові «Цифрової держави»
Таким чином, громадяни також управлятимуть державою за допомогою
інформаційних технологій. Це означає, що референдуми, голосування,
громадські бюджети, консультації та опитування теж можуть здійснюватися в
електронній формі. Бізнес слід організувати так, щоб працювати взагалі без
паперів і лише за безготівковими розрахунками. Увесь документообіг з
підрядниками й державою – контракти, накладні – усе електронне. Так усі
процеси стають швидшими, ефективнішими й сприяють зростанню, а не
створюють додаткових бар’єрів.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, вплив
геополітики на бізнес є складним, його важко спрогнозувати. І через те
практично неможливо скласти план дій на майбутнє [5]. Проте горизонти
стратегічного бізнес-планування та прийняття рішень, навіть якщо компанія
працює тільки на український ринок, обов’язково повинні враховувати
геополітичні ризики та тренди, адже вони впливають на бізнес-клімат, розвиток
або стагнацію економіки. Якщо ж компанія має торговельні відносини з іншими
країнами, то врахування геополітичних ризиків у процесі прийняття рішення є
обов’язковою передумовою ведення бізнесу за кордоном.
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Постановка

проблеми.

Здійснення зовнішньоекономічних

операцій

підприємствами, особливо аграрного сектору, в сьогоднішніх умовах пов’язано
із багатьма ризиками зовнішнього впливу. Невміння керувати ризиками або їх
ігнорування може призвести до значного погіршення фінансово-економічних
показників господарської діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти щодо
вирішення проблеми управління ризиками при здісненні зовнішньоекономічної
діяльності розглянуті у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених як С.
Кавусгіл, Дж. Різенбергер [8], Ф. Найт [9], О.Г. Гуменюк [1], А.В. Зосімова [2],
О.С. Мантар-Чубата [3], О.Г. Мельник [4], К.І. Тарасова [6], Е.О. Ковтун [7]
та ін.
Постановка завдання. Метою статті є визначення ключових аспектів
управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства аграрного
сектору економіки в сучасних умовах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Товариство з обмеженою
відповідальністю «АГСОЛКО УКРАЇНА» працює на ринку з 2015 року .До
продуктового

портфелю

ТОВ

«АГСОЛКО

УКРАЇНА»

входять:

сільськогосподарська техніка, сільськогосподарське обладнання, будівельна
техніка, комерційний транспорт, запчастини, агротехнології та агротрейдинг.
ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» також
дистриб’ютором

сільгосптехніки,

є офіційним імпортером та

зернового

обладнання,

будівельної,

комунальної та складської техніки, комерційних автомобілів, запасних частин,
а також всіх елементів агротехнологій – насіння, засобів захисту рослин,
добрив.
Зокрема, постачальниками сільськогосподарської техніки виступають
компанії

«Gaspardo»,

«Geringhoff»,

«Dominoni»,

«Salford»,

«Arcusin»,

«Becchio&Mandrille», «Pronar», «Agrex», «Faresin», «McHale», «Akpil», які
знаходяться у країнах Європейського Союзу та Північної Америки (рис. 1).
Тоді як, експортерами сільськогосподарського обладнання є такі відомі
виробники як «Brock» (Німеччина), «Kongskilde» (Данія), «IMAS» (Італія).
Ряд1; Канада;
1; 9%

Ряд1; США;
1; 9%

Італія
Польща

Ряд1;
Ірландія; 1;
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Ряд1;
Італія ; 5;
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Ряд1; Іспанія;
1; 9%
Ряд1;
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Іспанія
Ірландія
США
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Рисунок 1 – Географічна структура імпорту сільськогосподарської техніки
ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА»
В свою чергу, ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» є офіційним імпортером
насіння, засобів захисту рослин та добрив таких компаній як «Monsanto»,
«Maisadour

Semences»,

«Limagrain»,

«Euralis

220

Semences»,

«Syngenta»,

«NUSEED», «DuPont», «BASF AG», «Seedera», «STEFES», «BayerCropScience
AG», «Arysta Life Science», «FMC» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Географічна структура імпорту насіння, засобів захисту
рослин та добрив ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА»
Також ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» є імпортером компаній «CHANGLIN»
та «CHL» (Китай). Модельний ряд компанії «CHANGLIN» представлений
навантажувачами, автогрейдерами, бульдозерами та катками, а компанія «CHL»
є одним з найбільших виробників вилочних навантажувачів, що має в своєму
асортименті більше 70 модифікацій дизельних, електричних, газових та газбензинових машин.
Динаміка імпортних операцій підприємства протягом останніх трьох років
представлена на рис. 3.
ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» є дистриб'ютором якісних китайських
автомобілів, які знаходиться в перших рядках рейтингу в Китаї ― вантажівки
«Howo», що випускаються групою «СNHTC». Сьогодні це найбільший
китайський виробник вантажівок в даному класі – з 16 заводами, на трьох з
яких випускають трансмісії, а на двох – двигуни. У 2018 році всіма
підприємствами було вироблено понад 336 тис. вантажівок, з яких 60 тис.
поставлені на експорт.
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Рисунок 3 – Показники розвитку імпортної діяльності ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА»
ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» є дистриб'ютором якісних китайських
автомобілів, які знаходиться в перших рядках рейтингу в Китаї ― вантажівки
«Howo», що випускаються групою «СNHTC». Сьогодні це найбільший
китайський виробник вантажівок в даному класі – з 16 заводами, на трьох з
яких випускають трансмісії, а на двох – двигуни. У 2018 році всіма
підприємствами було вироблено понад 336 тис. вантажівок, з яких 60 тис.
поставлені на експорт.
Саме з такими новинками на вітчизняному ринку, ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА» виступила на великій виставці «Агро 2019» в Києві, де було
представлено близька 100 найкращих компаній агропромислового напрямку, та
завоювала тисячі захоплених поглядів та привабила майже сотню потенційних
клієнтів.
Слід відмітити, що підприємство «АГСОЛКО УКРАЇНА» за останні роки
зарекомендувало себе як надійного постачальника розвізних вантажних
автомобілів китайської марки JAC. Клієнту пропонується не просто шасі повною масою від 5,6 до 12 т, а вже готове рішення для бізнесу. Машини
можуть бути укомплектовані різними кузовними надбудовами – бортовими
платформами, в тому числі з тентом, промтоварними і ізотермічними
фургонами, кузовами для вахтових бригад і під автомайстерні. Нещодавно цей
асортимент був розширений ще й автопаливозаправником.
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На основі вище зазначеної інформації можна зробити висновок, що
здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, досліджуване підприємство
зазнає ризиків, пов’язаних із імпортними операціями.
Аналіз рівня управління ризиками при здійсненні імпортної діяльності
ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» було проведено у кілька етапів:
- анкетування менеджерів підприємства;
- аналіз ризиків досліджуваного підприємства при здійсненні імпортних
операцій за допомогою моделі кількісної оцінки ризиків.
Відповідно до результатів проведеного анкетування, було встановлено, що
у компанії «АГСОЛКО УКРАЇНА» немає чітко сформованої стратегії розвитку
імпортної діяльності, яка б сприяла досягненню цілей та управлінню ризиками
при здійсненні імпортних операцій. Крім того, менеджери підприємства не
розуміють та не вміють визначати ризики, пов’язані з імпортною діяльністю,
адже не проходили навчання у сфері управління ризиками (відповідні
тренінгові курси).
Побудова

моделі

кількісної

оцінки

ризиків

імпортної

діяльності

досліджуваного підприємства передбачала здійснення наступних кроків:
- формування

переліку

ймовірних

ризиків

імпортної

діяльності

ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» на основі опитування менеджерів підприємства
та визначення рівня ризик-толерантності;
- визначення параметрів для кількісної оцінки кожного з ризиків
(ймовірність та збиток);
- моделювання впливу кожного з ризиків;
- оцінка релевантних статистичних показників;
- порівняння рівня ризику з визначеним рівнем ризик-толерантності;
- ранжування ризиків за пріоритетністю;
- визначення середнього значення кожного з ризиків;
- визначення перцентилю кожного з ризиків;
- побудова матриці ризиків.
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На основі опитування менеджерів ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» було
виокремлено

наступні

ризики

імпортної

діяльності

досліджуваного

підприємства:
1) ризики країн імпорту, адже імпортна діяльність підприємства залежить
від політичних, економічних, соціальних, та технологічних

змін, які

відбуваються в економіці країн основних ділових партнерів. Зокрема, це –
Італія, Польща, Іспанія, Ірландія, США, Німеччина, Франція, Швейцарія, Данія
та Китай;
2) ризики, пов’язані із невиконанням умов зовнішньоекономічного
контракту – ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» має міцні та багаторічні
зовнішньоекономічні

зав’язки

з

іноземними

постачальниками.

Однак,

підприємство постійно перебуває в пошуку нових потенційних партнерів з
метою укладання вигідних контрактів, тому існує ризик невиконання умов
постачання або оплати з боку іноземних контрагентів;
3) валютні ризики – як будь-який інший суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності, що є резидентом України, ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» зазнає
фінансових витрат, пов’язаних із постійним коливанням курсу національної
валюти;
4) фінансові ризики – досліджуване підприємство постійно здійснює
контроль за своїм фінансовим станом, щоб мати змогу вчасно та в повному
обсязі розрахуватись з іноземними постачальниками;
5) комерційні ризики – зміна кон’юнктури світового ринку вливає на
формування цін міжнародних компаній. Тому, для ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА» завжди існує ризик зростання закупівельної ціни товарів, що
імпортуються;
6)

транспортні

підприємством

ризики

–

для

перевезення

імпортної

продукції

«АГСОЛКО УКРАЇНА» використовуються автомобільні та

морські перевезення, що несе за собою усі ризики, пов’язані з особливостями
даних видів транспорту;
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7) ризики, пов'язані із проходженням митних процедур – такі ризики
виникають при проходженні митного контролю. А саме – затримка вантажу
підприємства на кордоні, збільшення часу проходження усіх митних процедур.
Як наслідок, ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» ризикує не виконати власні
зобов’язання за контрактами з українськими партнерами.
Для побудови моделі кількісної оцінки ризиків було визначено:
- ймовірність настання кожного з ризиків за допомогою методу
експертної оцінки;
- мінімальну межу збитку від кожного з ризиків;
- найбільш ймовірний збиток в разі реалізації ризику;
- максимальна межа збитку від кожного з ризиків;
- рівень толерантності до кожного з ризиків (табл. 1).
Таблиця 1 – Оцінка ризиків імпортної діяльності ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА»
№
п/п

Назва ризику

Ймовірність
Розмір збитку,%
,
Мініма Очіку- Максима%
-льний ваний
льний

Рівень толерантності
до ризику, %

R3

Ризики країн
імпорту
Ризики, пов'язані із
невиконанням
зовнішньоекономічного
контракту
Валютні ризики

R4

Фінансові ризики

40

10,00

50,00

70,00

20

R5

Комерційні ризики

30

10,00

50,00

70,00

40

25

10,00

50,00

70,00

40

60

50,00

70,00

100,00

20

R1

R2

R6
R7

Транспортні
ризики
Ризики, пов'язані із
проходженням
митних процедур

10

10,00

50,00

50,00

100

20

10,00

70,00

70,00

70

70

60,00

80,00

100,00

20

На основі розрахунку величини середнього значення було здійснено
ранжування ризиків імпортної діяльності ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА»
відповідно до ступеня їх впливу (табл. 2).
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Таблиця 2 – Ранжування ризиків імпортної діяльності ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА» за ступенем впливу
№
п/п
R3
R7
R4
R5
R6
R2
R1

Назва ризику

Середнє значення ризику

Валютні
ризики
Ризики, пов'язані із
проходженням митних процедур
Фінансові
ризики
Комерційні
ризики
Транспортні
ризики
Ризики, пов'язані із
невиконанням
зовнішньоекономічного контракту
Ризики країни
імпорту

56,26
42,07
18,42
12,36
10,02
8,50
3,32

Як свідчать дані табл. 2.7, ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» при здійсненні
імпортної діяльності зазнає найбільше впливу валютних ризиків та ризиків, які
пов’язані із проходженням митних процедур. Саме тому, досліджуваному
підприємству необхідно розробити та запровадити комплекс дій, спрямованих
на зменшення рівня негативного впливу зазначених ризиків.
На рис. 4 представлено результати визначення рівня ризик-толерантності
для кожної з груп ризиків із врахуванням їх середнього значення.
150,00

Збиток

100,00
50,00

0,00

R3

R7

R2

R5
R6
56,26 R4
42,07
60,00
50,00
18,42 12,36
10,00 10,00
10,00 10,00 10,02
10,00
8,50
3,32
R1

Рисунок 4 – Рівень ризик-толерантності визначених груп ризиків імпортної
діяльності досліджуваного підприємства
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В свою чергу, матриця ризиків імпортної діяльності підприємства

Збиток

«АГСОЛКО УКРАЇНА» зображена на рис. 5

R7; 0,3; 2,5; 1

R3; 3,5; 2,5; 1

R1; 0,7; 1,5; R2;
R4;
1 1,3;
R5;1,5;
1,5;
R6;
11,5;
1,8;11,5; 1

Ймовірність

Рисунок 5 – Матриця ризиків імпортної діяльності ТОВ «АГСОЛКО
УКРАЇНА»
Висновки. Таким чином, ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» є активним
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та має широку географічну та
товарну структуру імпорту. Разом з тим, здійснення імпортних операцій
підприємства пов’язане з багатьма ризиками економічного характеру.
Правильний підхід до формування системи управління ризиками дозволить
підприємству значно підвищити ефективність імпорту.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті представлено трактування категорії «кадровий потенціал»,
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Розкрито економічну сутність
категорії «кадровий потенціал підприємства». Подано аналіз особливостей
кадрового потенціалу підприємства в залежності від стадії життєвого циклу
підприємства.

Розглянуто

роль

управління

кадровим

підприємства у забезпеченні його конкурентоспроможності.
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потенціалом

Ключові

слова:

кадри,

конкурентоспроможність,

кадровий

трудовий

потенціал,

потенціал,

управління,

компоненти

кадрового

потенціалу.
Постановка проблеми. Успіх підприємства на ринку значною мірою
залежить від ефективності управління його персоналом, який, використовуючи
свої

знання,

вміння

та

навички,

забезпечує

реалізацію

виробничих,

маркетингових, фінансових та інших цілей. Таким чином, індивідуальні
здібності окремих працівників формують результати діяльності підприємства в
цілому і є запорукою її розвитку. В таких умовах проблема грамотного
використання і розвитку людських ресурсів набуває першочергової ваги.
Досягти цього можна шляхом впровадження комплексного підходу до
управління кадровим потенціалом підприємства. З огляду на це, актуальності
набуває дослідження сутності кадрового потенціалу та його ролі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретико методичних положень управління кадровим потенціалом присвячені праці
багатьох

вчених-економістів

–

як

вітчизняних,

так

і

зарубіжних:

О.В. Арзамасової, О. Балацького, Т. Білорус, І.М.Дашко,

І. Джаін,

М. Долішнього, Л. Жукова, А. Жулавського, В. Кислого, Є. Лапіна, Г. Мартіна,
І. Рябова, О. Теліженка, С. Харічкова, І. Шляхто, В. Жигалова, І. Рогачева та
інших. Водночас аналіз наукових праць показав, що визначення сутності
кадрового потенціалу підприємства та його складових потребує подальших
досліджень і систематизації.
Метою статті є систематизація теоретичних положень щодо визначення
сутності та ролі кадрового потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу. Поняття «кадровий потенціал» пов’язане з
посиленням ролі людського чинника в діяльності підприємства. Це поняття
економісти і соціологи застосовують сьогодні для характеристики терміну
«людський чинник» в об’ємному вираженні як в масштабах усього суспільства,
так і в рамках окремих виробничих колективів. У загальному вигляді «кадровий
потенціал» представляє собою використання людського чинника підприємства
у вигляді безперервного, динамічного процесу, що характеризує приховані і
явні можливості його персоналу.
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Як відзначає Арзамасова О.В. «…талановиті, кваліфіковані, досвідчені
фахівці – це не тільки ресурс, що дозволяє ефективно досягати поставлених
цілей, але і джерело конкурентної переваги»[1]. Такої ж точки зору
дотримується і відомий фахівець у галузі стратегічного управління, Дашко І.М.
відзначає, що «... основою будь-якої організації і її головним багатством є
люди. При цьому людина стає не тільки ключовим і самим цінним «ресурсом»
організації, але і самим коштовним. Якість трудових ресурсів безпосередньо
впливає на конкурентні можливості фірми і є одною з найважливіших сфер
створення конкурентних переваг» [3].
У цьому аспекті людський фактор потрібно розглядати у взаємозв’язку
кількісних і якісних характеристик персоналу, склад якого сформований на
підприємстві, у діалектичній єдності здібностей працівників і можливостей
їхньої реалізації в умовах функціонування, що постійно змінюються. Все це
зумовлює необхідність виділення такої категорії, як кадровий потенціал, що
являє собою сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати
досягнення цілей довгострокового (перспективного) розвитку підприємства.
Набув широкого розповсюдження термін «кадровий потенціал» в період
переходу від екстенсивного до інтенсивного способу розвитку виробництва. Це
була своєрідна реакція науки на потребу практики забезпечити якісне
вдосконалення

формування

і

використання

відповідних

можливостей

працівника як сукупного об’єкта виробництва й управління [2]. Саме посилення
ролі людського чинника в діяльності підприємства призвело до виникнення
поняття

«кадровий

характеристики

потенціал»,

терміну

яке

«людський

сьогодні

чинник»

як

використовується
у

масштабах

для

усього

суспільства, так і в межах окремих колективів.
На думку автора, кадровий потенціал підприємства – це відкрита
соціально-економічна система, яка включає в себе сукупний ефект від взаємодії
кадрів певного складу та структури, які володіють відповідними до потреб
підприємства загальноосвітніми та професійними знаннями і навичками,
людськими якостями, рівнем умотивованості, для забезпечення ефективного
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функціонування підприємства, досягнення мети його довгострокового розвитку
в ринковому середовищі, що постійно змінюється, та завчасної адаптації до
його змін.
Кадровий потенціал характеризується не ступенем підготовленості
працівника до заняття тієї або іншої посади, а його можливостями в
довгостроковій перспективі – з урахуванням віку, освіти, ділових якостей, рівня
мотивації. З позиції стратегічного управління персоналом, кадровий потенціал є
сукупними здібностями і можливостями персоналу підприємства, які необхідні
для того, щоб виконувати дії, що забезпечують підприємству стратегічні
переваги перед конкурентами.
Складові

кадрового

потенціалу

характеризують:

психофізіологічні

можливості участі в суспільно корисній діяльності; можливість нормальних
соціальних контактів; здатність до генерації нових ідей, методів; раціональність
поведінки; наявність знань та навичок, необхідних для виконання певних
зобов’язань і видів робіт; пропозицію на ринку праці.
Саме кадровий потенціал характеризується найбільшою активністю та
найменшою передбачуваністю розвитку порівняно з іншими елементами
системи ресурсів підприємства. Персонал не є пасивним об’єктом управління,
він активно змінює себе, свої особистісні та професійні характеристики,
ставлення до праці, керівництва та підприємства в цілому.
Отже, кадровий потенціал характеризується мінливістю (нестабільністю),
що закономірно пов’язана з його активністю як відповідною реакцією на зміну
умов зовнішнього середовища (макроекономічних, політичних, соціальних,
демографічних, правових, ринкових і т. ін.) і внутрішньої структури
підприємства. Зміна величини кадрового потенціалу підприємства відбувається
за рахунок [4]:
– руху кадрів (звільнення, додаткового прийому працівників);
– зміни кваліфікації як через її підвищення, так і через зниження (старіння
знань, втрати вмінь);
– зміни (підвищення або зниження) мотивації працівників;
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– створення умов, що сприяють прояву індивідуально-кваліфікаційного
потенціалу і професійних характеристик працівника;
– виникнення конфліктних ситуацій у колективі.
Все це обґрунтовує важливість формування управлінського впливу на
кадровий потенціал. Слід зазначити, що сучасні підприємства у своїй більшості
мають проблеми у сфері управління кадровим потенціалом, а саме: відсутність
інноваційної спрямованості кадрової політики та використання вдалого досвіду
закордонних

підприємств;

неврахування

відділами

кадрів особистісних

характеристик кожного окремого працівника; відсутність чіткої системи
розвитку кадрового потенціалу працівників тощо. Результатом такої кадрової
політики є висока плинність персоналу на підприємствах та низький рівень
зацікавленості у досягненні організаційних цілей.
Вирішити зазначені проблеми можна тільки шляхом ефективного
управління

кадровим

потенціалом

підприємства,

яке

передбачає

його

оцінювання, використання та розвиток. Наслідком впровадження комплексного
підходу до управління кадровим потенціалом підприємства стане посилення
мотивації до високопродуктивної праці, підвищення соціального розвитку
колективу, створення максимальної зацікавленості працівників у кінцевих
результатах діяльності підприємства. Формування механізму досягнення цілей
в соціотехнічній системі, якою є підприємство, являє особливу складність в
силу того, що він будується з урахуванням соціальних процесів, що протікають
в середині підприємства. Суб’єкти соціально-трудових відносин по-різному
уявляють собі цілі діяльності підприємства та їх переваги. Врівноваження
інтересів різних груп співробітників стабілізує соціальний стан підприємства.
Нівелювання негативних соціальних проявів на всіх ступенях ієрархічної
структури підприємства призводить до покращення загальної атмосфери
соціальних відносин та позитивно впливає на загальний економічний стан
підприємства, що сприяє досягненню його головної мети. У зв’язку з цим,
керівництву

підприємств

необхідно

здійснювати

спеціальні

заходи

із

залученням всіх учасників соціально-трудових відносин в процес досягнення
головної мети підприємства. В якості таких заходів частіше всього
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використовують: планування, контроль за кількістю та якістю праці, надання
працівникам можливостей для підвищення кваліфікації, а для тих, хто
відзначився – службового зростання, участь у прийнятті рішень, різні системи
стимулювання, починаючи від збільшення тарифних ставок та завершуючи
внутрішньовиробничим соціальним страхуванням, покращення соціальних,
виробничих та інших взаємозв’язків в трудових колективах [5].
За своїм змістом ці заходи відображають різні завдання розвитку
кадрового потенціалу, що виникають при управлінні виробничими та
соціально-трудовими процесами на підприємстві. Схема взаємодії процесів
управління

кадровим

потенціалом

та

досягнення

цілей

підприємства

представлена рис. 1.
Цілі підприємства

Управління кадровим потенціалом

Аналіз кадрового
потенціалу

Розробка стратегії
управління кадровим
потенціалом

Аналіз зовнішніх і
внутрішніх факторів

Основні заходи щодо
розвитку кадрового
потенціалу

Рисунок 1 - Взаємодія цілей підприємства та кадрового потенціалу
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідно, щоб
управління кадровим потенціалом було взаємопов’язане не тільки з цілями
підприємства, але і з певними стадіями його життєвого циклу. Саме концепція
життєвого

циклу

підприємства

наголошує

на

тому,

що

управління

підсистемами підприємства потрібно здійснювати у відповідності до стадій
життєвого циклу, на якій воно знаходиться. Тому доцільно провести аналіз
особливостей кадрового потенціалу підприємства в залежності від стадії
життєвого циклу підприємства (табл. 1).
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Таблиця 1 -

Співвідношення стадій життєвого циклу підприємства та

особливостей кадрового потенціалу
Стадія життєвого
циклу
підприємства
1
І. Формування
Заявка на
ринку товарів/
послуг

Цілі діяльності підприємства

2
Привернути увагу до
товару, знайти
свого
споживача,організувати
продаж та сервіс,
стати привабливим для
споживача.

3
Працівники повинні бути
новаторами, ініціативними,
контактними,
з
довгостроковою
орієнтацією,
готовими ризикувати, не
боятися відповідальності.
Мала зміна провідних співробітників

ІІ.Інтенсивне
зростання

Зростання обсягів та якості
послуг

ІІІ. Стабілізація
Закріплення на
ринку

Підтримання системи у
рівновазі

ІV.Спад.
Припинення

Ліквідація частини
виробництва,
продаж
максимальною вигодою
Зниження обсягів, пошук
нового продукту та
шляхів оптимізації діяльності

V. Відродження

Таким

чином

аналіз

Характеристика особливостей
кадрового потенціалу

Організаційна стабільність, тісна
взаємодія між працівниками,
гнучкість в умовах, що змінюються
Працівники, які досягають
максимальних результатів (кількісних та
якісних) при невисоких рівнях витрат та
ризику
Працівники готові працювати короткий
з час, вузько орієнтовані
Гнучкість в умовах, що
змінюються, орієнтація на
довгострокові цілі,
самовідданість, готовність переносити
тимчасовий дискомфорт в умовах та
оплаті праці

взаємозв’язків

«кадровий

потенціал

–

цілі

підприємства», «кадровий потенціал – життєвий цикл підприємства» дає
можливість

зробити

висновок,

що

управління

кадровим

потенціалом

спрямоване на виявлення взаємозв’язку між станом кадрового потенціалу та
поточними результативними показниками діяльності підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумок,
можна узагальнити, що економічний потенціал будь-якої країни, як і кожної
галузі, залежить від ряду факторів. Одним з них є людські ресурси, які є
найбільш коштовною і важливою частиною продуктивних сил суспільства. У
цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації персоналу, його
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розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту виробленої
продукції,

використання

матеріально-технічних

засобів.

Адже,

усе

в

остаточному підсумку залежить від кадрового потенціалу, кваліфікації, вміння і
бажання

співробітників

устаткування

і

працювати.

виробничі

Саме

кадровий

запаси,

є

потенціал,

наріжним

а

не

каменем

конкурентоспроможності, економічного росту й ефективності. Управління
кадровим потенціалом є складним і довготривалим процесом, під час якого і
здійснюється набуття, використання і розвиток навичок, знань і вмінь
працівників. Саме цей ефективно організований процес може забезпечити
досягнення цілей довгострокового і перспективного розвитку підприємства.
Список використаних джерел:
1.

Арзамасова О.В. Дефініція «кадровий потенціал» : дослідження

сутності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 102–
106.
2.

Грішнова О.А. Новітні технології в економіці персоналу : нові

можливості і нові виклики. Вісник економічної науки України. 2016. № 2.–
С. 52–56.
3.

Дашко І.М. Кадровий потенціал : сутність та фактори його розвитку.

Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68.
4.

Корж Н. В., Кічмаренко В.В. Теоретичні аспекти розвитку системи

управління

персоналом

сучасного

підприємства.

Вісник

Хмельницького

національного університету. Економічні науки. Хмельницький : ХНУ. 2017.
№1, Т1. С.86-89.
5.

Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Особливості управління персоналом

сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного
процесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:
Економічні науки. 2016. Вип. 17. Част. 3. С. 55-57
6.

Armstrong’s handbook of human resource management practice / Michael

Armstrong. – 13th Edition. –London: Kogan Page Limited, 2014. – P. 5.

235

Наукове видання

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ
ТА ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції

03 червня 2020 року

Частина І

Редактор: Фатєєва Т. Д.
Комп’ютерна верстка: Шуляк Н.В.
Підп. до друку 21.08.2020 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 13,71.
Обл.-вид. арк. 10,65 Тираж 1. Зам. № 274.
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
236

