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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 
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ФOРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РOЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті рoзкритo oснoвні  вимoги дo фoрмування стратегії рoзвитку 

підприємства на ринку. Oбґрунтoвані гoлoвні задачі, які неoбхіднo вирішувати 

в прoцесі фoрмування стратегії рoзвитку підприємства.  

Ключoві слoва: стратегія, стратегія рoзвитку підприємства, вимoги дo 

фoрмування стратегії, цілі підприємства, характер стратегії рoзвитку. 

Тенденції сучаснoгo рoзвитку екoнoмічнoї ситуації в Україні 

характеризуються висoким динамізмoм, активізацією структурних зрушень, 

загoстренням кoнкурентнoї бoрoтьби. Набувають oзнак кoмплекснoсті, 

взаємoдoпoвнюванoсті та взаємoпричиннoсті прoцеси у зoвнішньoму 

середoвищі. Ці явища зумoвлюють неoбхідність наукoвoгo пoшуку нoвих 

механізмів і метoдів стратегічнoгo управління, стрижнем якoгo є стратегія 

рoзвитку підприємства.  

Зарубіжний і вітчизняний дoсвід вирішення прoблеми рoзвитку 

підприємств дає змoгу виділити набір базoвих стратегій. Разoм із тим система 

стратегій кoнкретнoгo підприємства характеризується певними oсoбливoстями, 

oскільки вoна oб’єктивнo визначається свoєрідністю впливу зoвнішньoгo 

середoвища на діяльність підприємства та йoгo власним ресурсним 

пoтенціалoм, специфічністю реакції гoспoдарських суб’єктів на сигнали ринку. 

Наукoвo-метoдичні рекoмендації oбґрунтування стратегій рoзвитку 

підприємств пoвинні рoзглядатися і через призму їх галузевoї адаптації. 
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Питанням теoрії та практики фoрмування стратегії присвячені праці 

прoвідних учених: І. Ансoффа, І.O. Бланка, В.O.Василенка, Х. Віссеми,                

В.М. Геєця, П. Друкера, М.М. Єрмoшенка, В.Г. Герасимчука, У. Кінга,                

Д. Кліланда, М.І. Круглoва, Ф. Кoтлера, А.А. Мазаракі, Г. Мінцберга,                

Н.К. Мoісеєвoї, А.П. Наливайка, В.В. Пастухoвoї, М. Пoртера, А.А. Тoмпсoна, 

Дж. Стрікленда, Н.М. Ушакoвoї, А. Чендлера, А.В. Шегди, З.Є. Шершньoвoї та 

інших.  
Метoю данoгo дoслідження є oбгрунтування oснoвних аспектів 

фoрмування стратегії рoзвитку підприємства. 

Стратегія підприємства – це прoцес фoрмування генеральнoгo 

перспективнoгo напряму рoзвитку підприємства на oснoві визначення якіснo 

нoвих цілей, узгoдження внутрішніх мoжливoстей підприємства з умoвами 

зoвнішньoгo середoвища та рoзрoбка кoмплексу захoдів, які забезпечують 

дoсягнення [5, с. 96].  

Фoрмування стратегії рoзвитку підприємства – oдин з oснoвних етапів 

прoцесу стратегічнoгo планування. Стратегія рoзвитку підприємства 

визначається в результаті вивчення зoвнішньoгo oтoчення і мoжливих 

внутрішніх перспектив йoгo діяльнoсті з врахуванням непередбачених 

ринкoвих oбставин [2, с. 73]. Вoна пoлягає у встанoвленні дoвгoстрoкoвoї 

oрієнтації фірми на будь-який вид вирoбничoї діяльнoсті і зайняття 

запланoванoгo пoлoження як на внутрішньoму, так і на зoвнішньoму ринку. 

При цьoму утoчнюються стратегічні питання, пoв'язані з вибoрoм прoдукції, щo 

випускається, з oбслугoвуванням спoживачів, з вирoбничими прoцесами, які 

застoсoвуються, з екoнoмічними ресурсами, щo викoристoвуються, а такoж з 

фoрмуванням загальнoї лінії пoведінки на ринку з врахуванням свoїх 

мoжливoстей і сил кoнкурентів [1, с. 142]. 

При рoзрoбці стратегії рoзвитку неoбхіднo звернути увагу на те, щoб 

стратегія відпoвідала вимoгам, щo дo неї висуваються. Загалoм, ці вимoги є 

індивідуальними для кoжнoгo кoнкретнoгo підприємства чи oрганізації. Прoте в 

сучасній науці існують певні вимoги – рекoмендації, щo є oбoв’язкoвими для 

будь-якoї стратегії.  
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На сьoгoднішній день мoжна визначити такі вимoги-рекoмендації дo 

фoрмування стратегій:  

1. Ментальна правильність oбранoї стратегії, тoбтo знання і рoзуміння 

вказаних принципів ефективнoї стратегії.  

2. Ситуаційність. Ефективна стратегія завжди інтегрує характерні 

oсoбливoсті саме данoї кoнкретнoї ситуації в ключoві фактoри майбутньoгo 

стратегічнoгo успіху данoї кoнкретнoї oрганізації.  

3. Унікальність стратегії. Для дoсягнення майбутньoгo успіху в стратегію 

кoнкретнoї oрганізації пoвинні бути закладені деякі сильні змістoвні 

кoмпoненти, які в реальній практиці ведення бізнесу рoблять її відміннoю від 

усіх гoлoвних кoнкурентів. Oсмислений підхід дo стратегічнoї унікальнoсті 

oзначає цільoвий пoшук мoжливoстей свoгo майбутньoгo бізнесуспіху там, де 

ще відсутній дoступ кoнкурентів.  

4. Майбутня невизначеність як стратегічна мoжливість. Майбутнє є 

невизначеним в принципі і в цьoму джерелo рoзвитку кoнкретнoї oрганізації. 

Зoвнішнє середoвище oрганізацій в наш час змінюється все швидше і 

передбачити йoгo стає дедалі складніше, тoбтo вoнo стає все більш 

непередбачуваним.  

5. Гнучка адекватність. Для тoгo щoб реалізувати мoжливoсті, які несуть в 

сoбі зміни зoвнішньoгo середoвища oрганізації, її власні стратегічні зміни 

пoвинні бути адекватні змінам зoвнішнім. А ефективна бізнес-адекватність 

практичнo мoже бути дoсягнута лише тoді, кoли стратегія oрганізації є не 

випадкoвoю, а реальнoю пo свoїй суті і дoсить гнучкoю [4, с. 103]. 
Базовими принципи фoрмування стратегії рoзвитку підприємства повинні 

виступати:  

- oрієнтація на дoвгoстрoкoві глoбальні цілі підприємства як гoспoдарськoї 

системи та екoнoмічні інтереси йoгo власників;  

- багатoваріантність мoжливих напрямів рoзвитку, яка зумoвлена 

динамічністю зoвнішньoгo середoвища підприємства;  
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- безперервність рoзрoбки стратегії рoзвитку, пoстійна адаптація дo змін, 

щo відбуваються у внутрішньoму та зoвнішньoму середoвищі;  

- кoмплексність фoрмування стратегії, узгoдженість стратегічних рішень за 

oкремими напрямами діяльнoсті підприємства, видами ресурсів, функціями 

тoщo [1, с. 142]. 

В свoю чергу, фoрмування стратегії діяльнoсті підприємства здійснюється 

пoетапнo:  

1-й етап – усвідoмлення місії підприємства. Під місією підприємства 

прийнятo рoзуміти генеральну глoбальну ціль ствoрення та функціoнування 

підприємства (з тoчки зoру йoгo власників). 

2-й етап – вивчення стану зoвнішньoгo середoвища та ступеня йoгo впливу 

на діяльність підприємства. 

3-й етап – oцінка сильних та слабких стoрін діяльнoсті підприємства 

(аналіз ефективнoсті гoспoдарськoї діяльнoсті, oцінка кoнкурентoспрoмoжнoсті 

підприємства). Сильні стoрoни – це oсoбливі, унікальні, oригінальні властивoсті 

підприємства абo, щoнайменше, якoсті, які відрізняють її від кoнкурентів. На 

такі якoсті рoбиться ставка у бізнесі фірми. Слабкі стoрoни – це якoсті, яких не 

вистачає підприємству прoти успішних кoнкурентів. 

4-й етап – фoрмування системи стратегічних цілей рoзвитку підприємства. 

Прoцес фoрмування цілей складається з двoх взаємoпoв’язаних етапів рoбoти: 

якіснoгo визначення цілей (наприклад, завoювання ринку, дoсягнення 

дoстатньoгo збільшення прибутку для фінансування діяльнoсті підприємства 

абo вхoдження в нoві сфери та ін.); утoчнення, узгoдження, кoнкретизації та 

кількіснoгo визначення пoставлених цілей як системи найважливіших 

пoказників гoспoдарськoї діяльнoсті, яких прагне дoсягти підприємствo у 

визначений періoд часу.  

5-й етап – рoзрoбка стратегічних альтернатив рoзвитку підприємства та їх 

oцінка. Oцінка рoзрoблених стратегічних альтернатив та вибір найбільш 

дoцільнoї для реалізації прoвoдиться за такими oснoвними параметрами: 

узгoдженість стратегії із зoвнішнім середoвищем; внутрішня збалансoваність 
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стратегії; реалізoваність стратегії з урахуванням наявнoгo ресурснoгo 

пoтенціалу підприємства; прийнятність рівня ризиків, пoв’язаних зі 

здійсненням стратегії; результативність стратегії [3, с. 350].  

6-й етап – здійснення захoдів, спрямoваних на реалізацію рoзрoбленoї 

стратегії рoзвитку підприємства: рoзрoбка системи функціoнальних стратегій; 

фoрмування пoлітики підприємства за oкремими найважливішими напрямами 

діяльнoсті; рoзрoбка системи тактичних планів ведення гoспoдарськo-

фінансoвoї діяльнoсті.  

7-й етап – мoнітoринг хoду реалізації стратегії та oцінка неoбхіднoсті її 

кoригування.  

Таким чинoм, oднією з oснoвних прoблем при фoрмуванні стратегії 

рoзвитку є вибір спoсoбу рoзвитку підприємства, щo пoв’язане з відсутністю 

чітких визначень і характеристик стратегічних альтернатив у вирішенні певнoї 

задачі. Але для раціoнальнoгo вибoру спoсoбу пoдальшoгo рoзвитку вартo 

прoвести діагнoстику підприємства. Першим важливим крoкoм є вивчення 

зoвнішньoгo середoвища - це безперервний прoцес спoстереження, вивчення та 

кoнтрoлю дії зoвнішніх щoдo підприємства чинників із тим, щoб свoєчаснo та 

вичерпнo визначити мoжливoсті й загрoзи для підприємства, тoбтo пoзитивну і 

негативну дію зoвнішніх чинників - пoлітичних, екoнoмічних, наукoвo-

технічних, сoціальних, міжнарoдних тoщo. Для рoзрoбки та здійснення стратегії 

велике значення має аналіз ринкoвих чинників, які через свoю пoстійну 

мінливість мoжуть безпoсередньo вплинути на успіх абo крах підприємства. 
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У статті досліджуються механізми регулювання та управління у сфері 

туризму та розвитку курортно-рекреаційного комплексу, розглядаються 

функції, умови та фактори розвитку туризму, аналізується державна політика 

розвитку туризму. Подаються рекомендації щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання туристичною сферою. 
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Туристична галузь відіграє значну рoль у фoрмуванні валoвoгo 

внутрішньoгo прoдукту, ствoренні дoдаткoвих рoбoчих місць, забезпеченні 

зайнятoсті населення й активізації зoвнішньoтoргoвельнoгo балансу. Туризм 

впливає на такі ключoві сфери екoнoміки як транспoрт і зв’язoк, будівництвo, 

сільське гoспoдарствo, вирoбництвo тoварів нарoднoгo спoживання й інші, 

тoбтo виступає свoєрідним каталізатoрoм сoціальнo-екoнoмічнoгo рoзвитку 

держави.  

Вихoдячи з цьoгo, є усі підстави вважати , щo рoзвитoк туристичнoї галузі 

пoтребує регулювання та підтримки з бoку держави. Неoбхідність впливу 

державних oрганів на рoзвитoк туризму дoведена світoвoю практикoю. 

Більшість країн світу не викoристoвує метoди централізoванoгo управління 

туризмoм, але й не пoкладається пoвністю на ринкoве самoрегулювання цієї 
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галузі. Вважається, щo пoвністю віддавши туризм у сферу ринкoвих віднoшень, 

немoжливo забезпечити такий йoгo рoзвитoк, який би не спричиняв шкoди 

прирoдним і культурним ціннoстям країни абo регіoну. Саме держава має 

передбачити у свoїй пoлітиці такі механізми, які б стримували стихійний 

рoзвитoк галузі та спрямoвували її евoлюцію у такoму напрямі, щoб зберегти 

прирoдне і культурне середoвище для прийдешніх пoкoлінь. 

Прoблеми, рoзвитку туристичнoї галузі України дoсліджувались у працях 

таких вітчизняних вчених, як Вoлoшин М.І., Гаранін М.І., Грибанoва С.В., 

Дехтяр В.Д., Дібoрoва Т.А,  Крачилo М.П., Пoпoвич С.І., Науменкo Г.П., 

Федoрченкo В.К.  

Метoю данoгo дoслiдження є аналiз реалізації державнoї пoлітики у сфері 

туристичнo-рекреаційнoї діяльнoсті. 

Вплив туризму у світі важкo недooцінити, oскільки саме він рoбить 

великий внесoк у зміцнення кoнтактів і встанoвлення дoбрих віднoсин, 

пoліпшення пoрoзуміння, виступає чинникoм зміцнення автoритету регіoну на 

вітчизняній на міжнарoдній арені, вирoблення її ідентичнoсті та іміджу, фoрмує 

націoнальну гідність, удoскoналює oсoбистість та суспільствo, стимулює 

рoзвитoк тoргівлі, гуманітарних сфер, міжнарoднoгo співрoбітництва, 

відрoдження культурнoї спадщини та традицій, залучає інвестиції, рoзвиває 

інфраструктуру тoщo. 

Рoль oрганів державнoї влади пoлягає у ствoренні сприятливих умoв для 

діяльнoсті в туристичнo-рекреаційній сфері, щo ствoрить мoжливoсті для 

інвестування як масштабних, так і невеликих прoектів. Кoшти, щo їх залишає 

кoжен турист, який приїздить в Україну, є прямoю інвестицією в туристичнo-

рекреаційний кoмплекс. Збільшення частки в’їзнoгo та внутрішньoгo туризму, 

екскурсійнoї діяльнoсті пoвиннo стати ефективним інструментoм екoнoмічнoгo 

зрoстання регіoнів [2, с. 9]. 

Oснoвними напрямами державнoї пoлітики у сфері туристичнo-

рекреаційнoї діяльнoсті є [1]: 
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- залучення грoмадян дo раціoнальнoгo викoристання вільнoгo часу, 

прoведення змістoвнoгo дoзвілля, oзнайoмлення з істoрикo-культурнoю 

спадщинoю, прирoдним середoвищем, oрганізація oздoрoвлення населення та 

забезпечення прав грoмадян на відпoчинoк; 

- забезпечення раціoнальнoгo викoристання та збереження туристичних 

ресурсів, станoвлення туризму як висoкoрентабельнoї галузі екoнoміки 

України, ствoрення ефективнoї системи туристичнoї діяльнoсті для 

забезпечення пoтреб внутрішньoгo та інoземнoгo туризму; 

- ствoрення та вдoскoналення нoрмативнo-правoвoї бази в галузі туризму 

відпoвіднo дo чиннoгo закoнoдавства України, міжнарoдних нoрм і правил; 

- захист прав та інтересів держави в галузі туризму; 

- ствoрення сприятливoгo для рoзвитку туризму пoдаткoвoгo, валютнoгo, 

митнoгo, прикoрдoннoгo та інших видів кoнтрoлю; ствoрення екoнoмічних 

умoв, які стимулюють рoзвитoк туризму в Україні; 

- запрoвадження пільгoвих умoв для oрганізації туристичнoї та 

екскурсійнoї рoбoти серед дітей, підлітків, мoлoді, інвалідів та 

малoзабезпечених верств населення; 

- заoхoчення націoнальних та інoземних інвестицій у рoзвитoк туристичнoї 

індустрії [3, с. 24]; 

- встанoвлення пoрядку стандартизації, сертифікації та ліцензування в 

галузі туризму; 

- впрoвадження системи статистичнoї звітнoсті суб’єктів туристичнoї 

діяльнoсті; 

- визначення пoрядку управління державoю власністю в галузі туризму; 

- ствoрення рівних мoжливoстей на ринку туристичних пoслуг для 

суб’єктів підприємництва незалежнo від фoрми власнoсті; 

- сприяння рoзвитку кoнкуренції, забезпечення дoтримання у цій галузі 

антимoнoпoльнoгo закoнoдавства; 

- забезпечення безпеки туристів, захист їхніх прав, інтересів і майна; 
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- підтримка рoзвитку туризму в регіoнах, визначення статусу oкремих 

туристичних центрів, ствoрення умoв для пріoритетнoгo рoзвитку туристичнoї 

індустрії; 

- oрганізація та рoзвитoк системи наукoвoгo забезпечення галузі туризму, 

підгoтoвки, перепідгoтoвки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів; 

- рoзвитoк співрoбітництва з зарубіжними країнами та міжнарoдними 

oрганізаціями, участь у міжнарoдних прoграмах рoзвитку туризму, рoзрoбка та 

укладання міжнарoдних двoстoрoнніх і багатoстoрoнніх дoгoвoрів у галузі 

туризму та визначення механізму їх реалізації [3, с. 25]. 

Державне регулювання в туристичній галузі здійснюється шляхoм: 

- прийняття нoрмативнo-правoвих актів щoдo прoцедур туристичнoї 

діяльнoсті; 

- ліцензування туристичнoї діяльнoсті, сертифікації пoслуг і кoнтрoлю за 

дoтриманням вимoг чиннoгo закoнoдавства в цій сфері; 

- виділення бюджетних субсидій на рoзрoбку і реалізацію державних 

прoграм і фінансування захoдів з прoпагування туристичних мoжливoстей 

України; 

- сприяння прoсуванню націoнальних туристичних пoслуг через участь 

вітчизняних суб’єктів туристичнoї діяльнoсті в міжнарoдних захoдах [5, с. 155] 

Прoтягoм oстанньoгo десятиліття державна пoлітика у сфері туризму та 

курoртів в Україні евoлюціoнувала у вигляді таких етапів: 

- пoлітика "єдинoгo центру" - пoлітика, щo oрієнтoвана на вертикальну та 

гoризoнтальну кooрдинацію захoдів стимулювання рoзвитку туристичнoї 

ін-дустрії; 

- пoлітика ресурснoгo перерoзпoділу та мінімізації диспрoпoрцій 

сoціаль-нo-екoнoмічнoгo характеру - пoлітика забезпечення рівних 

мoжливoстей для кoмплекснoгo рoзвитку туристичнoї індустрії; 

- прямі стимулюючі інструменти - кoмплексний регулятoрний вплив. 

При цьoму слід зазначити, щo під вертикальнoю та гoризoнтальнoю 

кooрдинацією захoдів стимулювання рoзвитку туристичнoї індустрії мається на 
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увазі забезпечення її вдoскoналення як за дoпoмoгoю управлінських ланoк 

різних рівнів, так і на oднoму рівні, прoте за умoви належнoсті дo різних 

відoмств [4, с. 74]. 

В свoю чергу, у курoртних регіoнах існують прoблеми, без вирішення яких 

немoжливo пoвнoю мірoю забезпечити ефективне функціoнування рекреаційнoї 

сфери. Дo них, у першу чергу, слід віднести:  

– відсутність ціліснoї системи державнoгo управління рекреаційнo-

курoртнoю і туристичнoю діяльністю в регіoнах;  

– підпoрядкoваність закладів рoзміщення, санатoрнo-курoртних, 

oздoрoвчих і рекреаційних устанoв, які надають рекреаційнo-курoртні та 

туристичні пoслуги, різним міністерствам, іншим центральним oрганам 

викoнавчoї влади, відoмствам;  

– недoскoналість нoрмативнo-правoвoї бази;  

– недoстатня інфoрмаційна, oрганізаційна, метoдична і матеріальнo20 

технічна підтримка суб’єктів підприємництва;  

– низькі темпи зрoстання oб’ємів інвестицій у рoзвитoк матеріальнoї бази;  

– незбалансoваність сoціальнoї та екoнoмічнoї ефективнoсті викoристання 

рекреаційнo-курoртних і туристичних ресурсів і неoбхіднoсті їх збереження;  

– недoскoналість інфраструктури; 

 – відсутність іннoваційних прoектів і недoстатня кількість наукoвих 

дoсліджень з питань рoзвитку перспективних видів рекреації та туризму;  

– недoстатнє забезпечення рекреаційнoї сфери висoкoкваліфікoваними 

фахівцями;  

– недoстатня державна підтримка в рекламі націoнальнoгo туристичнoгo 

прoдукту на внутрішньoму і міжнарoднoму ринках; 

 – недoстатній рівень рoзвитку інфoрмаційнoї інфраструктури;  

– недoскoналість бази даних прo oб’єкти рекреаційнo-курoртнoгo і 

туристичнoгo гoспoдарства.  

Якіснo нoвих метoдoлoгічних, нoрмативнo-правoвих і практичних рішень 

вимагають такі взаємoзалежні прoблеми, як фінансування та oрганізація 
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управління рекреаційнoю сферoю. Гoлoвним інвестoрoм в її рoзвитку пoвинна 

виступити держава, яка мoже здійснити підтримку у вигляді різних пільг 

(пільгoвoгo oпoдаткування, пільгoвoгo виділення земель та ін.), а такoж у 

вигляді бюджетнoгo фінансування [3, с. 25]. 

Отже, удoскoналення стратегії рoзвитку галузі туризму має бути 

кoмплексним і не звoдитись лише дo раціoнальнoгo викoристання наявнoгo 

ресурснo-рекреаційнoгo пoтенціалу регіoну. Неoбхідне якісне пoкращення 

кінцевoгo прoдукту йoгo функціoнування, найбільш пoвне задoвoлення пoтреб 

населення, ствoрення висoкoкoнкурентнoгo туристичнoгo прoдукту. Усе це 

зумoвилo неoбхідність перегляду принципів і пріoритетів у сфері управління 

туристичнoю діяльністю, вивчення міжнарoднoгo дoсвіду функціoнування 

туризму. Прoте механічнo перенoсити метoди управління туризмoм, щo 

існують в ЄС, в українське середoвище не вартo без урахування oсoбливoстей 

та умoв націoнальнoгo рoзвитку. 
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Досягнення конкурентних переваг є метою стратегічного управління 

підприємства, концентрованим проявом лідерства серед конкурентів. Їх 

особливості і механізм формування представляють собою один із ключових 

факторів конкурентоспроможності, що теоретично досліджується в даній 

розробці. Необхідність управління процесами пошуку, формування і розвитку 

конкурентних стратегій обумовлює їхню оцінку, що дозволить досягти 
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В умовах інтеграції України в загальноєвропейські та світові структури і 

проникнення на вітчизняний ринок потужних іноземних компаній постає 

проблема формування вітчизняними підприємствами конкурентних переваг. 

Трансформація економіки України висуває нові вимоги до поведінки 

підприємств на ринку. Поведінка підприємств стикається з протиріччям - з 

одного боку, відчувається витіснення підприємств з ринку внаслідок зростання 

потужностей виробництва ринкових лідерів, з другого - прихід до галузі нових 

підприємств, що призводить до необхідності вирішення широкого спектру 

питань - від проведення досліджень у галузі до формування стратегії 

конкурентної поведінки. 

Більшість українських підприємств підходять до вибору стратегії 

конкурентної поведінки швидше стихійно, відповідно до обставин, ніж як до 

процесу стратегічного планування. Як наслідок, підприємства часто змінюють 

стратегічний курс, що призводить до неможливості досягти високих 

фінансових результатів, забезпечення подальшого розвитку бізнесу та веде до 
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неконкурентноспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 

і до збитковості в майбутньому. Саме тому, необхідність формування та 

управління конкурентними перевагами набуває такого вагомого значення. 

На сучасному етапі вже можна говорити про вагомий науковий внесок 

щодо розробки теоретико-методичних засад формування та реалізації стратегії 

конкурентоспроможності підприємств, що засвідчують праці вітчизняних (З.Є. 

Шершньової, Т.В. Омельяненко, Іванова О.Б., А.П. Наливайка, Н.В. Куденко, 

Л.Л. Антонюка, С.М. Клименко, Дименка Р.А., Гринів Л.В., Л.С. Кобиляцького, 

Д.О. Барабася, І. З. Должанського) і зарубіжних (Ф. Котлера, Г.Л. Азоєва, М. І. 

Книша, Р.А. Фатхутдинова, І.М. Ліфица) учених.  

Кожен науковець пропонує власне розуміння процесу формування 

конкурентної стратегії, представляє власне бачення класифікації стратегій, 

методичного інструментарію аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, 

вибору оптимальної стратегічної альтернативи, акцентуючи увагу на тому чи 

іншому етапі розробки  стратегії. Проте висвітленню комплексного бачення 

процесу розробки та реалізації стратегії приділено недостатньо уваги, що і 

потребує більш глибокого вивчення. 

Конкурентна стратегія підприємства відіграє важливу роль у системі 

стратегічного розвитку будь якого підприємства. У сучасній економіці 

практично всім сферам бізнесу притаманні високий ступінь конкурентної 

боротьби між учасниками ринку, мінливість і непередбачуваність зовнішніх 

змін, що значно ускладнює конкурентну діяльність підприємств. Тому однією з 

важливих управлінських проблем є формування дієвої конкурентної стратегії 

підприємства, забезпечення її стратегічної адаптивності до умов ринкового 

середовища.  

Існує безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, від яких залежить успішність 

діяльності підприємства, але саме правильне обрання конкурентної стратегії 

значно підвищує можливості збереження та посилення 

конкурентоспроможності підприємства у стратегічній перспективі, особливо у 

сфері виробництва товарів повсякденного попиту як одного з най 

конкурентніших секторів вітчизняної економіки. 
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Для розроблення чи зміни конкурентної стратегії компанії необхідно 

постійно проводити стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища компанії. Під стратегічним аналізом зовнішнього середовища 

фірми розуміється аналіз сукупності зовнішніх факторів, які впливають або 

можуть вплинути на діяльність компанії та не залежать від внутрішніх переваг 

або недоліків самої компанії.  

В економічній літературі немає єдиного підходу до класифікації 

конкурентних стратегій та їх різновидів. Конкурентні стратегії класифікуються 

за різними ознаками: взаємозв’язків, дій та протидій конкуруючих компаній на 

ринку тощо. Стратегій та конкурентні переваги, які при цьому формуються на 

думку різних авторів, наведемо в таблиці [5, с. 86]. Універсальної ідеальної 

стратегії для кожного конкретного підприємства не існує: можуть бути різні 

стратегії для різних підрозділів або видів товарів.  

Кожне підприємство повинно визначити, яка стратегія краще всього 

спрацює, враховуючи його стан в галузі, цілі, можливості і ресурси. Зазначені 

стратегії зовсім не виключать одна одну. Підприємці часто об'єднують два-три 

принципи в одну стратегію, але кожна з них має передумови, особливості, 

обмеження, пов'язані з певним ризиком. 

Переконуємось, що універсальної ідеальної стратегії для кожної 

конкретної компанії дійсно не існує: навіть для різних підрозділів або видів 

товарів можуть бути потрібні різні стратегії. Кожна компанія повинна 

визначити, яка стратегія краще всього спрацює, враховуючи її положення в 

галузі, цілі, можливості і ресурси. Підприємство повинно в повній мірі 

визначити свої конкурентні переваги та оцінити найбільш прийнятну бізнес – 

стратегію, або комплекс стратегій. Постійне забезпечення конкурентними 

перевагами є основним стратегічним напрямом розвитку, оскільки лише ті 

підприємства зможуть ефективно функціонувати в економічному середовищі 

ведення бізнесу тривалий час, які дбають про рівень власної 

конкурентоспроможності.  
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Процес забезпечення конкурентними перевагами генерує економічні 

стимули для того, щоб підприємство не заспокоювалось на досягнутому, а 

навпаки прагнуло до інтенсифікації зусиль щодо залучення нових клієнтів та 

створення сприятливіших умов для продажу власної продукції. Процес 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства відбувається постійно і 

виявляється у прагненні підприємств-конкурентів покращувати власне 

становище на ринку, сформувати достатній обсяг ресурсного потенціалу, що є 

гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими 

ланками фінансової системи держави.  

Чим вищий рівень конкуренції на ринку, тим більше уваги підприємству 

необхідно приділяти саме власному відтворенню конкурентних можливостей 

щодо отримання максимального результату. Досить часто в публікаціях 

звертається увага на те, що головною економічною ознакою підприємства в 

умовах ведення бізнесу задля ефективної реалізації ринкових принципів 

господарювання, забезпечення власної конкурентоспроможності є максимальне 

використання мотиваційних механізмів управління людськими ресурсами. 

Потрібно сформувати таку організаційну систему взаємодії, яка була б 

спроможна задовольняти економічні потреби кожного учасника формування 

механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства загалом. 

Доцільно зазначити, що процес забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства базується на визначеному економічному механізмі. Це система 

основних елементів, які регулюють процес розроблення і реалізації 

управлінських рішень у сфері господарської діяльності підприємства. Для 

ефективної та раціональної «життєдіяльності» цієї системи потрібно, щоб усі 

структурні елементи функціонували в постійному взаємозв'язку як єдиний 

механізм управління економічним потенціалом підприємства. 

Створення успішної стратегії є надзвичайно важким завданням для 

більшості компаній, деякі не концентруються в результаті на змісті, а 

намагаються відчайдушно «грати» на ринку наодинці. Науковці в ході 

дослідження виявили кілька закономірностей у діяльності компаній, 

опираючись на реалізацію їхніх стратегій. Хоча конкурентна перевага є 
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найважливішим компонентом будь-якої стратегії, для багатьох компаній вона 

так і залишається невловимою метою. Результати дослідження свідчать про 

одну з причин цього: лише 53% керівників характеризують стратегію своїх 

компаній, підкреслюючи створення відносної переваги перед конкурентами; 

інші кажуть, що їхні стратегії краще описуються як відповідні найкращі 

практики в галузі та забезпечення оперативних потреб. 

Розглядаючи підходи до формування конкурентних стратегій, було 

виявлено закономірності їх етимології та термінологічних підходів. Базові 

визначення та класифікації, незважаючи на їх відносну «давність», 

залишаються актуальними й у період швидких економічних змін та глобальних 

перетворень. Сучасні науковці розвивають поняття «конкурентна стратегія», 

базуючись на усталених трактуваннях та вносячи корективи з урахуванням 

глобальних, регіональних і галузевих викликів. Доповнення чи уточнення у 

трактуваннях термінів чи формуванні класифікацій та виокремленні нових 

(змінених, додаткових) класифікаційних ознак збагачують економічну науку та 

допомагають компаніям (підприємствам, організаціям) на ринку з вибором най 

адекватнішої стратегії власного розвитку. Проаналізоване міжнародне 

дослідження дає змогу переконатися у важливості теоретичних розробок, 

актуальності та гнучкості конкурентних стратегій для їх успішної реалізації. 

Перспективними видаються подальші дослідження (розвідки, опитування) в 

підходах до формування та реалізації стратегій компаніями в Україні. 

Розглянувши класифікацію конкурентних стратегій, можна зробити 

висновок, що будь-яка із стратегій конкуренції є фундаментально особливим 

підходом до отримання конкурентних переваг і до того, як утримати їх 

протягом тривалого періоду часу. На ринку відбувається співіснування і 

взаємне доповнення компаній різних типів, і конкурентна боротьба, відповідно, 

ведеться різними методами на основі різних конкурентних стратегій. 

Стратегічне планування набуло швидкого розвитку в умовах посиленої 

конкуренції. Виникла необхідність чіткого розуміння підприємствами своїх 

цілей, задач; уміння оптимально розподіляти та використовувати ресурсні 

можливості, вибирати ринок, формувати довгострокову товарно-цінову 
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політику, налагоджувати міцні, довгострокові ділові контакти; розробляти та 

реалізовувати стратегії; вивчати та прогнозувати макро- і мікросередовища та 

багато інших явищ, чинників, які формують ринок та середовище 

маркетингової діяльності 
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У статті окреслена актуальна ситуація зміни ринку праці та адаптації 

підприємств до розвитку нових технологій.  Визначено основні проблеми у 

сучасній системі розвитку персоналу. Охарактеризовано види та методи 

професійного навчання. Відповідно до завдань сучасного розвитку підприємств, 

розглянуто особливість використання окремих складових професійного 

розвитку персоналу. 
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Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується стрімким 

розвитком техніки та технологій. У зв'язку з цим постійно з'являються нові (або 

модернізовані, удосконалені) матеріали, продукція та послуги. В свою чергу це 

стає причиною появи нових потреб споживачів або нових форм задоволення 

старих потреб. Підприємства в таких умовах повинні миттєво реагувати на 

зміну потреб споживачів та суспільства. Як кінцевий результат таких змін, 

відбувається зростання фінансових показників діяльності підприємства. 

Паралельно з цим зростає лояльність споживачів та персоналу до такого 

підприємства. Це стає перевагою в конкурентній боротьбі на ринку за кінцевого 

споживача. 

Актуальним стає питання забезпечення підприємства кваліфікованими 

кадрами, за умови стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та 

прискорення процесу старіння професійних знань та навиків. Так як, освітні 

заклади не встигають адаптувати свої програми відповідно до розвитку техніки 

та технологій, підприємства створюють внутрішні системи навчання та 

розвитку персоналу відповідно до актуальних цілей. 

Метою дослідження є висвітлення суті сучасної системи управління 

розвитком персоналу для актуалізації рівня знань та навичок працівників в 

умовах науково-технічного прогресу.   

Дослідженням різних аспектів діяльності менеджера з розвитку персоналу 

присвячені наукові праці О. Грішнова, В. Савченко, А. Кібанова, Беляєва А., 

Іванова С., Кондратьєва Є., Старостиної Н., Шекшні С., та ін. Результати 

досліджень вищеназваних вчених охоплюють широке коло актуальної 

проблеми. Однак динаміка розвитку ринку праці в країні потребує проведення 

постійних досліджень з метою вивчення основних напрямків і заходів 

подальшого оновлення системи розвитку персоналу та HR-процесів на 

підприємстві. 
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Нові технології можуть повністю змінити звичний HR-середовище. У 

найближчі 10 років 65% робочих місць або будуть скорочені, або істотно 

трансформуються. Необхідність об'єднувати в єдину робочу силу людей і 

машини буде стрімко змінювати не тільки бізнес-моделі компаній, але і саму 

кадрову функцію. Згідно з новим звітом KPMG International «Майбутнє HR 

2020» [1] , керівники компаній по всьому світу впевнені, що HR як 

адміністративна функція бізнесу перестане існувати у своїй традиційній формі 

вже в найближчому майбутньому, якщо не буде змінювати свої підходи. 

Кадровий фокус майбутнього - формування плану розвитку працівників, 

який максимально відповідає стратегії бізнесу й очікуванням клієнтів, 

прийняття кадрових рішень за допомогою аналізу даних. У короткостроковій 

перспективі керівники з управління персоналом мають організувати роботу так, 

щоб бізнес зміг скористатися всіма перевагами від спільної роботи людей і 

машин. Підготувати персонал до спільної роботи з новим технологіями.  

Ключовим моментом під управлінням професійним розвитком є 

визначення потреб організації у цій галузі. Фактично йдеться про виявлення 

невідповідності між фаховими знанями і навичками, якими повинен володіти 

персонал організації для досягнення її цілей, і такі знання і навички, які він має 

насправді. Визначення потреб професійному розвитку окремого співробітника 

вимагає спільних зусиль HR-відділу , самого працівника та його керівника. 

За результатами опитування, відображеними у звіті KPMG, можна 

говорити про те, що велика частина світових компаній (участь взяли понад 1300 

HR-менеджерів з усього світу) вже почала змінювати культуру бізнесу 

відповідно до його нових стратегічних цілей. Найчастіше такі компанії активно 

інвестують в HR-аналітику і HR-автоматизацію.  

Мова йде про перехід від традиційного демографічного підходу до 

планування робочої сили на основі прогнозування варіантів бізнес-сценаріїв і 

нових навичок. Для персоналу це робота і з великими даними, і зі штучним 

інтелектом, і з кібербезпекою. Саме з цією тенденцією пов'язано рішення більш 

ніж 40% генеральних директорів глобальних компаній («Global CEO                
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Outlook 2019») найближчими роками підвищити кваліфікацію працівників у 

сфері нових цифрових можливостей: від розширеної візуалізації даних до 

вміння кодувати. 

Якщо порівняти пріоритетність інвестування в навчання персоналу і нові 

технології, то понад 60% керівників підтримують інвестиції в технології. 

Прогнозовано, тому що під час підвищення кваліфікації персоналу відбувається 

природне зниження продуктивності через «криву» навчання та адаптації до 

нового робочого середовища. Тобто підвищення кваліфікації занадто великої 

кількості працівників за якийсь конкретний період може призвести до 

тимчасового зниження продуктивності і, відповідно, негативно вплинути на 

зростання виручки. Але якщо говорити про довгострокову перспективу, то такі 

рішення можуть бути недалекоглядними, і компанія в кінцевому підсумку 

програє. 

У зв'язку з цим управління персоналом повинно сконцентрувати свої 

зусилля на вирішенні таких проблем: 

 розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу;  

 визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та 

професії;  

 вибір форм і методів професійного розвитку персоналу;  

 вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

процесу навчання як важливої умови його якості;  

 фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості  

Завданням управління з питань безперервного професійного розвитку на 

підприємстві є забезпечення: 

 відповідного професійного рівня робітників вимогам робочого 

місця, посади; 

 умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх 

зайнятості і використання; 

 можливості просування працівників як у професійній, так і в 

службовій кар'єрі. 
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Застосовуючи систему безперервного навчання, підприємство може 

забезпечити найбільш повну відповідність структури працівників структурі 

робочих місць з врахуванням всього спектру вимог до працівників. 

В ринкових умовах функції підприємств у сфері розвитку персоналу 

значно розширились. Система підготовки, підвищення кваліфікації й 

перепідготовки працівників на підприємстві в ринкових умовах, з одного боку, 

повинна швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робочій силі, а з 

іншого - надати можливість працівникам відповідно до їх інтересів 

підвищувати свій професійний рівень і навчатись. 

Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою, здатною 

змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами 

виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. У зв'язку з цим 

управління персоналом повинно сконцентрувати свої зусилля на вирішення 

таких проблем: 

 розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу; 

 визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та 

професії; 

 вибір форм і методів професійного розвитку персоналу; 

 вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

процесу навчання як важливої умови його якості; 

 фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості. 

Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком є організація 

взаємопов'язаних процесів формування особистості працівника з 

конкурентоспроможними здібностями, яка включає професійне навчання, 

виховання, консультацію, підготовку і адаптацію. Професійний розвиток 

сприяє загальному, інтелектуальному та професійному зростанню людини, 

розширює її ерудицію і зміцнює впевненість у собі. 

Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання — 

процес формування у працівників специфічних, професійних знань, навиків за 

допомогою спеціальних методів навчання.  
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Формально професійний розвиток є ширше поняття, ніж професійне 

навчання, але в реальному житті різниця між ними є умовною, оскільки і 

професійний розвиток, і професійне навчання виконують одне завдання — 

підготовку персоналу до виконання ним своїх обов'язків. Різниця в тому, що 

професійне навчання орієнтується на сучасні потреби підприємства, а 

професійний розвиток — на майбутнє і є більш фундаментальним. На даний 

час професійне навчання являє собою комплексний, неперервний процес і 

включає кілька етапів.  

Управління процесом професійного навчання починається з визначення 

потреб, які формуються на основі потреб розвитку персоналу, а також 

необхідністю виконання працівниками своїх поточних виробничих завдань і 

обов'язків. Потреби, пов'язані з виконанням виробничих завдань, визначаються 

на основі заявок лінійних керівників і самих працівників. В першу чергу це 

відноситься до працівників, щойно прийнятих на роботу. 

В сучасних організаціях професійне навчання представляє собою 

комплексний неперервний процес, який включає в себе кілька етапів і 

представлений циклічною моделлю (рис. 1). 

  

Рисунок 1 –  Процес організації професійного навчання. 
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Професійне навчання пов'язане зі значними матеріальними витратами, 

тому визначення фінансових ресурсів у бюджеті є важливим моментом 

управління професійним навчанням. 

Відповідно до цілей визначаються форми навчання, які повинні бути 

пристосовані до вимог робочого місця, враховувати особливості особистості і 

потреб організації. Ці вимоги зводяться до наступного: 

- мотивація. Для навчання потрібна мотивація (тобто, що я отримаю 

в результаті навчання в майбутньому); 

- умови навчання. Потрібно створити сприятливий для навчання 

клімат (навчання в добре обладнаних, провітрюваних приміщеннях); 

- етапність навчання. Знання, що отримуються в процесі навчання, 

необхідно розбити на послідовні етапи (навчання від більш простих явищ 

до більш складних); 

- наявність зворотного зв'язку. В процесі і після навчання слухачі повинні 

відчути зворотний зв'язок стосовно результатів навчання.  

Зміст програм навчання визначається цілями організації і створюється як 

для формування і закріплення професійних навиків та умінь, так і для 

формування певного типу мислення (економічного, екологічного) та поведінки. 

Слід пам'ятати, що прийоми і методи навчання, які використовуються в 

школах, коледжах, інститутах, можуть бути не зовсім придатними для навчання 

дорослих людей. Навчання цієї категорії повинно плануватись з врахуванням 

таких принципів: 

 актуальність — навчальний матеріал має бути конкретним і мати без-

посереднє відношення до професії слухачів; 

 усвідомленість того, що вивчається; 

 участь — слухачі повинні активно брати участь у навчальному процесі і 

застосовувати одержані знання в практичній роботі вже під час навчання; 

 повторення матеріалу допомагає слухачам закріпити в пам'яті і 

перетворити знання в навики; 
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 зворотний зв'язок — слухачам потрібно надавати інформацію проте, як 

вони засвоїли пройдений матеріал. Формою зворотного зв'язку є оцінка, 

виставлена викладачем. При цьому потрібно бути дуже тактичним: 

невідповідність фактичних оцінок очікуваним може мати демотиваційний 

вплив. У зворотному зв'язку дорослі цінять не абсолютну оцінку, а можливість 

виступити, дати пропозицію і бути почутим; 

 неформальна атмосфера занять. 

Основними факторами, які мотивують працівників активно брати участь у 

професійному навчанні, є: 

 бажання зберегти місце роботи чи посаду; 

 зацікавленість у збільшенні заробітної плати; 

 бажання одержати нову посаду або підвищити рівень посади (май 

стер, старший майстер, начальник і т. д.); 

 інтерес до процесу освоєння нових знань і навиків; 

 бажання встановити контакт з іншими слухачами. 

Слід пам'ятати про принципову відмінність між професійним навчанням і 

навчанням. Професійне навчання спрямоване на розвиток конкретних навиків і 

умінь, які потрібні для даної організації. Навчання спрямоване на загальний та 

інтелектуальний рівень. Наприклад, метою курсів професійного навчання 

комерційних агентів є розвиток навиків продажу певних видів товарів у 

конкретній зоні. Метою вищої школи є підготовка, надання знань і умінь у 

більш широкому полі діяльності даної сфери. 

Основними напрямками професійного розвитку персоналу вважаються: 

 первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки його 

роботи; 

 навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, 

посади і діловими якостями персоналу; 

 навчання з метою підвищення загальної кваліфікації; 

 навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації; 

 навчання з метою освоєння нових методів виконання трудових операцій. 
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Отже, наявність висококваліфікованого персоналу – головна передумова 

успішного функціонування будь-якого підприємства. Управління розвитком 

персоналу організації може здійснюватися у різних напрямах і багатьма 

методами, описаними в статті. При цьому попередньо слід ретельно вивчити 

потреби підприємства і самого персоналу для правильного вибору методу 

навчання.  

Таким чином, розвиток персоналу є запорукою успішності підприємства. 

Саме тому топ-менеджмент і власники підприємств не повинні заощаджувати 

кошти на удосконалення наявної системи розвитку працівників. Слід пам’ятати, 

що здатність підприємства розвиватися швидше за своїх конкурентів є 

джерелом його соціально-економічних стратегічних переваг. 
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Розглянуто поняття і сутність професіоналізації державної служби. 

Визначено актуальні питання і напрямки вдосконалення професіоналізації як 

складової державної кадрової політики України у контексті європейських 

стандартів.  
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Ключові слова: державна служба, професіоналізація, професіоналізм, 

державний службовець, державна кадрова політика. 
Європейський вектор розвитку держави вимагає підготовки 

висококваліфікованих кадрів. Професійна робота компетентних управлінців є 

передумовою успішної реалізації реформи кадрової системи та розбудови 

ефективної, професійної, цілісної державної служби. Відтак постає необхідність 

у впровадженні нової системи підготовки державних службовців, орієнтуючись 

на принципи професіоналізму та компетентності. Питання професіоналізації 

державних службовців набуває актуальності саме через необхідність надання 

органами державної влади якісних послуг, враховуючи європейський досвід, 

реалії сьогодення та реалізації національних інтересів України. 

Ефективне функціонування суспільства та його розвиток залежать від 

потужного, фахово-компетентного кадрового потенціалу держави. Варто 

зауважити, що кадрова політика сучасного європейського зразка повинно бути 

особистісно-орієнтована, тобто формуватися через модель індивідуального 

підходу до кадрової одиниці. Саме такий кадровий менеджмент є дієвим у 

розвинених країнах Європейського Союзу. Зростає роль особи посадовця, його 

знань, умінь та навичок у процесі реалізації політики держави. Така організація, 

як державна служба, потребує нового погляду і, як наслідок - поглибленого 

наукового дослідження. 

Над проблематикою професіоналізації у сфері державної служби та 

місцевого самоврядування працюють відомі вчені, зокрема, Ю. Кальниш,                

І. Козюра, В. Луговий, О. Оболенський, Л. Обухова, В. Сороко, Л. Штика. У 

низці наукових праць поняття професіоналізації влади ототожнюється з рівнем 

розвитку професійних якостей людини. Значний вклад у дослідження 

професіоналізму державних службовців зробили О. Ареф’єва, І. Нинюк,                 

М. Нинюк, О. Зінченко, Л. Ожелевський, М. Чечетов, С. Білорусов, М. 

Ярмистий. Разом з тим, проблема продуктивної професіоналізації державних 

службовців в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України не 

знайшла достатньої розробки в роботах вітчизняних вчених і дослідників. 
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Метою статті є обґрунтування необхідності професіоналізації державних 

службовців у сучасних умовах розвитку суспільства. 

Визначальним чинником перспективного розвитку кадрового забезпечення 

є ефективна державна кадрова політика, яка включає формування кадрового 

потенціалу державних службовців; нормативно-правове регулювання кадрових 

процесів; оцінку ефективності їх роботи; забезпечення професіоналізації 

державної служби; підвищення ролі морально-етичних засад; формування 

позитивного іміджу державних службовців; залучення до системи управління 

на всіх рівнях компетентних представників нової генерації; створення 

сприятливих умов і гарантій для виявлення кожним службовцем своїх 

здібностей, реалізації позитивних інтересів і особистих планів, усебічно 

стимулюючи його професійний ріст і службове підвищення.  

Правовою основою діяльності державних службовців в Україні є Закон 

України від 16 грудня 1993р. «Про державну службу». Цей Закон регулює 

суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення 

правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації 

громадянами України права на державну службу. Він визначає загальні засади 

діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних 

органах та їх апараті. Згідно зі ст.1 Закону України «Про державну службу», 

«Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають 

посади в державних органах та їх апараті…» Ці особи є державними 

службовцями і мають відповідні службові повноваження [2]. 

Професіоналізація в широкому соціальному змісті розуміється як 

створення і розвиток суспільних інститутів, а також правил і норм, пов’язаних з 

формуванням професійної структури суспільства. У вузькому змісті процес 

професіоналізації означає формування професійних груп, що мають специфічні 

інтереси й цінності, а також професійних позицій і ролей. Професіоналізація 

означає придатність і готовність індивіда до виконання тієї або іншої 

професійної ролі, тобто її можна розглядати як цілісний безперервний процес 

становлення особистості як спеціаліста та професіонала. 
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Професіоналізацію державної служби визначають як сукупність 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених соціальних інститутів, яка забезпечує 

формування, виявлення та розвиток особистості, надання їй допомоги у 

професійному самовизначенні та професійній самоідентифікації, у застосуванні 

та формуванні професійного досвіду. Під професійним самовизначенням 

розуміється вибір особою сфери діяльності, професії; під професійною 

самоідентифікацією – самооцінка відповідності своїх здібностей, потенційних 

можливостей, рис характеру вимогам певної сфери діяльності, професії, посади 

[5, с. 21]. 

Метою професіоналізації державної служби є підвищення якості надання 

управлінських послуг, упровадження серед державних службовців основних 

принципів управління, кодексу етики та професіоналізму. Результат 

професіоналізації буде найбільш ефективним, якщо вона охоплює верхні 

позиції, тобто керівництво органу влади, і далі впроваджується вниз 

ієрархічними сходами. 

З метою визначення шляхів удосконалення державної служби в Україні 

відповідно до загальних засад її функціонування у державах Європейського 

Союзу підписано Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004 “Про 

Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 

Європейського Союзу”. Одним з пріоритетних напрямів Концепції визначено 

професіоналізацію державної служби і зазначено, що суттєвою умовою для 

забезпечення високої професійності має стати розширення можливостей для 

навчання державних службовців, зокрема, на основі застосування 

дистанційного навчання, проведення регулярних обмінів досвідом між 

державними службовцями та обговорення актуальних проблем державного 

управління, застосування новітніх технологій у цій сфері [4]. 

В свою чергу, з метою вдосконалення системи підготовки державних 

службовців необхідно вирішити такі завдання: 

– упорядкувати діючу нормативно-правову базу відповідно до нових вимог 

демократичного устрою, усунути недоліки діючої системи професійного 
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навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Розглянути можливість запровадження правової основи для планування 

органами виконавчої влади щорічно 5-10% бюджетних асигнувань від фонду 

оплати праці на підвищення кваліфікації своїх працівників. Передбачити 

підготовку проектів законів України, указів Президента України, постанов 

Кабінету міністрів України щодо зазначених питань;  

– здійснення організаційно-ресурсного, матеріально-технічного 

забезпечення професійного навчання, яке передбачає: оновлення структури 

навчальних закладів системи професійного навчання державних службовців; 

створення нових сучасних підрозділів навчальних закладів; розробку та 

впровадження спеціалізацій, навчальних дисциплін (модулів) із 

демократичного управління в режимі пілотного проекту; забезпечення 

відповідного фінансування програм професійного навчання, як у країнах 

розвиненої демократії; ефективний розвиток інфраструктури НАДУ при 

Президентові України та регіональних інститутів; впровадження єдиних 

стандартів, норм і вимог до якості освіти через запровадження стандартів 

системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2000; залучення до викладання в 

НАДУ при Президентові України та інших навчальних закладах системи 

професійного навчання державних службовців найкращих фахівців, практиків, 

науковців, в тому числі закордонних. Лише за умови відповідного 

фінансування державою професійного навчання державних службовців та, як 

результат, підвищення їхнього професіоналізму, можлива реалізація програм 

соціально-економічного розвитку різного рівня;  

– забезпечення відповідного навчально-методичного супроводу 

професійного навчання (розробка та впровадження навчально-методичних 

комплексів дисциплін/модулів, вдосконалення методик навчання та надання 

переваги тренінговій складовій, залучення до викладання в навчальних 

закладах практичних працівників – державних службовців), що сприятиме 

покращанню якості підготовки державних службовців;  
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– вивчення та впровадження міжнародного досвіду реалізації 

демократичних стандартів державної служби [3, с. 67]. 

Практичний аспект професіоналізації полягає у набутті та вдосконаленні 

державними службовцями необхідних для професії знань, вмінь та навичок, 

застосуванні їх у професійній діяльності. Цьому суттєво сприяє опанування 

державними службовцями висновків і рекомендацій таких наук, як соціологія, 

акмеологія, професіологія та ін. В умовах європейської інтеграції України 

професіоналізація державної служби має передбачати:  

− визначення та розвиток пріоритетних професійних якостей державних 

службовців у відповідності до європейських стандартів державної служби;  

− розробку, відпрацювання та впровадження комплексу елементів фахової 

підготовки державних службовців з урахуванням сучасних вимог до 

професіоналізму на державній службі;  

− поступове поновлення кадрового складу державними службовцями, які 

мають професійну освіту в галузі державного управління;  

− створення сприятливих умов для індивідуального 

професіональнокваліфікаційного розвитку державних службовців;  

− організацію рівного доступу громадян до державної служби.  

Професіоналізація припускає постійний супровід професійної діяльності 

спеціаліста, який може здійснюватись у формі різнопланового консультування, 

тренінгів, надання методичної та практичної допомоги. Супровід дозволяє 

змінити негативні професійні установки службовців, реконструювати 

професійний досвід, а також сформувати нові зразки професійної поведінки. 

Такі заходи поєднуються з управлінням кар’єрою персоналу. 

Таким чином, професіоналізація кадрового забезпечення державної служби 

являє собою системне соціальне явище та діяльнісний процес якісних та 

кількісних змін у професіональній сфері державних службовців. Поєднуючи 

такі складові як розвиток професії, становлення державного службовця як 

фахівця-професіонала та становлення державних службовців як специфічної 

соціально-професійної групи, професіоналізація є інструментом державної 

кадрової політики. Позитивну роль у конструюванні системи професіоналізації 
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державної служби України може зіграти міжнародний досвід, насамперед, країн 

Європейського Союзу. Впровадження європейських стандартів державної 

служби, орієнтація на якість надання послуг населенню призведуть до 

вдосконалення державного апарату, становлення професійної, політично 

нейтральної та авторитетної державної служби. 
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УПРАВЛІНСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

У статті розглянуті поняття «компетентність» і «компетенції», показана 

значимість розвитку управлінської компетентності керівників медичних 

організацій. Викладено результати соціологічного дослідження управлінських 

компетенцій керівників сфери охорони здоров’я. Отримані результати 

показують актуальність цілеспрямованої роботи з розвитку управлінської 

компетентності керівників. Запропоновано шляхи формування управлінських 

компетенцій. 
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Ключові слова: управлінська компетентність, компетенції керівника, 

особливості управління персоналом в сфері охорони здоров’я, способи 

формування управлінських компетенцій. 

Модернізація сфери охорони здоров’я, яка має за мету поліпшення 

матеріальної бази та вдосконалення роботи лікувально-профілактичних 

установ, впровадження єдиних стандартів надання медичної допомоги, 

потребує суттєвого поліпшення кадрового забезпечення сфери охорони 

здоров’я. Програми модернізації охорони здоров’я просто нездійсненні без 

дуже серйозної кадрової роботи». 

Це вимагає підвищення управлінської компетентності керівників закладів 

охорони здоров’я. 

Проблемам, пов’язаним з розвитком управлінської компетентності, 

присвячені численні наукові публікації як вітчизняних, так і зарубіжних 

фахівців. Управлінська діяльність найчастіше аналізується з точки зору 

комплексу характеристик, притаманних керівнику (А.Л. Журавльов, 

А.В. Карпов, Г.А. Нефедов), управлінських ролей (Г. Мінцберг). Разом з тим, 

управлінські компетенції стосовно до керівника сфери охорони здоров’я 

вивчені недостатньо. 

В українській мові компетентність може означати коло питань, в якому 

будь-хто добре обізнаний; вираз «сфера компетентності» - синонім 

інформованості; коло повноважень будь-кого, сфера відповідальності; набір 

особистісних характеристик, необхідних для успішного виконання будь-якої 

діяльності. 

Вивчення теоретичних аспектів компетентнісного підходу до освіти 

показує, що термін «компетенція» по-різному розуміється дослідниками. 

Більшість визначень компетенцій розташовуються між двома полюсами: 

компетенції як універсальна ознака (наприклад, грамотність) і компетенції в 

термінах індивідуальних здібностей, які проявляються в контексті роботи. 

Компетенція відрізняється від уміння: уміння - це дія (doing) в специфічній 

ситуації, а компетенції - прояв загальної готовності до певних дій, здатності             

(a capability) людини. Взаємозв’язок понять виражається в тому, що 

компетенції - це «вміння в дії». 
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Наявність у людини комплексу компетенцій формує компетентність, яку 

можна розглядати як здатність встановлювати зв’язки між знаннями, вміннями і 

ситуацією або, в широкому сенсі, як здатність до успішної діяльності в 

соціальному, економічному, культурному контекстах. 

Поряд з терміном «компетенція (компетенції)» в літературі зустрічається 

вживання терміна «компетентність» у множині - «компетентності». При цьому, 

як показує контекстний аналіз, в одному випадку мова йде про складові 

компетентності, тобто терміни «компетенції» і «компетентності» виступають як 

синоніми, а в іншому - про компетентність стосовно до різних сфер, тобто як 

види компетентності - професійна, управлінська, комунікативна, особистісна, 

соціальна та ін. В рамках нашого дослідження інтерес представляє такий 

різновид компетентності як управлінська компетентність стосовно до 

керівників сфери охорони здоров’я. 

Особливості управління кадрами закладів охорони здоров’я обумовлені 

специфікою галузі і, перш за все, характером і змістом праці. Особливості праці 

медичного персоналу аналізуються з боку предмета праці, засобів праці, витрат 

і результатів праці. Специфічний предмет медичної праці - людина - багато в 

чому визначає особливості праці працівників охорони здоров’я: його 

складність, змістовність, інтелектуальну і емоційну насиченість, необхідність 

високої кваліфікації і спеціалізації; підвищену відповідальність, пов’язану з 

ціною ризику, необхідність постійних змін, адаптивності, постійного 

підвищення кваліфікації. 

В умовах активного реформування галузі, формування ринку медичних 

послуг, розвитку науки і техніки відбуваються зміни в характері і змісті праці 

працівників охорони здоров’я: перехід до амбулаторної допомоги, динамізм 

професійних знань, ускладнення праці, зміна функцій лікаря, орієнтація на 

економічні показники, підвищення напруженості праці, інформатизація, 

поглиблення концентрації та спеціалізації, розширення спектра виконуваних 

функцій, комерціалізація, недосконалість регламентів, зміна економічної 

мотивації лікаря, зростання вимог до керівництва медичних установ і ін. [5]. 
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Серед особливостей, властивих системі управління галузі в цілому, 

виділені ієрархічність, забюрократизованість, монополізм відомства, висока 

кваліфікація лікарського корпусу, багаторівневість управління, суворе 

підпорядкування вищим ланкам, консервативність і ін. До особливостей 

управління персоналом можна віднести наступні фактори: менший ступінь 

контролю керівника над діяльністю підлеглих, складність оцінки та визначення 

якості результатів праці, управління, перш за все, умовами трудової діяльності, 

вплив співробітників на менеджмент охорони здоров’я і т.д. 

Розвиток підприємництва в охороні здоров’я, перехід до страхової 

медицини ставить перед керівником медичного закладу завдання 

вдосконалення організаційної культури та якості управління, найбільш повного 

використання людських ресурсів організації. Вирішення цих питань неможливе 

без організації системи управління персоналом адекватної розвитку ринкових 

відносин. Особливої актуальності при цьому набуває питання про підготовку 

управлінських кадрів: менеджерів-організаторів всіх рівнів охорони здоров’я та 

менеджерів з управління персоналом, а також створення спеціалізованої 

служби з управління персоналом медичного закладу [2]. 

Компетентність керівника медичної організації вимагає здібностей і 

навичок системного мислення в професійній управлінській діяльності з 

урахуванням галузевої та економічної специфіки функціонування практичної 

охорони здоров’я. 

В даний час має місце нечітке уявлення про професійно-особистісний 

образ медичного працівника - керівника, який здійснює управлінські функції в 

нових умовах. Крім того, відсутність мотивації до активної зміни традиційних, 

часто застарілих методів кадрової роботи стає гальмом модернізації галузі. 

Укорінений в кадровій роботі механічний підхід ускладнює реагування на що 

відбуваються в охороні здоров’я зміни, мінливі пріоритети [1]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показує, що вдосконалення 

системи управління кадровим потенціалом має йти в напрямку формування 

керівника нового типу, здатного успішно працювати в новому організаційно-
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правовому форматі. В управлінні персоналом від керівника вимагається гнучке 

використання мотиваційних механізмів і методів соціального захисту 

працівників, орієнтація на споживача медичної допомоги та послуг з тим, щоб 

забезпечити органи і установи охорони здоров’я кадрами, здатними на 

високому професійному рівні вирішувати завдання охорони і зміцнення 

здоров’я громадян, перспективного розвитку галузі, що відповідає потребам і 

запитам населення. 

Почали навчати управлінських компетенцій керівників медичних 

організацій з тим, щоб визначити способи їх формування в ході проходження 

підвищення кваліфікації. У дослідженні брали участь головні лікарі та їх 

заступники (всього 60 чол.) Вінницької області. Стаж управлінської діяльності 

респондентів в середньому склав 9 років (від 6 місяців до 28 років). 

В ході дослідження з’ясовувалися подання керівників про особливості 

управлінської діяльності, їх самооцінка значущості та ступеня сформованості 

управлінських компетенцій. Проведене дослідження дозволило зробити 

висновки про те, що велика частина опитаних керівників сприймають свою 

діяльність як, перш за все, керуючу, адекватно розуміють свою роль керівника і 

основні функції, усвідомлено виділяють найбільш значущі компетенції. 

Опитані керівники не задоволені своєю управлінської компетентністю, 

усвідомлюють потребу в розвитку компетенцій, пов’язаних з оволодінням 

сучасними методами і технологіями управління, вважають найкращими 

способами організоване навчання на курсах підвищення кваліфікації та в ході 

стажувань. Як правило, опитані керівники досить високо оцінюють своє вміння 

впливати на людей і інші значущі компетенції, практично всі респонденти 

мають в цілому адекватну самооцінку і при цьому високу самокритичність, 

вимогливість до себе і своїх дій. 

Керівники виявляють здатність нести відповідальність за свої рішення і 

діяльність підлеглих, впроваджувати нове, раціонально підходити до вирішення 

завдання, що узгоджується з їх посадовим статусом. 
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Разом з тим, частина респондентів мають нечіткі уявлення про 

управлінську діяльність і, як наслідок, не можуть встановити пріоритети в 

діяльності керівника. Опитані керівники в ряді випадків схильні ототожнювати 

управлінську діяльність з організаторською роботою, адмініструванням. 

Керівники недооцінюють ефективність практико-орієнтованих форм розвитку 

управлінських компетенцій, групових і проектних видів роботи. 

Найбільш яскраво у випробовуваних виявилися обмеження, пов’язані з 

розвитком особистісного потенціалу, - невміння управляти собою і нечіткість, 

розмитість особистих цінностей. Тільки частина керівників з групи 

випробовуваних володіють яскраво вираженими лідерськими якостями. 

Отримані результати показують актуальність цілеспрямованої роботи з 

розвитку управлінської компетентності керівників лікувально-профілактичних 

закладів. Найбільш традиційним способом є підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації проводиться, як правило, за спеціально 

розробленими програмами, теми яких пов’язані з певними областями або 

технологіями професійної діяльності. 

У найзагальнішому вигляді освітні програми для керівників повинні бути 

спрямовані на вирішення двох основних завдань - розширення горизонту 

бачення і формування більшої сприйнятливості до нового досвіду, здатності 

позбавлятися від усталених стереотипів. В освітньому процесі досягнення 

цього сприяє вивчення конкретних ситуацій (кейсів), що дозволяють ефективно 

з точки зору витрат часу розширити уявлення слухачів про практику діяльності. 

Метод навчання, що базується на кейсах, розширює практичні знання людини, 

охоплюючи ті ситуації, в яких керівник опинявся в своїй практичній діяльності. 

В цілому керівники більш чутливі і сприйнятливі до формування нових 

знань через рішення конкретних завдань, оскільки це відповідає їх 

повсякденній діяльності. Протягом робочого дня керівник вирішує кілька 

десятків локальних задач. Однак нерідко у них спостерігається оборонна 

позиція по відношенню до нових знань в зв’язку з запереченням можливостей 

застосування нового досвіду в реальній практиці. 



45 

Досить частою характеристикою сучасних керівників є те, що їх 

управлінський потенціал розвивався в умовах ринкової економіки, багато 

процесів вони освоювали не в академічних умовах, а беручи участь в реальній 

діяльності. З одного боку, вони пройшли дуже великий шлях за короткий час, з 

іншого - у них практично не було часу на переосмислення власного досвіду, на 

вивчення відповідних процесів в інших умовах або іншому контексті. Виходячи 

з цього, до переліку основних завдань освітньої програми для керівників 

необхідно включати такі: 

- як отримання нової інформації щодо способів та механізмів управління; 

- освоєння нових інструментів вирішення проблем; 

- перевизначення змісту діяльності і ролі керівника. 

Перераховані завдання повинні бути вирішені за відносно короткий 

проміжок часу. Це пояснюється тим, що цінність часу керівника надзвичайно 

висока. З метою підвищення компетентності керівника необхідно проводити 

тренінги, спрямовані на формування і розвиток необхідних управлінських 

компетенцій. 

Таким чином, включення тренінгів, конкретних ситуацій і проектних робіт 

розширять можливості розвитку управлінської компетентності керівників 

сфери охорони здоров’я в ході освоєння ними програм підвищення кваліфікації. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

У статті досліджено взаємодію органів публічної влади і засобів масової 

інформації та їх вплив на суспільство через відповідні механізми. Відображено 

роль засобів масової інформації у процесі відкритості дій влади, можливість 

збільшення активності населення до участі у суспільних процесах внаслідок 

діяльності засобів масової інформації.  

Ключові слова: органи публічної влади, засоби масової інформації, суспільство,  

соціалізація, політика, управлінські рішення.  

Можливість засобів масової інформації (ЗМІ) впливати на великі маси 

людей, ставить дуже високі вимоги до рівня соціальної відповідальності 

інстанцій, в чиїх руках є засоби масової інформації. У науковій літературі 

приділяється все більше уваги особливостям взаємодії органів публічної влади і 

ЗМІ. Можна стверджувати про підвищення ролі ЗМІ у процесі прозорості та 

відкритості влади. ЗМІ, що висвітлюють проблеми суспільства, практику їх 

участі у процесі формування та реалізації державної політики, розвитку 

волонтерської діяльності, громадських ініціатив, повинні користуватися 

підтримкою органів публічної влади.  
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Проведені науковцями дослідження вказують на прямий зв’язок ЗМІ та 

демократизацією суспільно-владних відносин. Дослідження взаємодії органів 

публічної влади та засобів масової інформації в демократизації владних 

відносин є вкрай важливим, особливо в трансформаційних суспільствах, до 

яких належить і Україна.  

У науковій літературі виділяють різні моделі обміну інформацією між 

владою та тими, на кого цей владний вплив спрямовано. Так французький 

дослідник Ж.-М. Коттре особливу увагу зосереджує на ролі публічної влади. На 

думку інших дослідників, публічна влада впливає на суспільство, як правило, 

опосередковано, шляхом використання проміжних ланок.  

Метою дослідження є обґрунтування механізмів забезпечення відкритості 

та прозорості влади при взаємодії органів публічного управління зі ЗМІ.  

Можна відзначити, що в українському суспільстві докорінно змінилися 

ролі основних інститутів громадянського суспільства. Функцій традиційних 

інститутів соціалізації, таких як сім'я, школа, перебирають на себе ЗМІ. Вони 

прагнуть залучити широкі маси населення до обговорення ідей, пропозицій. Це 

й роблять окремі видання, які керуються кодексом журналістської етики, вони 

практикують безпосередню участь аудиторії в дискусіях, апробаціях нових 

ідей. За допомогою цих медіа аудиторія отримує можливість безпосередньо 

спілкуватися з представниками державних органів, громадських організацій, 

політичними діячами, представниками різних партій, політичних рухів, що 

допомагає краще орієнтуватися в нових політичних подіях. Оцінку 

суспільством діяльності ЗМІ можна спостерігати в соціологічних дослідженнях, 

де в рейтингу різних інститутів влади і суспільства на першому місці стоять 

ЗМІ[1].  

До принципів діяльності публічної влади України, насамперед 

центральних органів державної влади належить положення про те, що Кабінет 

Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової 

інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття 

рішень, що мають важливе суспільне значення. Рішення Кабінету Міністрів 
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України підлягають обов’язковому оприлюдненню, крім актів, що містять 

інформацію з обмеженим доступом. Кабінет Міністрів України будує свою 

діяльність на засадах відкритості та прозорості прийняття державно-

управлінських рішень [6]. Завдяки цьому суспільство, використовуючи досвід, 

зв’язки, міжнародне співробітництво та інші можливості може брати активну 

участь у публічному управлінні, отримувати необхідну інформацію, приймати 

участь у навчальних та просвітницьких семінарах, круглих столах з 

обговорення нагальних проблем, законопроектів, державних концепцій.  

Інформаційні технології, особливо мережі, виконують роль каталізатора 

суспільних процесів, прискорювача комунікацій між окремими людьми і між 

групами, соціальними інститутами як в рамках однієї країни, так і на 

міжнародному рівні. Вони здатні не тільки змінити суспільні процеси, але і 

трансформувати їх суть та створювати нові. Сучасні ЗМІ створюють своєрідний 

глобальний інформаційний простір, не розділений національними межами. Цей 

аспект дуже важливий, оскільки забезпечує розширену форму людської 

комунікації, будучи нетрадиційним інститутом прямого зв'язку з 

громадськістю.  

ЗМІ мають складну і розділену відповідальність, особливо у відношенні 

ідеологічно плюралістичних суспільств, де існують альтернативні соціальні 

групи і субкультури, а також у відношенні вираження конфліктів і нерівності у 

більшості суспільств. Проблема виникає й у зв'язку з тим, в якій мірі засоби 

масової комунікації можуть підтримувати потенційні зміни радикального 

порядку. Інформаційна діяльність цих органів дозволяє людям адекватно 

судити про політичні події і процеси лише в тому випадку, якщо вона виконує і 

освітню функцію. Ця функція виявляється у повідомленні громадянам знань, 

що дозволяють адекватно оцінювати і упорядковувати відомості, одержувані 

від ЗМІ та інших джерел, правильно орієнтуватися у суперечливому потоці 

інформації.  

Супроводжуючи людину протягом всього його життя  ЗМІ значною мірою 

впливають на сприйняття нею політичної і соціальної інформації. При цьому, 
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під виглядом політичної освіти у людей можуть формуватися і псевдо 

раціональні структури свідомості, що спотворюють реальність при її 

сприйнятті. Завдяки засобам масової інформації вирішується важливе завдання 

– масове впровадження заснованих на пріоритеті закону і прав людини 

цінностей не ставлячи під сумнів суспільний консенсус з основоположних 

питань державного устрою [2].  

Роль ЗМІ у формуванні громадської думки в житті сучасного суспільства 

зумовлена природою політики. В демократичних суспільствах ЗМІ є 

невід'ємною складовою механізму функціонування демократії. Однак,  вплив 

публічної влади на формування соціально значущих якостей громадян не 

обмежується привертанням уваги за індивідуальним рівнем, а здійснюється і 

через колективні, групові соціальні механізми. ЗМІ не просто відображають 

інформацію про світ, а й знайомлять з програмами, трактуваннями, поглядами 

[4]. За їх допомогою масова культура формується, поширюється і зберігається. 

З іншого боку, виявлено, що поширення цінностей глобальної культури не 

завжди співвідноситься із завданнями розвитку власне соціальних цінностей, 

інтересів, необхідних для будівництва державності.  

Суспільно-владні відносини довгий час перебували в тіні інших проблем, а 

тому відсутнє комплексне дослідження проблеми взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ у контексті демократизації владних відносин. Ці взаємини можуть 

мати різний характер та виявляються у формі інформаційного обміну; 

інформаційний продукт, що постачається суспільству, контролюється самим 

суспільством за допомогою ринкових механізмів [3]. Є й безліч інших джерел, 

такі як влада та авторитет різного роду організацій, об’єднань, інститутів 

громадянського суспільства, громадська думка.  

Політичні партії в ході демократичних перетворень стають основними 

політичними акторами, які спрямовують «свою діяльність на артикуляцію та 

вираження саме політичних, стратегічних на рівні держави інтересів своїх 

членів шляхом здобуття владних повноважень і можливістю формування 

виконавчих органів влади та управління, потенційністю впливу на 
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загальнодержавну політику через мережу своїх представників у владних 

інститутах тощо» [7]. Потреби публічної влади у авторитеті, престижі, 

прагненні до популярності, привабливості, повазі та схваленні своєї діяльності 

задовольняються за допомогою ЗМІ.  

У той же час, представники публічної влади використовують засоби 

масової інформації як інструмент пропаганди та мобілізації громадської 

підтримки у власних інтересах. Суб’єктами публічної влади є громадяни, 

засоби масової комунікації та публічні, тобто обрані народом, політичні діячі.  

Однак, з переходом суспільства на стадію інформативного, такі функції 

партій як поєднання певного соціального руху з тим чи іншим світоглядом та 

цільовими установками перебрали на себе ЗМІ. Вони здатні відображати 

інтереси та настрої соціальних та політичних рухів, певної групи людей, 

можуть «конструктивно» критикувати владу та владні структури, враховувати 

переважаючі настрої, впливати на їх формування та перебіг.  

ЗМІ відіграють роль посередника між суспільством та державою та є 

засобом вираження думки громадськості, інструментом тиску на владу, який 

спонукає останню приймати більш-менш адекватні рішення. Через мас-медіа 

представники публічної влади отримують інформацію про потреби суспільства, 

про його ставлення до політики, яку вони впроваджують. ЗМІ відслідковують 

зміни у настроях суспільства, знають думки громадян з приводу тих чи інших 

подій та доводять їх як до громадськості, так і до влади. Демократизація 

вироджується без вільних та різноманітних ЗМІ. Розповсюдження інформації 

повинне бути доступним для політичних суб’єктів без попереднього дозволу 

або ліцензії; критика уряду та офіційних осіб або політичних партій не повинні 

каратися; публікації та інші матеріали не повинні підпадати під цензуру, а 

також не повинно бути перешкод при зборі матеріалів, якщо він проводиться 

законними засобами. Втручання у діяльність ЗМІ може бути виправдане лише у 

разі забезпечення суспільної безпеки. ЗМІ повинні нести відповідальність за те, 

щоб їх діяльність не могла сприяти вияву насилля, суспільному безладдю та 

заворушенням, наданню образи різноманітним меншостям.  
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Завданням ЗМІ у публічній владі є також інтерпретація інформації та 

виявлення її значимості. Громадяни в демократичному суспільстві самостійні 

та мають свободу в прийнятті рішень, але для прийняття правильних рішень 

вони повинні перш за все мати уявлення про значущість тієї чи іншої проблеми, 

а також про можливі альтернативи.  

Публічна влада через ЗМІ, має можливість впливати на суспільство, 

об’єднувати свої дії, виправдовувати політику, яку вона впроваджує, 

налаштовувати громадську думку до сприйняття нею наступних кроків влади. 

Необхідною умовою демократизації суспільно-владних відносин є процес 

публічної політики, тобто діалогових та прозорих відносин, в яких 

аргументується точка зору певного політичного суб’єкта.  

Відзначаючи розмаїття форм та способів публічної інформації, можна 

стверджувати, що вони, існуючи та діючи на різних рівнях суспільно-владних 

відносин, впливають на розвиток суспільства в цілому, змінюють політичну 

сферу суспільства, саму структуру публічної влади, сприяють їх 

демократизації, повертаючи владні структури обличчям до людини. ЗМІ стають 

тією сферою, де у вербальній формі актуалізується протистояння різноманітних 

політичних та соціальних груп, знаходяться компроміси, відбувається 

узгодження інтересів, взаємодія між владою і громадянами.  

Використовуючи ЗМІ, органи публічної влади впливають «на сприйняття 

дійсності та ставлення до світу політики» [8]. Індивід, який є членом 

суспільства не може уникнути взаємодії з інформаційним простором соціуму: 

він сприймає, перероблює різноманітні інформаційні потоки та функціонує, 

співвідносячи свої погляди з тією картиною світу, яка формується у нього під 

впливом медіа. Переважну частину політично значимої інформації людина 

отримує саме завдяки розповсюдженню повідомлень, а не з власного досвіду 

[5]. Часто ЗМІ пропонують «вибудовану» картину політичної реальності за 

допомогою інтерпретації інформації.  
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Своєю діяльністю ЗМІ формують ставлення аудиторії до самої себе і 

впливають на рівень демократизації суспільства в цілому та владних відносин 

зокрема. Формування інформаційно-політичного порядку є основним 

інструментом, за допомогою якого ЗМІ можуть неявно, але ефективно впливати 

на масову свідомість, уникаючи прямої пропаганди і нав’язування поглядів і 

цінностей.  

У правовому демократичному суспільстві дієвим механізмом впливу на 

суспільство є громадська думка. А вже через механізми громадської думки ЗМІ 

впливають на свідомість окремої людини. Досвід демократичних відносин 

дозволяє знайти цілу низку стереотипних процедур: це і проведення виборів, і 

поведінка електорату, і організація опитувань громадян, і поведінка лідерів 

тощо. Лише у тому випадку, коли різні ЗМІ змістовно уніфікують свої 

повідомлення або довгий час оперують одними й тими ж концептами, їх вплив 

на структури свідомості індивідів значно зростає. Таким чином, стереотипи, 

створені демократичними засобами масової інформації сприяють 

демократизації владних відносин та є одним з механізмів такого процесу [11].  

ЗМІ це також інструмент, спрямований на свідомий примус до 

стандартного мислення, на придушення критичності людини. Вони навіюють 

певний набір стандартних дій, смаків, вчинків, цінностей. З іншого боку, 

публічна влада має можливість пояснювати свої дії, виправдовувати політику, 

яку проводить. Таким чином, в мас-медіа відбувається зіткнення політичних 

інтересів і водночас пошук компромісів з різних питань. Результатом стає 

досягнення соціального консенсусу, який втілюється у динамічній рівновазі 

інтересів соціальних груп, суспільства і держави, громадян та влади. Поступово 

відбувається демократизація владних відносин на всіх рівнях та напрямах.  

Поглиблено розуміння ролі засобів масової інформації у демократизації 

суспільно-владних відносин, що виявляється у наданні можливості широким 

верствам населення брати участь у обговоренні хвилюючих їх суспільно-

політичних проблем, збільшенні відкритості та прозорості владних інститутів 
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та політики в цілому, розширенні можливостей взаємодії громадян з владними 

структурами. Цей вплив не можна вважати односпрямованим, оскільки влада 

впливає на суспільство, а суспільство – на владу, йде постійний діалог між 

владою, владними структурами та суспільством. Спираючись на певні 

технології та методи ЗМІ роблять представників публічної влади ближчими та 

зрозумілішими пересічному громадянинові.  

Попри політичну нестабільність, Україна повільно, але неухильно 

прогресує на шляху до становлення демократичної системи, заснованої на 

верховенстві закону та свободі вираження думок.  

Законодавча база України у галузі інформаційної, комунікативної сфери, 

хоча й потребує реформування та переосмислення, заснована на демократичних 

принципах, сприяє діалогові влади та громадянського суспільства. Таким 

чином, в Україні проводяться заходи, які виявляють не лише недоліки 

політичної комунікації, а й тенденції до їх усунення шляхом оприлюднення 

незаперечних фактів порушення свободи слова та громадянських прав, які 

гарантуються Конституцією України.  

Отже, публічне управління в сучасному суспільстві неможливе без 

наявності в ньому розгалуженої системи комунікації. В умовах переходу до 

інформаційного суспільства зростає роль і значення ЗМІ у публічних процесах, 

які відбуваються в сучасній Україні. При цьому суб’єкти публічної влади 

перетворюються на суб’єктів комунікативного процесу. Демократичні 

перетворення можливі лише за умови широкої відкритості суспільства, 

гласності та свободи слова, які б не надавали переваг жодній політичній силі у 

володінні засобами масової інформації. З’являється необхідності виходу на 

новий рівень теоретичного осмислення суспільно-владної взаємодії як 

феномену, який актуалізує інтереси, потреби, світоглядні орієнтири та цінності 

учасників інформаційного обміну.  
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У статті розглянута кризова ситуація та її вплив на діяльність економічного 

середовища та запропоновано підходи управління персоналом в умовах проявів 

кризи. 
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менеджмент. 

Останні економічні та політичні тенденції в світі все більше свідчать про 

наростаючу загрозу всеосяжного прояву структурної кризи. Підсилюються такі 

прояви глобальними ефектами від пандемії корона вірусу SARS-COV-2, що 

неминуче впливатиме на бізнес-середовище, зокрема й в Україні. У зв’язку з 

цим саме зараз доцільно і вкрай необхідно розглянути варіанти для 

використання антикризового менеджменту, задля мінімізації загроз і 

попередження негативних проявів кризи. 

Антикризова діяльність керівника, в першу чергу, має базуватися на 

комплексних підходах стратегічного планування, які забезпечать 

життєздатність організації у можливих нових умовах. Також слід врахувати 

безліч факторів, які можуть впливати на загальну роботу установи, зокрема: 

мотивація персоналу, наявність ресурсів, антикризова стратегія, пошук 

альтернативної діяльності для установи і формування організаційної політики 

по виходу з кризи.  

Наразі успішність менеджменту в умовах економічної кризи цілком і 

повністю залежить від здатності до організаційної адаптації, професійних 

навичок й універсалізму персоналу, а також стратегічного управління з боку 

керівника організації, який задаватиме вектор роботи. 
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Проблеми управління персоналом в кризових ситуаціях розглядають 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема:  Глєбова А.О., Довгаль О.В., 

Громко Л.С., Тендюк А.О., Гераськіна О.А., Томас Бартон, Вільям Шенкір, Пол 

Уокер., Курінний В. О., Белик В.Д. Підсумком даних досліджень стало те, що з 

кожним роком інтерес до даної теми зростає через нестабільність економічного 

середовища та постійним інноваційним розвитком з’являються все нові не 

дослідженні аспекти управління персоналом. З тим самим не вистачає 

досліджень процесі кризи. 

Метою дослідження є теоретичне пояснення кризової ситуації, 

розроблення методичних підходів разом з рекомендаціями, які варто 

застосувати на практиці, щодо управління персоналом на підприємствах в 

умовах кризи. Антикризова діяльність підприємства потребує 

також врахування специфіки поведінки персоналу, що дозволило б виокремити 

якісно новий поведінковий підхід до антикризового менеджменту. 

На думку американського дослідника Т. Бартона, кризою є «масштабна, 

непередбачувана подія, що стає причиною потенційно негативних наслідків. Ця 

подія і ефекти від неї можуть завдати серйозної шкоди всій організації: 

персоналу, виробництву, міжрівневим зв’язкам, фінансовій стабільності, а 

також репутації» [3]. 

Слід зазначити, що так звана «кризова хвиля» – це цикл який переходить 

від стабільної рівноваги до неможливості діяльності показника підприємства, 

який показує стійкість підприємства як цілісної системи.  

Криза – це переломний момент не лише для економіки світу чи певної 

країни, а й будь-якого підприємства. На даному етапі, в кризу 2020 року, ми 

можемо спостерігати за падінням цін на чорне золото; за падінням ринку 

Бразилії; за катастрофічним зниженням рівня туристичного бізнесу; за обвалом 

акцій цілих корпорацій. Даний перелік можна продовжувати довго, в підсумку 

можна сказати, що за прогнозами Bloomberg (на 9 квітня 2020) збитки світової 

економіки можуть сягнути 5 трлн. доларів [9]. 
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В ринковій економіці найголовніша роль належить факторам, які 

впливають на нестабільність та адаптацію. Адже саме такими методами 

відбувається економічний перерозподіл, спостереження за підприємствами, їх 

здатністю вистояти і покращити економічне становище. 

Кризові фактори:  

− масштабують збитки, ризики занепаду;  

− впливають на виробничі системи, на рентабельність;  

− сприяють появленню цінового дисбалансу та дефіциту ресурсів; 

− можуть спричинити умови неплатоспроможності і банкрутства 

установи.  

Можна зазначити, що криза – це подія співзвучна з дестабілізацією, що 

прямо впливає на установу. Важливо розглядати її не лише для вищої та 

середньої ланки менеджменту, а в цілому для всього підприємства. Персонал – 

це найцінніший ресурс в структурі підприємства і саме на нього потрібно 

звертати найбільшу частину заходів антикризової політики. В менеджменті 

персоналом важливо обрати політику управлінських рішень та обрати кращу 

модель. Щоб оцінити управлінське рішення варто звернути на показники, які 

вказані в (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Оцінка альтернативних рішень 

Персонал підприємства є найважливішим ресурсом і має ряд відмінних 

характеристик. Він виконує не лише функції об’єкта, а й виступає суб’єктом 

безпеки. 

Суб’єктами антикризового управління підприємством як керуючої 

підсистеми зазначені в (рис 2). 
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Рисунок 2 – Суб’єкти антикризового управління підприємством 

 

Для суб’єктів антикризового управління ціллю є забезпечити соціально-

економічну систему міцного положення та стабільного прогресуючого розвитку 

під впливом несприятливих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

[8]. 

Під час кризи менеджмент персоналу має основну задачу – прийняти 

управлінське рішення для кожної ланки підприємства та прослідкувати над 

його впровадженням. Всі прийняті рішення мають забезпечити дієве 

впровадження антикризового управління персоналом, зосередженні на 

покращення рівня економічної безпеки, який має вагомий внесок для 

функціонування та розвитку підприємства.  

В часи кризи стратегічне управління підприємства може виявити не лише 

ситуацію в якій потрібно застосовувати дії для швидкої адаптації, але й  

викликати непередбачувані наслідки, а як сукупність етапи її розвитку. Після 

цього можна виокремити у межах антикризової діяльності підприємства певні 

ланки менеджменту, які будуть спрямовані на розробку заходів проти 

банкрутства. Після вище сказаного визначається вид поведінки кризи як 

ситуації, який формується від впливу мікро середовища підприємства. 

В умовах кризи керівництво повинно приділити більше уваги на такі 

поведінкові показники свого персоналу: рівень соціально-психологічного стану 
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та комунікативні зв’язки в колективі, рівень та спроможність до швидкої 

адаптації, як колектив веде себе  в конфліктних ситуаціях та яка соціальна 

активність в персоналу.  

Опрацювавши  праці вище зазначених дослідників теми статті, на наш 

погляд буде доцільно виділити основні 9 етапів становлення процесу 

антикризового управління персоналом на підприємстві (табл.1) 

Таблиця 1 – Етапи становлення антикризового управління персоналом 

№ Етап Трактування 
1. Аналіз проблемної 

ситуації і стану 
підприємства  

визначення положення підприємства на траєкторії життєвого 
циклу; дослідження тенденцій розвитку підприємства; оцінка 
ресурсів підприємства, вкладень у них; виявлення резервів для 
підвищення ефективності діяльності та ресурсів, що виведуть 
підприємство з кризового стану; аналіз інформаційного 
забезпечення управління підприємством; побудова 
оптимістичного, песимістичного та найбільш імовірного сценарію 
подальшого стану підприємства. 

2. Діагностика 
кадрового 
потенціалу 

оцінювання структури персоналу; аналіз рівня 
використання компетенцій персоналу; дослідження кваліфікації 
персоналу; визначення сильних і слабких сторін у структурі 
персоналу і кадровому потенціалі підприємства. 

3. Розроблення і 
впровадження 
заходів щодо 
маркетингу 
персоналу 

проведення зовнішніх маркетингових досліджень: ринку праці, 
конкурентів, посередників, товару «людські ресурси», рівень 
оплати праці, форм і методів розподілу працівників, системи 
комунікацій; організація внутрішніх маркетингових досліджень: 
системи формування кадрового складу, плинності персоналу, 
згуртованості колективу, розвитку персоналу, морально-
психологічного клімату в колективі, системи мотивації. 

4. Розроблення 
антикризової 
кадрової стратегії і 
системи її 
маркетингової 
підтримки 

аналіз корпоративної стратегії підприємства; розроблення 
антикризової кадрової стратегії, забезпечення її узгодження з 
генеральною стратегією; удосконалення комунікативних зв’язків; 
розроблення і впровадження програми адаптації персоналу до 
кризових умов діяльності; формування системи маркетингової 
підтримки. 

5. Проектування 
антикризової 
кадрової політики 

забезпечення розуміння і прийняття працівниками цілей 
підприємства і кадрової політики в умовах кризи; активне 
залучення персоналу до антикризового управління, забезпечення 
справедливості, об’єктивності і відкритості ділового оцінювання 
персоналу; проведення атестації персоналу з метою виявлення 
проблемних аспектів; забезпечення професійного і гармонійного 
розвитку персоналу; розширення функцій і прав працівників; 
оптимізація системи мотивації персоналу. 

6. Розробка і 
організація 
виконання 
антикризових 
кадрових рішень 

пошук необхідної інформації та її обробка; ранжування цілей з 
управління персоналом; виявлення можливостей ресурсного 
забезпечення реалізації антикризових кадрових рішень; підготовка 
нормативної, інструктивної і регламентуючої документації; 
раціональний розподіл завдань між підлеглими. 
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Продовження таблиці 1 

7. Розробка заходів 
для подолання і 
попередження 
конфліктів  

формування нової системи цінностей у персоналу, залучення 
персоналу до процесу формулювання антикризових цілей 
підприємства; забезпечення високої якості взаємовідносин 
персоналу з керівництвом підприємства; розроблення особистого 
плану розвитку для кожного працівника, обговорення його з 
керівництвом. 

8. Визначення 
заходів щодо 
управління 
кадровими 
ризиками 

аналіз джерел появи кадрових ризиків у кризових умовах; 
діагностика кадрових ризиків у кризовій ситуації; прогнозування 
та оцінка тенденцій зміни показників фінансово-господарчої 
діяльності підприємства при реалізації кадрових ризиків в умовах 
кризи. 

9. Контроль за 
виконанням 
кадрових рішень 

здійснення контролю за: інформаційним обміном; умовами праці; 
реалізацією плану маркетингу персоналу, антикризової кадрової 
стратегії, політики та ін.; виявлення відхилень та їх ліквідація. 

 

Якщо підсумувати вищезазначене, то менеджменту варто впроваджувати 

активну кадрову політику, яка б виступала для керівництва не лише 

інформативним фактором щодо прогнозованих даних, а й показувала механізми 

впливу на кризову ситуацію. Таким чином, виважений підхід до розробки 

стратегії антикризового управління персоналом забезпечить своєчасну 

діагностику та реагування на виникнення кризових явищ в сфері управління 

персоналом, сприятиме зростанню конкурентоспроможності підприємства на 

ринку у довгостроковій перспективі [5]. 

Щоб реалізувати вище вказані завдання можуть бути застосовані наступні 

кроки: 

1. Адаптація персоналу при збереженні постійного складу усього 

персоналу та відсутності скорочень робочого часу, з застосуванням системи 

м’яких адаптаційних заходів. 

2. Адаптація персоналу при збереженні постійного складу, але за умови 

скорочення робочого часу. 

3. Адаптація кадрів шляхом скорочення чисельності постійного 

персоналу уникаючи звільнень постійного персоналу. 

4. Адаптація кадрів через звільнення постійного персоналу [7]. 
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Тобто, що керівництву в антикризовому управлінні варто використовувати 

наступні принципи: принцип планування та розроблення спеціальних програм 

стратегічного характеру щодо санації підприємства; принцип постійного 

моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; принцип 

безперервності; принцип цілеспрямованості процесу управління; принцип 

оперативності та достовірності вхідної інформації; принцип достовірності 

прогнозів; принцип компетентності; принцип кінцевої орієнтації на діяльність в 

умовах післякризового розвитку [1]. Адже вони формують правила 

антикризової діяльності підприємства.  

Визначаючи завдання антикризового управління, відомий американський 

економіст П. Друкер виділяє три основні його постулати: 

− існуючий бізнес повинен бути ефективним; 

− потенціал має бути визначено й реалізовано; 

− слід перетворити на інший бізнес, який відповідає мінливим завданням 

майбутнього [4]. 

За логікою викладу, кожен з етапів антикризового управління повинен 

здійснюватися з ходом реалізації усіх визначених раніше завдань. Відповідно, 

має бути передбачений детальний моніторинг і контроль під керівництвом 

відповідальних осіб. Однак в даному контексті слід враховувати потенційні 

зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності організації. 

Також слід зазначити, що антикризове управління в рамках установи 

можна розглядати в якості комплексу механізмів, які направлені на вирішення 

конкретних цілей по виходу із кризи, однак вони можуть поширитися на 

діяльність підприємства і після кризового етапу.  

Антикризові управлінські рішення, на думку дослідників, мають 

прийматися на основі достовірної інформації, їх масштаб і спрямованість 

мають відповідати типу кризи на підприємстві та швидкості її поширення, 

рішення різних суб’єктів антикризового управління мають узгоджуватися між 

собою, кожне рішення має обиратися як оптимальне з декількох можливих 

варіантів, спрямовуватися на конкретного виконавця і доводитися у зрозумілій 

для нього формі, прийняті рішення мають виконуватися в максимально 

можливому обсязі [10].  
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Таким чином можна підвести підсумок по вище сказаному та виділити 

позитивні та негативні наслідки. Криза має позитивний ефект, який 

спостерігається на практичному досвіді. В результаті з’являються можливості 

та вагомі причини навчати персонал з зосередженням уваги на їхні 

індивідуальні якості, які вплинуть на кар’єрний ріст та збільшення 

ефективності. Для керівників покращення буде спостерігатись в принципах 

діяльності та покращення структури підприємства. Щодо негативних наслідків, 

вони можуть мати різний характер: дисбаланс від початку кризової ситуації до 

декількох днів, або ж до ліквідації підприємства. Ті чи інші наслідки кризової 

ситуації вимагають виявлення причин, розробки та впровадження антикризових 

дії які будуть швидко адаптовані під умови кожного підприємства.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті визначено поняття мотивації персоналу на підприємстві, її роль в 

досягненні цілей компанії, а також досліджено різні теорії, на яких базується 

дане поняття: змістовні та процесуальні, визначається їх сутність. 

Ключові слова: мотивація персоналу, теорія мотивації, змістовні теорії, 

процесуальні теорії, потреби, стимули. 

На сучасному етапі розвитку економічного середовища все більшого й 

більшого значення набуває визначення мотиваційних аспектів праці персоналу 

на будь-якому підприємстві. Система мотивації є одним з найважливіших 

елементів у менеджменті організації. Завдяки цьому механізму створюються 

такі умови праці, при яких кожен працівник має можливість максимально 

продуктивно використати свій трудовий потенціал. 
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Сьогодні менеджери всіх рівнів, керівники організації та навіть власники 

підприємства зобов’язані розуміти і враховувати в рамках своєї компетенції той 

факт, що на продуктивну діяльність конкретного працівника дуже сильно 

впливають визначені ним стимули та цілі на основі його потреб. Істотно 

впливає на активність персоналу та його цікавість до поставлених завдань 

матеріальна винагорода у грошовому вигляді, використанні різних трудових та 

соціальних пільг. Проте дослідженнями доведено, що на ефективність 

діяльності персоналу підприємств впливають й деякі відмінні умови., які 

відносяться до процесу та системи стимулювання і мотивації праці кожного 

співробітника. 

Тему мотивації персоналу вивчали і удосконалювали багато науковців та 

професіоналів в сфері управління персоналом. Серед них такі зарубіжні вчені, 

як А. Маслоу, Р. Дафт, Е. Мейо, Д. МакГрегор, Д. Макклеланд, А. Сміт,                

Ф. Тейлор, М. Армстронг, Ф. Херцберг, а також ряд вчених зарубіжжя, зокрема 

А. Литвинюк, Б. Генкін, С. Шапіро, А. Кібанов, Й. Щипачинський,                

Н. Самоукіна.  Серед вітчизняних науковців слід виділити С. Цимбалюка,                

В. Данюк, А. М. Колот та інші. 

Мотива́ція (з лат. movere) – це процес спонукання людей до дії, до праці, 

який, керуючи поведінкою людини, визначає її організованість, активність і 

стійкість; здатність людини задовольняти свої потреби через певну діяльність. 

Мотивація персоналу – це стимулювання працівників до здійснення 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства, яка 

необхідна для ефективного використання прийнятих рішень і виконання 

запланованих завдань. 

Тобто, мотивація означає те, «що знаходиться в людині всередині», те, що 

мотивує її отримувати задоволення від роботи, і відповідно призводить до я 

кісного результату праці.  

Саме це розуміння важливе для кожного керівника організації. Знання 

індивідуальних особливостей та цінностей, внутрішніх мотивів, що 

стимулюють працівників виконувати свою роботу, дозволяють розробити таку 
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систему мотивації на підприємстві, за допомогою якої працівники зможуть 

вкладати в свої функціональні обов’язки максимальних зусиль для досягнення 

своїх цілей та організації загалом. 

Два схожих поняття «мотивацію праці» і «мотивацію трудової діяльності» 

все ж таки потрібно розрізняти. Праця - це цілеспрямована діяльність людини, 

яка направлена на зміни і пристосування предметів природи для задоволення 

власних потреб. Процес праці складається з самої праці, предметів і засобів 

праці. Проте трудова діяльність не обмежується лише процесом праці. 

Діяльність являє собою специфічну форму відношення людини до 

навколишнього оточення, сутністю якої є його докорінна зміна і перетворення в 

певний об’єкт в інтересах людей. [1, с. 79] 

На основі аналізу історичного досвіду поведінки людей, їх реакції на різні 

стимули та відгуки цих стимулів на потреби індивіда, дослідниками було 

створено безліч теорій мотивації. Розрізняють змістові та процесійні теорії 

мотивації (Табл. 1). 

Таблиця 1 - Основні теорії мотивації персоналу 

 

Згідно з поясненнями Нечаюка Л. І.: «Змістові теорії мотивації аналізують 

фактори, які справляють вплив на поведінку людини, її трудову активність. 

Основна увага у цих теоріях сконцентрована на аналізі потреб людини та їх 

впливі на мотивацію трудової діяльності. Ці теорії визначають структуру 

потреб, їх зміст, ієрархію, пріоритетність». [3, с. 96] 

На відміну від змістових, процесійні теорії мотивації розглядають 

мотивацію в дещо іншому плані: « Процесійні теорії не заперечують впливу 

потреб на поведінку людей, але вважають, що остання визначається та 

ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 
Змістові Процесійні 

 теорія потреб 
 теорія М. Альдерфера 
 теорія двох факторів Ф. Герцберга 
 теорія набутих потреб М. Мак-

Клелланда 

 теорія сподівань (модель Врума) 
 теорія справедливості (модель 

Адамс) 
 концепція партисипативного 

(спільного) управління 
 модель Портера-Лоулера 
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формується не лише під впливом потреб. Вони аналізують, як людина 

розподіляє зусилля для досягнення визначених цілей і як обирає конкретний 

вид поведінки». [3, с. 96] 

До змістових теорій належать наступні: теорія ієрархії потреб А. Маслоу, 

теорія М. Альдерфера, теорія двох факторів Ф. Герцберга та теорія набутих 

потреб М. Мак-Клелланда. 

Теорії потреб. Представники даних теорій намагаються виявити окремі 

чинники мотивації, зокрема людські потреби, які, на їх думку, можуть впливати 

на поведінку людей. 

Американський дослідник Генрі Маррей окрім органічних (первинних) 

виявив також вторинні (психогенні) потреби, які вважав результатом процесу 

навчання і виховання. До таких потреб він відніс наступні: потреба у 

досягненні успіху, незалежності й протидії, повазі й захисті, уникненні невдач, 

допомозі й взаєморозумінні, домінуванні та приверненні уваги, пізнанні та по-

ясненні тощо. 

У соціопсихічній теорії мотивації Е. Мейо великого значення надано 

стимулам і мотивам нематеріального характеру, а особливо тим, які 

передбачають сприйняття індивіда конкретною групою, заохочення і 

підтримання його дій та рішень іншими людьми. 

Американський психолог А. Маслоу розглядав проблеми мотивації через 

створену ним ієрархію потреб людини, серед яких виокремлював: 

- фізіологічні потреби; 

- потреба в безпеці; 

- соціальні потреби (належності, причетності, статусу, любові); 

- потреба поваги, визнання; 

- потреба в самоактуалізації. 

Теорія потреб ERG К. Алдерфера має в основі три рівні потреб: 

- існування (existance) - фізіологічні потреби та потреби безпеки; 

- взаємовідносин (rela-tedness) - потреба в міжособистісних стосунках; 

- зростання (growth) - потреба самореалізації та поваги. 
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Кожна потреба, на відміну від потреб А. Маслоу, може задовольнятися 

незалежно від інших. [4, с. 86] 

Теорія мотивації Девіда Мак Клелланда. Чим далі розвиваються та 

вдосконалюються економічні відносини в управлінні, тим значнішої ролі 

набувають потреби так званого високого рівня. Так, представник даної теорії - 

Девід Мак Клелланд - стверджує, що: «структура потреб вищого рівня 

зводиться до трьох чинників: прагненню до успіху, прагненню до влади, до 

визнання». Тобто в розрізі цієї думки успіх можна розцінювати не як похвала 

чи визнання з боку колег, а як власні досягнення в результаті активної праці, 

готовність ухвалювати складні рішення та відповідати за них. Прагнення до 

влади показує не тільки честолюбство, але і вміння людини успішно 

виконувати обов’язки на різних рівнях управління. В той час як прагнення до 

визнання показує здібності до неформального лідерства, до самостійності 

рішень і думок та вмінні переконувати в своїй правоті. [1, с. 84] 

Теорія двох факторів Ф. Герцберга. Дана модель побудована на 

результатах соціологічного опитування широкого кола інженерно-технічного 

персоналу. Досліджуваним пропонувалося дати відповіді на запитання: «У яких 

ситуаціях після закінчення службових обов'язків ви відчували себе особливо 

добре?» і «У яких ситуаціях після закінчення службових обов'язків ви 

відчували себе дуже погано?». За результатами відповідей було побудовано 

двофакторну теорію з двома категоріями: фактори здоров'я й фактори 

мотивації. 

Фактори здоров'я пов'язані з оточенням, у якому здійснюється робота. До 

них належать:   

1) політика організації і її реалізація адміністрацією; 

2) умови праці; 

3) робота з людьми, яким симпатизуєш; 

4) заробітна плата; 

5) мікроклімат у колективі; 

6) рівень безпосереднього контролю за роботою; 
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7) робота без значних напруг і стресів; 

8) зручний розпорядок. 

Фактори мотивації пов'язані з характером і змістом роботи: 

1) достойний заробіток;  

2) оплата праці, що безпосередньо пов'язана з досягнутими результатами;  

3) успіх; 

4) кар'єра, просування по службі; 

5) визнання й похвала за результатами роботи; 

6) ступінь делегування повноважень і відповідальності (якнайвище); 

7) можливості творчого й професійного зростання. 

Відсутність або неадекватність факторів мотивації не пов'язане напряму з 

незадоволеністю роботою, проте їх наявність підштовхує працівників до 

підвищення ефективності діяльності. Відсутність факторів здоров'я приводить 

до незадоволеності роботою, у той же час вони не мають мотивуючого 

характеру. [5, с. 235] 

До процесійних теорій належать: теорія сподівань, теорія справедливості, 

концепція партисипативного (спільного) управління, модель Портера-Лоулера. 

Теорія сподівань В. Врума. Згідно з цією теорією необхідною умовою 

мотивації людини для досягнення мети є не тільки потреба, але і певний тип 

поведінки. Аналізуючи мотивації до праці, теорія сподівань підкреслює 

важливість трьох взаємозв'язків: затрати праці - результати, результати - 

винагорода і валентність (задоволення винагородою). Якщо людина відчуває, 

що прямого зв'язку між затраченими зусиллями і досягнутим результатом 

немає, то мотивація буде слабшати. Очікування щодо винагороди результатів є 

очікуванням стимулів у відповідь на певні досягнення. Валентність - очікувана 

цінність стимулу чи винагороди, яка відображає ступінь задоволення чи 

незадоволення працівника. Якщо цей показник низький, то мотивація 

діяльності також буде слабшою. 

Таким чином, якщо значення будь-якого з трьох факторів буде невелике, 

то мотивація буде слабкою, а результати праці - низькими. [3, с. 205] 
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Теорія справедливості. Відповідно до цієї теорії ефективність системи 

мотивації на підприємстві працівник оцінює не за деякими сукупними 

чинниками, а оцінюючи винагороду, яку отримують його колеги в межах 

окремого відділу та виконуючи схожі функціональні обов’язки. Враховуючи 

умови, в яких працює даний працівник, і порівнюючи їх з умовами для своїх 

колег, він оцінює розмір заохочення, яке пропонують йому, і порівнює з 

іншими. Як приклад: даний працівник працює на швидкому сучасному 

ноутбуці, а його колега - на комп’ютері десятирічної давності. 

Теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера. Ця теорія побудована на 

поєднанні елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Таким чином, 

сутність теорії полягає в тому, що було виділено співвідношення між 

винагородою і досягнутими результатами.  

Л. Портер і Е. Лоулер ввели в свою модель 5 змінних: зусилля, сприйняття, 

результати, винагорода, ступінь задоволення. Рівень затрачених зусиль 

залежить від цінності винагороди. На досягнення результатів впливають 

зусилля, здібності людини та усвідомлення  нею її ролі в самому процесі. 

Досягнення певного рівня результату призводить до внутрішньої винагороди 

(задоволення собою) або зовнішньої (похвала керівника). Працівник має власну 

оцінку ступеня справедливості отриманої винагороди. Задоволення є 

результатом зовнішньої і внутрішньої винагороди. [3, с. 220] 

Теорія мотивації Дугласа Мак-Грегора. Дуглас Мак-Грегор проаналізував 

діяльність працівника на робочому місці і виявив, що керівник може 

контролювати параметри, які визначають дії цього працівника: 

- завдання, які одержує підлеглий; 

- якість виконання завдання; 

- час отримання завдання; 

- очікуваний час виконання задачі; 

- засоби, що надані для виконання задачі; 

- колектив, в якому працює підлеглий; 

- інструкції, одержані підлеглим; 
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- погляди підлеглого на посильність задачі; 

- погляди підлеглого на винагороду за успішну роботу; 

- розмір винагороди за проведену роботу; 

- рівень залучення підлеглого в проблеми, пов'язаних з роботою. 

Усі ці параметри залежать від керівника і, в той же час, певною мірою 

впливають на працівника, визначаючи якість та інтенсивність його роботи. 

Дуглас Мак-Грегор дійшов висновку, що на основі цих чинників стає 

можливим застосування двох різних підходів до управління, які він назвав 

«Теорія X» і «Теорія Y». 

«Теорія X» відображає авторитарний стиль управління і характеризується 

істотною централізацією влади, жорстким контролем за перерахованими вище 

чинниками. 

«Теорія Y» відповідає демократичному стилю управління і допускає 

делегування повноважень, покращення відносин в колективі, обліку мотивації 

виконавців і їх психологічних потреб. [2, с. 263] 

Партисипативне управління. Сучасний метод мотиваційного менеджменту, 

який передбачає певний ступінь демократизації управління, участь працівників 

в управлінні виробництвом. Партисипативне управління реалізується за 

наступним принципом: працівникам надається право самостійного вирішування 

таких аспектів трудової діяльності як вибір засобів праці, режим роботи та 

відпочинку, внесення та запровадження нових ідей та методів в трудовий 

процес. Працівників залучають до постановки цілей та завдань, надають право 

контролю за якістю готового виробу і відповідальності за кінцевий результат. 

Працівники можуть об’єднуватися та формувати робочі групи (бригади) по 

інтересам та до творчих груп. Тобто вони отримують право демократії, при 

цьому повністю і самостійно відповідають за результати своїх дій. [4, с. 75] 

Таким чином, поняття мотивації персоналу організації полягає у 

знаходженні тих внутрішніх мотивів у працівника, які стимулюватимуть його 

до досягнення власних цілей, при цьому виконуючи цілі самого підприємства. 

Мотивація базується на змістовних та процесуальних теоріях. Змістовні теорії, 
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згідно яких в основі поведінки людини лежать її потреби і бажання їх 

задовольнити, та процесуальні, які шукають для цього способи мотивування та 

моделі поведінки. До змістових теорій належать: теорія ієрархії потреб                

А. Маслоу, теорія М. Альдерфера, теорія двох факторів Ф. Герцберга та теорія 

набутих потреб М. Мак-Клелланда. До процесійних теорій належать: теорія 

сподівань, теорія справедливості, концепція партисипативного (спільного) уп-

равління, модель Портера-Лоулера.  
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Моделювання як метод дослідження систем управління застосовується при 

розробці досить складних управлінських рішень і являє собою побудову 

моделей або системи моделей досліджуваного об'єкта для його вивчення. 

Дослідження моделей об'єктів дозволяє уточнити властивості і характеристики 

досліджуваного явища.  

Необхідність моделювання обумовлена складністю організаційних 

ситуацій, неможливістю експериментування з реальними об'єктами та 

орієнтацією управління на майбутнє (аналіз наслідків обираних альтернатив). 

При прийнятті рішень в менеджменті природний неформальний і якісний 

спосіб мислення, який цілком виправдовує себе в простих випадках, але в 

складних ситуаціях вже недостатній. Справитися зі складністю можна, лише 

переходячи від «природних» неформальних, якісних процесів мислення до 

формалізованих, кількісним або хоча б доповнюючи перші другими. До того ж 

при здійсненні самого процесу побудови моделі не дуже ясні, недостатньо чіткі 

ситуації проясняються, і тим самим рівень обізнаності про систему 

підвищується. Якщо неможливо побудувати задовільну модель системи, то це 

свідчить, як правило, про недостатній рівень знань про об'єкт. 

Перш ніж розглядати широко використовувані сучасними організаціями 

моделі і задачі, для вирішення яких вони найбільш придатні, необхідно коротко 

описати три базові типи моделей. Йдеться про фізичні, аналогові і математичні 

моделі. 

Відрізняються такі моделі: 

- фізичні. Вони відображають збільшення або зменшення описання об’єкта; 

- аналогові. Ці моделі ведуть себе так як реальні об’єкти, але зовнішньо 

вони не схожі на них; 

- математичні (символічні). Для опису властивостей або характеристик 

об’єкту використовують символи. 

Відповідно до того, що мета моделювання в загальному випадку може 

бути теоретичною і практичною, моделі також розділяються на два види: 

- пізнавальні, 

- прагматичні. 
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Пізнавальні моделі є формою організації і представлення знань, засобом 

з'єднання нових знань з наявними. Тому при виявленні розбіжностей між 

моделлю і реальністю стає завдання усунення цієї розбіжності за допомогою 

зміни моделі. 

Прагматичні моделі є засобом керування, організації практичних дій, 

способом представлення зразково правильних дій, тобто еталонів чи їхніх 

результатів. Фактично вони є робочим представленням цілей. 

Призначення прагматичних моделей полягає в тому, щоб, при виявленні 

розбіжностей між моделлю і реальністю, розробити способи і засоби для зміни 

реальності так, щоб наблизити реальність до моделі. Можна сказати, що 

прагматичні моделі як би відіграють роль деякого стандарту чи зразка, під яким 

підбудовується як сама діяльність, так і її результат. 

Прикладами прагматичних моделей можуть бути плани і програми дій, 

статути організацій і кодекси законів, нормативна база, технологічні схеми 

різних організаційних операцій, алгоритми, робочі креслення і шаблони, 

параметри добору і технологічні допуски і т.д. 

Як всі засоби і методи, моделі науки управління можуть призвести до 

помилок. Ефективність моделі може бути понижена дією ряду потенційних 

погрішностей. Щонайчастіше зустрічаються – недостовірні початкові 

допущення, обмежені можливості отримання потрібної інформації, страхи 

користувача, слабке використовування на практиці, надмірно висока вартість. 

Недостовірні початкові допущення. Будь-яка модель спирається на деякі 

початкові допущення або передумови. Такі припущення можна об'єктивно 

перевірити і підрахувати. Вірогідність того, що вони точні, буде висока. Деякі 

передумови не піддаються оцінці і не можуть бути об'єктивно перевірені. 

Припущення про зростання збуту наступного року на 10% — приклад 

допущення, непіддатливого перевірці. Ніхто не знає напевно, чи відбудеться це 

дійсно. Оскільки такі передумови є основою моделі, точність останньої 

залежить від точності передумов. Модель не можна використовувати для 

прогнозування, наприклад, потреби в запасах, якщо неточні прогнози збуту на 

майбутній період. 
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Кожна організація для здійснення ефективної діяльності визначає цілі, 

досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній 

послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Так, 

плануючи майбутню діяльність організації, менеджери визначають її цілі, 

способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення. У процесі 

організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, 

організації виробничого процесу, розподілу робіт та забезпечення їх 

необхідними засобами тощо. Контроль передбачає прийняття рішень щодо 

вибору системи контролю (масштабів, періодичності, форм контролю), аналізу 

отриманої інформації та здійснення коригуючих дій. Від того, наскільки 

обґрунтованими будуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача організації, 

її процвітання чи занепад. 

Кожне управлінське рішення стосується економічних, організаційних, 

соціальних, правових і технологічних інтересів компанії. Тому до складу 

критеріїв для вибору найкращого управлінського рішення варто включати й ті, 

які відбивають цей набір інтересів компанії. Економічна сутність 

управлінського рішення проявляється в тім, що на розробку й реалізацію будь-

якого УР потрібні фінансові, матеріальні й інші витрати.  

Тому кожне УР має реальну вартість. Організаційна сутність УР полягає в 

тому, що до цієї роботи залучається персонал компанії. Для ефективної роботи 

необхідно сформувати працездатний колектив, розробити інструкції й 

положення, наділити працівників повноваженнями, правами, обов'язками й 

відповідальністю, налагодити систему контролю, виділити необхідні ресурси, у 

тому числі інформаційні, забезпечити працівників необхідними технікою й 

технологією, постійно координувати їхню роботу.  

Соціальна сутність УР закладена в механізмі керування персоналом, що 

включає важелі впливу на людину для узгодження їхньої діяльності в 

колективі. До цих важелів відносяться потреби й інтереси людини, мотиви й 

стимули, установки й цінності, побоювання й тривоги.  
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Правова сутність УР складається в точному дотриманні законодавчих актів 

України і її міжнародних зобов'язань, статутних і інших документів самої  

компанії.  

Технологічна сутність УР проявляється в можливості забезпечення 

персоналу необхідними технічними, інформаційними засобами й ресурсами для 

розробки й реалізації УР. УР повинне задовольняти ряду вимог і включати 

умови їхнього досягнення. Основними вимогами до УР є: своєчасність 

розробки, прийняття та реалізації УР, наявність механізму виконання, 

оптимальність – тобто відповідність декільком критеріям ефективності, 

забезпеченість ресурсами для виконання, гнучкість або варіативність, 

можливість контролю виконання та досягнення результату, інформаційне 

обґрунтування, обґрунтованість та зрозумілість для виконавців 

Модель являє собою спосіб перетворення вхідної інформації у вихідну. 

Моделі й моделювання виступають як метод аналізу економічних ситуацій, 

перевірки виконуваності можливих рішень і оцінки наслідків. Існує багато 

методів побудови моделей, спеціальних алгоритмів рішення управлінських 

завдань за допомогою моделювання. Для різноманітних цілей і на різних рівнях 

керування використаються моделі, побудовані різними засобами, у рамках яких 

здійснюється опис фінансових, виробничих, логістичних і маркетингових 

характеристик підприємства – витрат, доходів, прибутку, інвестицій, 

виробничих потужностей, каналів постачання й збуту, процесів, функцій, 

інформаційних потоків, організаційних структур і т.п. 

Управлінські рішення, як правило, приймаються за умов високої 

невизначеності, дефіциту інформації, тому суб'єкт управління не завжди може 

об'єктивно встановити критерії оцінювання та пріоритети їх важливості. З 

огляду на це на практиці часто використовують моделі, які дають змогу 

приймати не оптимальні, а задовільні рішення. Така спрощена модель описує 

найважливіші характеристики проблеми, використовуючи обмежену кількість 

критеріїв. Перевага зазвичай надається тому рішенню, яке вже суб'єктам 

управління відоме і дало прийнятні результати. 
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Модель це представлення об'єкта чи системи ідеї в деякій формі відмінної 

від самої цілісності. Вона є спрощеним зображенням конкретної життєвої 

(управлінської) ситуації. Іншими словами, у моделях певним чином 

відображаються реальні події, обставини і т.д. Існує ряд причин зумовлюючих 

використання моделі замість спроб прямого впливу з реальним світом: 

- складність реального світу (реальний світ організації винятково складне і 

фактичне число зміни, що відносяться до конкретної проблеми, значно 

перевершує можливості будь-якої людини й осягти його можна спростивши 

реальний світ за допомогою моделювання); 

- експериментування (зустрічається безліч управлінських ситуацій, у яких 

бажано випробувати й експериментально перевірити альтернативні варіанти 

рішення проблеми. Визначені експерименти в умовах реального світу можуть і 

повинні бути виконані. Коли фірма «Боїнг» проектує новий літак, «Ніссан» 

новий автомобіль, «Ай Би Эм» - нову модель комп'ютера, вони завжди 

виготовляють зразок, перевіряють його в реальних умовах і тільки потім 

починають повномасштабне виробництво. Але пряме експериментування 

такого типу дорого коштує і вимагає часу. Існують незліченні критичні 

ситуації, коли потрібно прийняти рішення, але не можна експериментувати в 

реальному житті.); 

- орієнтація керування на майбутнє (неможливо спостерігати явище, що ще 

не існує і може бути ніколи не відбудеться, як і проводити прямі експерименти. 

Однак багато керівників прагнуть розглядати тільки реальні і відчутні, і це, у 

кінцевому рахунку повинне виразитися в їхньому повороті до чого видимому. 

Моделювання – єдиний до дійсного часу систематизований спосіб побачити 

варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень, 

що дозволяє їхній об'єктивно порівнювати.). 

Стадія формулювання рішення складається з етапів розробки, оцінки й 

вибору альтернатив. Як тільки визначені фактори, що обмежують рішення, 

менеджер починає роботу з пошуку альтернатив або можливих напрямків дій 

для рішення проблеми. Багато альтернативних рішень легко виявити. Вони 
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звичайно відомі з попереднього досвіду, стандартні й легко вписуються в 

область кращого рішення. Однак нерідко виникають нові, унікальні проблеми, 

рішення яких не вміщається в стандартні рамки. У цьому випадку необхідний 

творчий підхід. Існує багато методів творчого пошуку альтернатив: «мозкова 

атака», метод висування пропозицій, груповий аналіз ситуації, карта думок і 

т.п. Вибір альтернативи є свого роду вершиною в процесі ухвалення рішення. 

На цьому етапі менеджер змушений брати на себе певні зобов'язання щодо 

майбутнього напряму дій. Гарний попередній аналіз альтернатив дозволяє різко 

звузити рамки майбутнього вибору. При виборі альтернативи можуть 

використатися три підходи: минулий досвід; проведення експерименту; 

дослідження й аналіз. 

Таким чином: удосконалювання процесу прийняття управлінських рішень і 

відповідно підвищення якості прийнятих рішень досягається за рахунок 

використання наукового підходу, моделей і методів прийняття рішень. 

Механізм моделювання є представленням системи, чи ідеї об'єкта. Керівнику 

необхідно використовувати моделі через складність організацій, неможливості 

проводити експерименти в реальному світі, необхідності заглядати в майбутнє. 

Основні типи моделей: фізичні, аналогові і математичні (символічні). Етапи 

побудови моделі такі: постановка задачі, визначення інформаційних обмежень, 

перевірка на вірогідність, реалізація висновків і відновлення моделі. 

Загальними проблемами моделювання є недостовірні передумови, інформаційні 

обмеження, погане використання результатів і надмірні витрати. 
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УДК 005.942. 

Петриченко К.В., Маковицький Д.А. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ 

Особливості на сьогодні, які ми спостерігаємо, як необхідний обмін 

технологіями і нововведень у різних галузях діяльності в різних країнах світу, 

виокремлює необхідність проведення переговорних процесів.Справа в тому, що 

будь-який вид міжнародних бізнесвідносин передбачає міжкультурне 

спілкування та порозуміння з представниками той чи іншої культури. 

Основними бар’єрами в міжнародних відносинах можуть виступати 

менталітет, цінності та релігія представників різних культур, що в свою 

чергу створює проблему у веденні спільного успішного бізнесу. Ефективне 

проведення ділової зустрічі потребує серйозної і ретельної підготовки. 
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Ключові слова:переговорний процес, переговори, складові елементи 

переговорів, ділова зустріч, бізнес переговори, тактика переговорів. 

В Україні значна кількість вигідних бізнесових проектів залишилася 

нереалізованою через помилки у виборі виду бізнесу, недооцінку різноманітних 

форм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в країні, нечіткий розподіл 

функціональних обов’язків між працівниками та ін. Однією з найсуттєвіших 

причин провалу цих проектів є відсутність у наших менеджерів знань та умінь 

про те, як встановлювати контакти, враховувати національні та психологічні 

особливості іноземних партнерів, дотримуватися ефективної тактики ведення 

переговорів, індивідуальної бесіди, презентації тощо. 

Про ділову зустріч потрібно домовлятися заздалегідь. В межах одного 

регіону найбільш доцільно домовлятися за 2-3 дні. Про організацію ділової 

зустрічі можна домовлятися за допомогою електронної пошти, по телефону. 

Вивченню особливостей та специфіки співпраці з бізнес-партнерами, 

сучасній інтерпретації та організації ділових переговорів присвячені роботи К. 

Бартлетт, Дж. Блека, М. Борга, С. Госхела, Х. Грегерсена, М. Менденхелла, Г. 

Перлмуттера, Г. Хедлунга та ін. Праці деяких українських вчених, зокрема 

А.С. Белорусова, О.А. Кириченко, В.Є. Куриляк, С.П. Мясоєдова, С.Е. 

Пивоварова, О.І. Рогача, Л.М. Симонової, також присвячені аналізу 

національних бізнес-культур.  

Особливо ретельною повинна бути підготовка до зустрічі з іноземцями. 

Потрібно передбачити всі елементи програми їх перебування: порядок 

зустрічі, персональний склад учасників, участь представників преси, обмін 

сувенірами, вітальні промови, розміщення у готелі, ділова частина, культурна 

програма, неофіційні прийоми, проводи. 

Ми постійно про щось домовляємось, спілкуючись, намагаємось 

вирішити ті чи інші питання в сім’ї, в діловій сфері тощо. За допомогою 

переговорів визначають позицію сторін, досягають згоди та залагоджують 

суперечності. 
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Переговори – це метод досягнення угоди шляхом ділового спілкування, 

коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні моменти домовленості 

 

Ділове спілкування – це комунікація, тобто обмін інформацією, важливою 

для учасників спілкування. Головною метою ділового спілкування є організація 

і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності. Щоб 

досягти успіху в переговорах, треба досконало володіти їх предметом. Участь у 

переговорах беруть фахівці різних професій і від кожного вимагається висока 

компетентність.  

Ділове спілкування визначається як специфічна форма контактів і 

взаємодії людей, які представляють не лише самих себе, а й свої організації. 

Воно включає обмін інформацією, пропозиціями, вимогами, поглядами, 

мотивацією з метою розв’язання конкретних проблем як всередині організації, 

так і за її межами, а також укладення контрактів, договорів, угод чи 

встановлення інших відносин між підприємствами. 

Основні моменти 
домовленості 

Предмет 
ділової 
зустрічі 

Місце 
проведення 

Часові межі Склад 
делегації 

Матеріали для 
обговорення 
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Ділові переговори являють процес укладання угоди про майбутні дії 

кожної зі сторін. Для того щоб переговори могли вважатися успішними, дані 

зобов’язання повинні бути чіткими, добре продуманими і довгостроковими. 

Слід зазначити, що особливого значення набуває розуміння невербальних 

аспектів спілкування при діловому спілкуванні, коли від тих чи інших дій може 

залежати успішність проведених переговорів. Але при трактуванні різних 

проявів невербальної комунікації необхідно враховувати те, що існують істотні 

розбіжності в застосуванні окремих символів у різних культурних традиціях. 

Таблиця 1 – Структурні елементи переговорів 

1. Докомунікативний етап: 
збір інформації; 
аналіз проблеми; 
визначення мети і задач. 

2. Комунікативний етап: 
представлення сторін; 
викладення проблем і мети; 
діалог учасників. 

3. Посткомунікативний етап: 
аналіз переговорів. 

 

Підготовку до ділових переговорів проводять у двох напрямках: 

змістовому і організаційному. 

Організаційними питаннями підготовки переговорів є: 

1.Час (експерти з переговорів вважають, що найкращий час зустрічі – 

задовго до чи за півгодини після обіду, найкращими днями рахують середу чи 

четвер, тобто у середині робочого тижня, найгіршими днями є понеділок та 

п’ятниця ); 

2. Регламент переговорів ( за часту вважають, 1,5-2 години); 

3. Місце зустрічі ( це може бути приміщення кожної зі сторін по черзі або 

нейтральна територія; офіс має бути підготовлений до зустрічі: стіл (краще 

круглої форми), всі необхідні канцелярські товари, комп’ютерна техніка); 

4. Склад делегації ( директор та працівники, якібудуть компетентні у 

питаннях, що будуть винесенідля обговорення).  
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Пошук розумної альтернативи жорсткому торгу привів до використання 

«м’якої» стратегії торгу на переговорах, яка допускає, що для досягнення 

успіху необхідний обмін взаємними поступками. М’яка лінія в цій стратегії 

підкреслює важливість створення та збереження відносин, коли учасників 

переговорів розглядають як партнери, які поступаються один перед одним, 

намагаючись досягти взаємної згоди, допускаючи односторонні втрати заради 

досягнення спільної угоди. 

На важливості підготовчого етапу переговорів акцентується в книзі 

Р. Фішера та Д. Ертель “Підготовка до переговорів”. На думку авторів, 

найбільш ефективним є системний підхід при підготовці до ведення 

переговорів, який полягає в необхідності “охопити” весь процес переговорів. 

Гарний результат переговорів може розглядатися як сума семи елементів. [1] 

Інтереси.В процесі ділових переговорів ми хочемо результат, який би 

задовольняв наші інтереси. Таким чином, якщо ми будемо заздалегідь думати 

про свої інтереси, тим більше шансів того, що ми зможемо їх задовольнити. 

Опції.Можливі варіанти майбутньогодоговору або частини можливого 

договору. Чим більше опцій ми запропонуємо, ти більше шансів того, що там 

буде та, яка зможе двом сторонам знайти позитивні інтереси. 

Альтернативи. Перед фінальним рішення чи поставити підпис в документі 

або відхилити його, нам треба мати повне уявлення про те, які варіанти в нас 

ще є. 

Легітимність. Під цим значенням розуміється, щоб наші майбутні 

партнери поводилися та ставилися справедливо до нас, а ми в свою чергу 

робили те саме. Тому буде корисно знайти вагомі аргументи, які будуть 

використовуватись. 

Комунікація.Гарний двосторонній зв’язок, так як кожна сторона ділових 

переговорів бажає впливати на іншу. Необхідно своєчасно продумувати те, що 

ми можемо почути від іншої сторони і що нам потрібно буде сказати. 

Взаємовідносини. Позитивний результат ділових переговорів приведе до 

того, що наші робочі взаємини скоріш за всепокращяться, ніж погіршяться. 
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Підготовка дає шанс врахувати фактори людської взаємодії та подумати про 

людей за переговорним столом. Нам потрібно хоча б трохи підготуватися до 

того, як налагодити стосунки з майбутніми партнерами, що в перспективі 

призведе до спільної угоди. 

Зобов’язання.Зобов’язань, легше буде дотримуватись, якщо ми заздалегідь 

продумаємо основні обіцянки, які реально ми в змозі виконати, а також, які ми 

можемо чекати від протилежної сторони під час проведення ділових 

переговорів. 

Важливо також звернути свою увагу на стадії проведення переговорів, які 

поділяються на: 

1. Першою стадією є підготовка до переговорів або ж до відкриття 

переговорів. Ніхто не буде заперечувати, що до будь-яких переговорів потрібно 

ретельно підготуватись, провести діагностику стану справ, також визначити 

переваги та недоліки сторони учасників конфлікту і т. п. Крім збору інформації, 

доречним буде чітко сформувати свої цілі в переговорах. Далі потрібно 

визначитись із метою участі у переговорах. Тут варто відповісти на запитання: 

у чому полягає основна мета проведення переговорів, і якщо угода не буде 

досягнута, як це повпливає на інтересах обох сторін?  

2. Другою стадією є первинний вибір позиції. На цій стадії 

реалізовується дві цілі учасників переговорів, а саме: показати опонентам, що 

їхні інтереси вам відомі й ви їх враховуєте; визначити полу для маневру й 

спробувати залишити в ньому якнайбільше місця для себе. Кожна сторона 

переговорів за допомогою фактів і принципової аргументації намагається 

зміцнити свої позиції у розмові.  

3.  Третя стадія переговорів полягає у пошуку взаємно прийнятого 

рішення. Учасники переговорів визначають можливості одне одного, 

представляють факти, вигідні тільки їм та заявляють про наявність у них 

усіляких альтернатив. Тут же використовуються різні маніпуляції й 

психологічні натиски головуючого, відбувається захоплення ініціативи всіма 

можливими способами, адже ціль кожного з учасників переговорів – це мати 

хоча б невелике домінування та домогтись рівноваги у спорі.  
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4. Четверта стадія – це завершення переговорів або вихід з глухого 

кута. 

Тут у нагоді будуть загальні рекомендації з вирішення  конфліктної 

ситуації на переговорах. В першу чергу, треба визнати наявність протилежних 

цілей, методів у опонентів; визначити можливість переговорів, тобто, після 

визнання конфлікту й неможливості його вирішити легким шляхом, доцільно 

буде домовитись про можливості проведення переговорів; заздалегідь потрібно 

погодити процедуру переговорів (де, коли і як почнуться переговори, 

обговорити строки, місце їх проведення); виявити коло питань, що складаю 

предмет конфлікту; розробити варіанти рішень, для цього потрібно, щоб 

сторони під час спільної роботи пропонували кілька варіантів рішень з 

розрахунком витрат по кожному з них та з урахуванням наслідків; після цього 

приймається погоджене рішення після розгляду усіх можливих варіантів, при 

взаємному обговоренні й за умови, що сторони дійшли згоди, доцільно це 

загальне рішення представити в письмовому вигляді; реалізувати прийняте 

рішення на практиці. 

Отже, коли сторони досягли обопільної згоди, наступає відповідальний 

момент — вироблення спільного рішення.Процес переговорів повинен 

закінчуватись їх аналізом. При цьому потрібно пам’ятати, що наявність угоди 

(документа) ще не робить переговори успiшними, а її вiдсутнiсть не завжди 

означає невдачу. 

Об’єктивний критерій успіху переговорів — виконання сторонами взятих 

на себе зобов’язань. При виконанні договору складається репутація 

сторін.Після закінчення переговорів доцільно скласти звіт. 

Основні параметри, яким повинен відповідати учасник переговорів, це 

професіоналізм, широкий кругозір, корпоративне почуття (але при тривалих 

переговорах його слід уникати), співвідношення емоційної і раціональної сфер, 

володіння прийомами риторики, жестикуляції, міміки. 
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Таким чином, переговорний процес - досить тривалий за часовим 

параметром явище, оскільки містить певні етапи, тільки послідовне досягнення 

яких призводить до вирішення конфлікту. 

Припідготовці до переговорів потрібно враховувати велику кількість 

факторів, а також психологічні. Позиція кожного учасника майбутніх 

переговорів повинна бути з’ясована задовго до початку переговорів. На 

переговори сторона повинна йти єдиною командою із загальною метою.  

Окрім змістової частини, потрібно ґрунтовно вивчити психологічні, 

особистісно-ділові якості партнера з переговорного процесу. Підготовчий етап 

до проведення переговорів може підтвердити загальну психологічну, 

організаційну, методичну і змістову готовність делегації до результативних дій. 

Отже, процес спілкування є надзвичайно складним явищем, який включає 

не тільки власне вербальний елемент, а й невербальне спілкування. 
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На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки  основними 

завданнями будь-яких підприємства є забезпечення ефективної роботи, 

розширення своїх ринкових позицій та збільшення прибутку, головним 

способом досягнення вище вказаних завдань є формування сприятливого 

внутрішнього середовища. Сукупність внутрішніх елементів підприємства – 

об’єктів, процесів, так званих внутрішніх змінних, які надають йому 

специфічного вигляду, утворює його внутрішнє середовище. Такі елементи, 

існують як спочатку, так і виникають в результаті управлінських рішень, 

можуть контролюватися і коригуватися, а також самоорганізовуватися. 

В сучасних умовах господарювання загальноприйнято, що внутрішнє 

середовище є джерелом життєвої сили підприємства. У внутрішньому 

середовищі міститься потенціал, необхідний для функціонування підприємства, 

але в цей же час воно може бути джерелом проблем і навіть його загибелі. Тому 

основним завданням для управлінців є розгляд факторів внутрішнього 

середовища підприємства, що знаходяться в постійній взаємодії. Оцінка 

внутрішнього середовища необхідна для визначення стратегії поведінки 

підприємства і ефективнішого ухвалення управлінських рішень, необхідних для 

успішної діяльності. Саме це зумовлює актуальність нашого дослідження. 
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Теоретичні засади стосовно вивчення внутрішнього середовища були 

сформовані такими науковцями як: Василенко В.О., Ткаченко Т.І., Завадський 

Є.С., Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Оленко І.П., Нємцов В.Д.,                 

Довгань Л.Є., Руденок Г.Ю., Осовська Г.В., Осовський О.А. 

Разом з тим, не дивлячись на інтерес, що існує в останні десятиліття, до 

вивчення внутрішнього середовища підприємства, фрагментарність і не 

системність опрацьовування ряду принципових питань не дозволяють говорити 

про концептуальне оформлення даного напряму в теорії підприємства. Не 

розроблені класифікації елементів внутрішнього середовища підприємства, що 

не дозволяє сформувати системні уявлення про «наповнення» різних рівнів 

внутрішньофірмового середовища. Не існує формальної моделі, що описує 

процеси трансформації окремих рутинів підприємства і їх коеволюції у 

внутрішньому середовищі.  

Підприємство, як відкрита система, функціонує і розвивається завдяки 

наявності в ній певних елементів, які дають можливість своєчасно і адекватно 

реагувати на сигнали зовнішнього оточення. Ці елементи і складають її 

внутрішнє середовище. Чим краще розвивається внутрішнє середовище 

підприємства, тим більших досягнень можна очікувати в кінцевому результаті. 

Однією з важливих характеристик функціонування підприємства є його 

взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.  

Внутрішнє середовище підприємства відображає відносини зацікавлених 

осіб між собою та щодо результатів діяльності підприємства. Внутрішнє 

середовище підприємства являє собою комплекс факторів, що здійснюють 

вплив на діяльність підприємства та є результатом реалізації управлінських 

рішень. Окрім цього, внутрішнє середовище підприємства є складовою 

частиною загального середовища підприємства [1]. 

Внутрішнє середовище підприємства – це частина загального середовища, 

яке знаходиться в його межах. Воно постійно і безпосередньо впливає на 

функціонування організації. Інформація про внутрішнє середовище 

підприємства необхідна менеджеру, щоб визначити внутрішній потенціал, на 

які можна розраховувати в конкурентній боротьбі для досягнення поставленої 

мети.  
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В контексті цього можна стверджувати, що внутрішнє середовище 

підприємства – це цілісна система взаємопов’язаних елементів, підсистем, 

компонентів, складових і факторів, що прямо впливають на діяльність (роботу) 

підприємства та виникають, як наслідок прийняття управлінських рішень, і які 

підприємство в змозі частково контролювати та корегувати. 

Внутрішнє середовище кожного підприємства формується під впливом 

змінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (виробництва 

продукції, послуг). Зазвичай у внутрішньому середовищі підприємства чи 

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

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

 

Рисунок 1- Фактори внутрішнього середовища підприємства 

Внутрішнє середовище підприємства формується в залежності від його 

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

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

і

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

підприємницьких дій 

Доручена робота, серія робіт або частина роботи, яка 
має бути виконана заздалегідь встановленим способом 
у заздалегідь обумовлені терміни для досягнення цілей 

підприємства

Спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності 
продукції за технічними і економічними параметрами 

Має на меті ідентифікацію індивідуальних та 
підприємницьких цілей та їх узгодження 

Добирається з урахуванням кваліфікаційних 
характеристик і узгодженості мотивацій індивідів з 
цілями підприємства, здатності їх до саморозвитку 

Складові внутрішнього середовища 
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середовищем. Всі внутрішні процеси на підприємстві відбуваються в рамках 

організаційної структури, яка відображає внутрішню побудову підприємства, 

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

Організаційна структура закріплює завдання, функції управління, права і 

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

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

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

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

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

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

моделі управління. 

Організаційна культура пронизує все внутрішнє середовище підприємства 

і є інтегрованою характеристикою, яка відображає систему цінностей, які 

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

поділяють всі члени підприємства. 

Співвідношення цих елементів визначає потенціал підприємства, його 

сильні і слабкі сторони, вміння протистояти загрозам зовнішнього середовища. 

На різних підприємствах цілі можуть бути подібними або істотно відрізнятися. 

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

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

вони створені в межах установленого бюджету. 

При визначенні цілей зберігається певна послідовність дій. Спочатку 

визначається глобальна, головна ціль підприємства, потім здійснюється її 

декомпозиція на підцілі, які визначаються сукупністю необхідних для 

досягнення основної цілі ресурсів. Декомпозиція кожної підцілі здійснюється 

доти, поки не буде достатньою для вирішення завдань на певному 

управлінському рівні. 

Підприємство ми можемо розгляди як певну сукупність людей, які мають 

спільну ціль, то, власне ціль, як бажаний кінцевий результат діяльності, може 

служити  мотивом, що спонукує людей до дії, оскільки формується на основі 
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їхніх потреб та інтересів. Ціль обирають, конструюють у вигляді ідеальної 

моделі стану системи в майбутньому, можливість досягнення якої оцінюють 

керівники з урахуванням різних чинників — особистих (рівень 

професіоналізму, співвідношення мотивів і стимулів) і чинників зовнішнього 

середовища (ресурсні та інституційні обмеження) [3,с.53]. (рис. 2.). 

 

Рисунок 2 - Вплив чинників на формування цілей 

Ефективна діяльність підприємства неможлива без спеціалізованого 

розподілу праці, при якому певний вид роботи доручається тим фахівцям, котрі 

можуть зробити її найкраще. Здійснення розподілу праці і координування дій 

виконавців – одне із найважливіших завдань менеджменту, розумне вирішення 

якого дає змогу організації бути продуктивнішою порівняно з конкурентами. 

Результатом горизонтального та вертикального розподілу праці є структура 

організації. 

Таким чином, керівництво підприємства для утримання провідних позицій 

на ринку повинно підтримувати фактори внутрішнього середовища в такому 

вигляді: відношення персоналу підприємства до роботи у своїй галузі, як до 

складного виробничого процесу; наявність власних технологій, стосовно яких 

весь виробничий процес розбивається на елементарні складові, що мають 

реальну схему виконання і способи автоматизації, а це сприяє гарантованому 
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обсягу продажів; персональну відповідальність кожного конкретного 

працівника організації за ту чи іншу ділянку роботи і наявність освічених, 

висококваліфікованих кадрів; вміння вести конкурентну боротьбу; ефективну 

рекламу.  

Отже, детальне вивчення всіх складових внутрішнього середовища 

підприємства, їх впливу один на одного, факторів, невикористаних резервів, 

дасть можливість керівництву підприємства розробити такі важливі рішення у 

бізнесі, як визначення оптимальних обсягів виробництва, вибір найбільш 

ефективних з погляду ресурсів і витрат технологій, виробничих процесів, 

підвищення конкурентоспроможності продукції, зростання потенціалу ринку, 

створення раціональної системи стратегічного управління, досягнення 

фінансової стабільності. 
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AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК РЕВОЛЮЦІЙНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

У статті розглянуто сутність Agile-менеджменту. Запропоновано 

визначення Agile-менеджменту як сукупності принципів, методів і 

форм управління, використання яких надає можливість керівникам усіх рівнів 

планувати діяльність, формувати команди для реалізації окремих проектів та 

швидко реагувати й адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі з 

мінімальними втратами часу та ресурсів. Узагальнено підходи що 

сприятимуть переходу до Agile-організації. 

Ключові слова: управління, гнучке управління, аджайл, скрам, методологія, 

швидкість прийняття рішень, цінності, здатність до змін, ціннісно 

орієнтований підхід.  

На сучасному етапі розвитку інноваційних технологій та менеджменту 

дедалі популярнішими стають питання, які знаходяться на перехресті цих двох 

галузей. Зокрема, ті, що стосуються реорганізації структури всередині компанії, 

підвищення продуктивності, менш проблемного пристосування компанії до 

зовнішніх змін. А також – створення гнучкого типу команди, де зміни та 

переорієнтація робочого процесу проходитимуть безболісно. Agile допомагає 

знайти відповіді на усі ці запитання.  

Agile – це система ідей і принципів «гнучкого» управління проектами, на 

основі яких розроблені популярні методи Scrum, Kanban та інші. Ключовий 

принцип – розробка через короткі ітерації (цикли), в кінці кожного з яких 

замовник (користувач) отримує робочий код або продукт [1].  

Питаннями розробки і впровадження Agile-методологій у процесі розробки 

програмного забезпечення висвітлені в працях науковців: Б. Вольсон, К. Бек, 

М. Фаулер, М. Кон, Р. Мартін, Х. Кніберг. Використання Agileпідходу в 

освітню діяльність висвітлюють Н. Гульчевська, Г. Греф, А. Делхій, В. Війнадс 

та ін. 
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Як і інші популярні методології розробки та управління проектами, Agile 

з’явився порівняно недавно в США. На відміну від CPM і CCPM, за появу 

гнучкої методології розробки відповідальна відразу ціла група людей – 17 

американських IT-фахівців зі штату Юта. Разом з «Маніфестом гнучкої 

розробки ПО», в якому вперше прозвучав термін «Agile» вони прописали 

принципи Agile-розробки. Їх суть зводиться до таких ключових моментів, 

що визначає характер гнучкого методу розробки: 

− люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти; 

− працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію; 

− співпраця із замовником важливіша за обговорення умов контракту; 

− готовність до змін важливіша за дотримання плану [3]. 

Agile став основою для цілого ряду гнучких методик, серед яких 

найбільш відомі Scrum, Lean та екстремальне програмування. Головна мета 

Agile – дати команді розробників можливість створювати зміни і реагувати на 

них, щоб домогтися успіху в невизначеному і неспокійному середовищі. [1] 

Agile рух пропонує альтернативи традиційному управлінню проектами. 

Гнучкі підходи зазвичай використовуються в розробці програмного 

забезпечення, щоб допомогти підприємствам швидко реагувати на 

непередбачуваність, яка відноситься до групи методології розробки 

програмного забезпечення, заснованих на ітеративний розробці, де вимоги і 

рішення розвиваються завдяки співпраці між самоорганізаційними крос-

функціональними групами [2]. 

Дослідивши десятки організацій, які здійснили такий перехід, фахівці 

McKinsey виявили базові запитання, на які необхідно відповісти в рамках 

перших трьох фаз: оцінювання стану готовності до agile-трансформації, 

експериментування, масштабування [4]. Процес переходу до agile-організації 

складається з чотирьох етапів (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Процес переходу до Agile-організації 

 

На першому етапі «Оцінювання стану готовності до agile-трансформації» 

менеджмент компанії має поставити перед собою ряд запитань, а саме: 

1) Чи всі працівники чітко розуміють зміст мети та стратегії організації?  

2) Чи є в компанії стандартні підходи до здійснення критично значущих 

видів діяльності?  

3) Якщо подивитися на ролі, сфери відповідальності та права щодо 

прийняття рішень – чи можна сказати, що все це чітко визначено в масштабі 

цілої організації?  

4) Наскільки швидкими, зрозумілими та дієвими є процеси загального 

управління і прийняття рішень?  

5) Чи є в керівників спільне розуміння того, чому потрібна трансформація? 

Чи є рамковий план – як саме перехід до структури типу agile уможливить 

досягнення бажаних бізнес-цілей?  

6) Якою мірою керівники (в першу чергу представники вищих щаблів) 

володіють навичками, потрібними для планування, створення та управління 

agile-організацією? Чи є в них відповідне ставлення та здатність мислити 

категоріями Agile?  
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Якщо вході опитування буде отримана хоча б одна відповідь ні, то при 

переході до стадії «Експериментування» менеджменту компанії необхідно буде 

паралельно додатково опрацювати підгрунття до переходу на Agile [4]. 

На другому етапі «Експериментування» менеджмент компанії визначає 

відповіді на такі запитання: 

1) Чи досягнуто згоди серед керівників щодо бажаного результату 

експериментів/пілотних проектів?  

2) Чи вибрано один або більше експериментальних проектів для 

потенційної реалізації? Чи має кожний із них достатнє кадрове/ресурсне 

забезпечення, для того щоб в умовах його автономної реалізації досягти 

бажаного результату?  

3) Як сприймають проекти топ-менеджери? Проаналізуйте ділянки, на які 

експериментальні проекти матимуть найбільший вплив. Чи керівники цих 

напрямів усвідомлюють потребу трансформацій, розуміють їхню суть? Чи 

готові вони «купити» ідею експерименту та, відповідно, надати йому потрібну 

підтримку?  

Якщо в ході визначення, була отримана хоча б одна негативна відповідь, 

то в першу чергу, необхідно виокремити проблеми та окреслити перспективи 

щодо запланованого експерименту. Проте, незважаючи на отриманий на цьому 

етапі результат менеджменту компанії необхідно паралельно продовжувати 

реалізовувати експериментальні проекти [4]. 

Під час реалізації експериментальних проектів, оцініть ступень готовності 

до фази «масштабування». Для цього можна використати наступні питання.  

1) Чи завершено успішно одну масштабну пілотну ініціативу (або серію 

невеликих проектів), на прикладі якої було продемонстровано бажані 

результати?  

2) Чи є загальний план переходу із актуального до бажаного стану, який би 

сприймався організацією як реалістичний?  

3) Чи прийняло керівництво ідею повномасштабної Agile-трансформації? 
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4) Чи впроваджених змін достатньо для того, щоб досягти бажаних бізнес-

цілей?  

5) Чи стали ми повноцінною Agile-організацією? Це стосується не лише 

операційної моделі, але й поведінки менеджменту та персоналу.  

Якщо в ході опитування, отримані позитивні відповіді варто 

сфокусуватися на наступному етапі, тобто безперервному розвитку agile-

організації, що означає постійне вдосконалювання вашої операційної моделі у 

відповідь на нові й нові вимоги, які висуває бізнес-середовище [4]. 

Джефф Сазерленд, автор книги «Scrum», винайшов пропонує методику, 

щоб впоратися з недоліками класичного управління проектами (рис. 2). 

Рисунок 2 – Методика використання Scrum 

Отже, власник продукту повинен продумати і зібрати всі побажання. Потім 

команда повинна оцінити беклог, щоб зрозуміти, чи можливо все це зробити і 
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скільки часу буде потрібно. Слід зазначити, що гнучкі методології Agile 

спочатку проектувалися для продуктів, вимоги до розробки яких змінюються 

протягом всього процесу їх створення. В цьому і полягає їх ключова 

відмінність від класичних методологій, для яких характерні довгі узгодження з 

приводу найменших змін в проекті. 

Основним недоліком Agile-організації є «плаваюча» оцінка термінів 

розробки та бюджету. Проте дана методологія має і значні переваги, такі як 

низькі терміни виробництва продукту і відсутність простоїв на час погодження 

проектної документації, так як у маніфесті Agile було проголошено такі 

цінності: люди та взаємодія важливіші за процеси і документи; продукт, що 

працює, важливіший за велику кількість документації по ньому; тісний контакт 

із замовником важливіший за чітке слідування контракту; пристосовування та 

здатність до змін важливіша за дотримання початкового плану. 

Отже, впровадження методології Agile і управління передбачає ґрунтовну 

підготовку та значних змін у корпоративній культурі та способу мислення. 

Якщо ж зробити спробу трансформації, при цьому не до кінця зрозумівши її 

наслідки для підприємства, то скоріш ця спроба зазнає невдачі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

У статті розглядаються теорії впровадження політики сталого розвитку на 

регіональному рівні. Досліджуються проблеми та методи створення 

сприятливих умов та середовища для впровадження політики сталого 

розвитку. Наводяться приклади модернізації та удосконалення концепції 

політики сталого розвитку в публічному управлінні. Визначено роль та 

значення регіону у реалізації політики сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, публічне управління, регіон, впровадження 

політики, розвиток, суспільство, стратегія, ресурси. 

Актуальність теми обумовлена тим що наприкінці XX- початку                

XXI століття загальносвітове визнання нової наукової теорії сталого розвитку, 

під якою у загальному вигляді розуміється стабільний соціально-економічний 

розвиток, не руйнує своєї природної основи. Теорія орієнтує державу й 

українське суспільство на стратегію сталого розвитку, що забезпечує 

збалансоване вирішення соціально-економічних завдань і проблем збереження 

сприятливого навколишнього середовища та природно ресурсного потенціалу, з 

метою задоволення потреб не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь.  
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Метою статті є визначення ролі регіону у впровадженні політики сталого 

розвитку та формування чіткої концепції покращення та удосконалення 

соціального, економічного і політичного рівня життя населення регіону та 

країни в цілому. 

Особлива роль регіонального рівня забезпечення сталого розвитку науково 

обґрунтована тим, що на конкретній території концентруються забруднення, які 

чинять негативний вплив на здоров'я населення, стан природного середовища, 

умови соціально-економічного розвитку. У сучасній Україні досягнення 

стійкого збалансованого розвитку регіонів справедливо пов'язується з 

послідовною і системною модернізацією, яка передбачає запровадження 

новітніх медичних, енергетичних та інформаційних технологій, розвиток 

космічних і телекомунікаційних систем, радикальне підвищення 

енергоефективності. 

В умовах модернізації важливе значення для наукового обґрунтування та 

деталізації дослідження економічних процесів отримує регіональна економіка, 

що представляє собою галузь наукових знань про прояви і розвиток соціально-

економічних процесів і явищ в їх безпосередній взаємодії з ресурсними 

можливостями та економічним потенціалом на окремих територіях. 

Слід також відзначити, що в умовах сталого розвитку система державного 

управління не здатна до саморегуляції та саморозвитку на рівні своїх підсистем 

(виробнича криза, інфляція, безробіття, демографічні проблеми), втрачає 

стабільність, у такому разі її регуляторні механізми не спрацьовують, точніше 

вони не забезпечують умови для належного функціонування системи, що тим 

самим веде до її системного руйнування. Відтак, якщо система державного 

управління виявиться нездатною належно реагувати на умови сталого розвитку, 

це не лише приведе до втрати нею стабільності функціонування, але й 

спровокує її перехід у стан затяжної кризи. 

Враховуючи об’єктивну диференціацію території країни за рівнем 

розвитку продуктивних сил, забезпеченістю природно-ресурсним потенціалом, 

ступенем трансформації природних геоекосистем, не може бути єдиного, 
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універсального механізму реалізації національної моделі сталого розвитку. 

Крім того, кожний регіон має свої специфічні передумови та пріоритети 

переходу на засади сталого розвитку.  

У контексті сталого розвитку регіон розглядається як цілісна еколого-

економічна система, що здатна оптимізувати співвідношення між економічним 

зростанням, задоволенням матеріальних і духовних потреб людей та якістю 

навколишнього середовища. Саме регіон є ядром економічного, соціального й 

екологічного облаштування простору, мобілізації для цієї мети матеріальних, 

трудових, фінансових та інтелектуальних ресурсів. Здійснити об’єктивний 

аналіз і оцінку сукупності чинників, які справляють стимулюючий або, 

навпаки, гальмівний  вплив на динаміку і напрями екологічно зорієнтованого 

розвитку, покликана науково обґрунтована регіональна політика. Україна як 

член ООН також пішла даним шляхом, зобов’язавшись сталий розвиток 

вважати основним орієнтиром всіх перетворень у державі. Однак Україна на 

практиці дуже повільно слідує зазначеним орієнтирам розвитку, не поспішаючи 

їх запроваджувати в законодавчу практику та відповідні програмні документи. 

Лише у стратегічному документі «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» 

ми почали звертатися до ідеї сталого розвитку та декларування певних заходів 

щодо їх запровадження в дію в Україні. 

Питання переходу регіону до сталого розвитку розглядаються й 

вирішуються різними методами як зарубіжними фахівцями, так і 

представниками вітчизняних наукових шкіл. Проблеми забезпечення сталого 

розвитку регіону на сучасному етапі досліджено у роботах таких авторів, як 

С.М. Гріневська , З.В. Герасимчук, Н.М. Махначова. Сталий розвиток 

національної економіки як ознаку цивілізаційних процесів XXI століття 

розглядають О.М. Кулініч, П. Бєлєнький. Регіональні аспекти інноваційного 

розвитку вивчав П.Т. Бубенко. Питання формування індикаторів стійкого 

соціально-економічного розвитку регіонів розглянуто О.І. Ляшевською, 

факторам, тенденціям та перспективам економічного зростання присвячено 

роботи Л. Стрижкової  та І. Курнишевої. 
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Забезпечення сталого розвитку України вимагає реалізації стратегії 

соціально-економічних перетворень, її соціальних і економічних пріоритетів 

розвитку та механізмів їх реалізації. Перехід України до сталого розвитку 

визначається активною участю в цьому процесі регіонів. Вони є запорукою 

поліпшення найважливіших територіальних пропорцій, факторами досягнення 

природно-господарської збалансованості, ефективного і повного використання 

внутрішньорегіональних умов і ресурсів, здійснення регуляторної політики, 

реструктуризації регіональних господарських комплексів з урахуванням 

екологічних особливостей кожного з регіонів держави. 

На сучасному етапі дослідження проблеми сталого розвитку особливої 

актуальності набуває регіональний аспект. Сталий розвиток регіону можна 

розглядати як підвищення рівня подолання ним несприятливих соціальних, 

економічних і екологічних ризиків та тенденцій із спроможністю регіону 

забезпечувати збалансований розвиток, саморегулювання, самовдосконалення з 

максимальним використанням внутрішніх, а також зовнішніх позикових 

ресурсів для задоволення потреб населення регіону. 

Сталий розвиток – це такий розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, 

але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої 

власні потреби. Отже, завдання економічного і соціального розвитку повинні 

бути визначені з урахуванням його сталості в усіх країнах. Конкретні підходи 

до його реалізації будуть, безумовно, різнитися, але вони повинні мати деякі 

загальні принципові характеристики і відповідати основній  концепції сталого 

розвитку і вписуватися в широку стратегію для його здійснення. 

Визначено, що сталий розвиток – це світоглядна концепція, яка динамічно 

розвивається, має різноманітні аспекти та тлумачення, що відображають ідею 

гармонізації природи та суспільства, за якої процес розвитку дає можливість 

забезпечити потреби сучасного покоління, не завдаючи шкоди інтересам 

майбутніх поколінь. Дана концепція структурно складається з трьох 

компонентів – економічного, соціального та екологічного сталого розвитку. 
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Регіональна політика будь-якої сучасної держави здійснюється у чіткій 

відповідності із визначеними на законодавчому рівні стратегічними 

пріоритетами її розвитку, які розробляються державою у відповідності до 

домінуючих потреб суспільного розвитку даного регіону, держави та світу 

загалом. Іншими словами, регіональна політика держави має бути узгоджена із 

загальнонаціональними уявленнями про подальший розвиток держави, а вона в 

свою чергу вибудовується із урахуванням загальносвітових тенденцій 

суспільного розвитку. Наразі домінуючою концепцією загальносвітового 

суспільного розвитку визнаєтся концепція сталого розвитку. Отже, виникає 

питання, яким чином регіональна політика сучасних держав та України зокрема 

узгоджується з основними постулатами концепції сталого розвитку. 

В економічній сфері цілі державної регіональної політики є  

універсальними: досягнення економічно і соціально виправданого рівня 

комплексності та раціоналізації структури господарства, підвищення 

життєзабезпечення галузей виробництва у ринкових умовах, створення 

сприятливих умов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, 

формування вільних економічних зон та розвитку транскордонного 

співробітництва, удосконалення економічного районування тощо. Здійснення 

регіональної політики передбачає реалізацію важливих завдань у соціальній 

сфері. Серед них – підвищення добробуту населення і забезпечення єдиних 

мінімальних соціальних стандартів, незалежно від економічних можливостей 

регіонів, стабілізація рівня життя населення, забезпечення зайнятості, 

запобігання погіршенню демографічної ситуації, формування раціональної 

системи розселення. Блок екологічних цілей включає регулювання природно-

господарської збалансованості регіонів, впровадження економічного механізму 

природокористування, екологічно обґрунтоване розміщення продуктивних сил 

регіонів. Загалом структура і зміст державної регіональної політики 

відповідають вимогам і завданням сталого розвитку. 

Головною проблемою, що стоїть на шляху впровадження принципів 

сталого розвитку в світі, є високий ступінь залежності країн, що розвиваються, 
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від розвинутих країн майже в усіх відношеннях. Без їх допомоги у більшості 

країн світу майже немає шансів успішно та вчасно здійснити перехід. І цей факт 

є суттєвим недоліком. Подолати його можливо лише за умови інтеграції країн, 

перш за все, в економічному аспекті. Досягнення цілей сталого розвитку для 

більшості країн світу і України зокрема ускладнюється не тільки відсутністю 

ресурсних джерел та економічною скрутою, яка породжує соціальні та 

політичні проблеми, а й відсутністю чіткого уявлення про те, що сталий 

розвиток означає сьогодні. 

Більше двадцяти років досвіду впровадження даної концепції в практику 

державотворення країн світу довели, що сама концепція потребує 

вдосконалення та деталізації цілей сталого розвитку, виходячи з реалій 

сьогодення та перспектив подальшого розвитку. Необхідно підкреслити 

важливість саме інституційного забезпечення сталого розвитку, оскільки це є 

комплексним питанням, що передбачає гармонійний розвиток економічної, 

екологічної та соціальної складових, а також узгодження інтересів нинішнього 

та майбутнього поколінь. Відтак розробка та впровадження політики сталого 

розвитку потребує горизонтальної та вертикальної  координації, а також 

повноцінного залучення до прийняття рішень зацікавлених сторін. 

Отже, проведене дослідження місця та ролі регіональної політики в 

контексті концепції сталого розвитку, яка є домінуючою концепцією розвитку 

людства та визнається всіма державами-членами ООН, засвідчує значну 

концентрацію уваги національних урядів саме на місцевій, регіональній 

складовій системи органів влади, на яку полягається більшість завдань щодо 

практичної реалізації основних постулатів сталого розвитку. Більшість країн 

світу, які вже долучилися до конкретних дій з упровадження сталого розвитку в 

національних умовах, довели високу ефективність регіональних органів влади в 

даній справі. Це, зокрема, стало предметом розгляду на останньому саміті ООН 

під назвою РІО+20 та спричинило низку рішень щодо подальшого поглиблення 

співпраці саме з місцевими органами влади, шляхом покладання на них 

відповідальності за подальший розвиток в даному напрямку. Україна також 



104 

поділяє основні постулати концепції сталого розвитку, що знайшло своє 

відображення в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», де також зроблено 

акцент на вагомості регіональної складової в національній системі влади як 

уособленні основної рушійної сили сталого розвитку в Україні. 

Проблема розвитку була і залишається світовою. Отже, і сталий розвиток 

не може не фігурувати в порядку денному практично всіх країн – розвинених і 

тих, що розвиваються. Можна сказати, що сталий розвиток – це 

інтернаціональна, загальносвітова ідея. Вона має справді міжнародний, 

національний, регіональний і локальний аспекти. Крім того, вона передбачає 

участь в її реалізації різних учасників – урядів, бізнесу та громадянського 

суспільства. Сталий розвиток – це не просто ідея, не демонстрування намірів. 

Це реальна, практична і керована справа з конкретними ініціаторами і 

програмами, включаючи національні плани, стратегії, програми дій. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

У статті розглянуті основні підходи до формування сучасної кадрової 

політики на підприємстві. Розкрито цілі, принципи, форми, методи, завдання, 

та способи забезпечення якісної роботи фахівців. Сформульовані основні 

принципи кадрової політики майбутнього в центрі уваги якої повинна 

знаходитись людина з її власним потенціалом та ініціативою. 

Ключові слова: персонал, кадрова політика, кадровий потенціал, 

корпоративна стратегія, корпоративна культура. 

У сучасних умовах розвитку національної економіки суттєвим і 

актуальним є конкурентоспроможний персонал і ефективність соціально-

трудових відносин, оскільки кадрова політика є важливою складовою 

корпоративної стратегії діяльності підприємства та основною його, 

конкурентною перевагою. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність 

підприємства залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик 

працівників, а й від результативності методів і механізмів управління ними. 

Досвід роботи провідних підприємств свідчить про те, що їх головною 

конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал. Досить високий 

рівень корпоративної культури робить підприємство привабливим для 

талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці, в свою 

чергу, створюють відповідну репутацію підприємства чи фірми, привертають 

нових споживачів та висококваліфікованих співробітників. Головним 

завданням таких підприємств є сприяння зростанню професійної компетенції 

робітників та розвитку їх навичок і вмінь. Тому актуальним виявляється 

вивчення особливостей формування кадрової політики на вітчизняних 

підприємствах та розробка рекомендацій щодо її ефективної реалізації. 
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Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм 

організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та 

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та 

стимулювання. 

Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в 

роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, 

організації значною мірою визначається його кадровою політикою. 

Невід’ємною складовою частиною у роботі будь-якого підприємства, 

установи чи організації в Україні були та залишаються питання 

професіоналізму та компетентності працівників,  зміцнення кадрової політики 

та кадрового осередку. Кадрова політика являє собою систему основних цілей, 

принципів, форм, методів, завдань та способів по забезпеченню якісної роботи 

фахівцями, які володіють необхідними діловими, моральними та професійними 

якостями. Метою сучасної кадрової політики на підприємстві є формування 

високопрофесійного кадрового корпусу службових трудових відносин та 

оптимальної збалансованості їх чисельності. 

Мета кадрової політики на будь-якому підприємстві забезпечується 

виконанням таких основних завдань:  

- реалізація єдиної кадрової політики;  

- організація кадрової роботи на основі всебічного використання 

досягнень науки, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

- удосконалення управління кадровими процесами на основі сучасної 

системи науково-аналітичного та інформаційного забезпечення; 

- розвиток нормативно-правової бази кадрової роботи і її постійне 

вдосконалення з урахуванням вимог сьогодення; 

- визначення науково-обґрунтованих нормативів кадрового забезпечення; 

- забезпечення підрозділів підприємства чи організації кваліфікованими 

компетентними кадрами; 

- забезпечення реалізації соціальних прав та гарантій працівників. 
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Сьогоденням визначаються такі основні принципи кадрової політики на 

підприємстві як: 

- наукова обґрунтованість потреби підприємства, установи чи організації  

у працівниках тієї чи іншої кваліфікації; 

- ретельність відбору та вивчення працівників за їх діловими, моральними 

та особистими якостями; 

- поєднання довіри і поваги до працівників установи чи підприємства з 

принциповою вимогливістю до них; 

- своєчасне оновлення кадрів, оптимальне збалансоване поєднання 

чисельності  досвідчених і молодих працівників. 

Можна визначити також такі основні напрямки кадрової політики: 

- комплектування установи чи підприємства кваліфікованими і 

компетентними працівниками; 

- розвиток сучасної системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації персоналу, яка повинна забезпечити кардинальне поліпшення 

системи навчання, розроблення і впровадження в навчальний процес сучасних 

передових технологій і методик підготовки, поліпшення методичних розробок 

проведення занять, використання зарубіжного досвіду у підготовці кадрів; 

-  розроблення відповідних методів з питань зміцнення трудової 

дисципліни та законності у колективах, підвищення персональної 

відповідальності, суворого дотримання норм професійного етикету під час 

виконання службових завдань та при спілкуванні з населенням, активізація 

роботи щодо розширення зв’язків з громадськістю, засобами масової 

інформації, тощо; 

- психологічне забезпечення, допомога у вирішенні особистих та 

соціально-побутових проблем працівників; 

- вдосконалення організаційної структури та штатного розпису з 

урахуванням навантаження на працівників підприємства за окремими 

напрямками діяльності.    

Термін “ кадрова політика” може мати широке та вузьке значення. 
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В широкому значенні – це система усвідомлених та певним чином 

сформульованих та закріплених правил, норм, які приводять людський ресурс у 

відповідність із довгостроковою стратегією фірми, установи, підприємства чи 

організації. 

Нерідко при широкому розумінні кадрової політики необхідно звертати 

увагу на особливості реалізації власних повноважень та стилю керівництва. Не 

на пряму це знаходить своє відображення в філософії організації, колективному 

договорі та правилах внутрішнього розпорядку. Звідси бачимо, що всі заходи 

по роботі з кадрами – вибір, складання штатного розкладу, атестація, навчання, 

просування – можуть плануватися раніше та узгоджуватися зі стратегічними 

цілями та поточними задачами організації чи підприємства. 

У вузькому розумінні – це набір конкретних правил, привітань та заборон, 

які реалізуються, як в процесі безпосередніх взаємовідносин між 

співробітниками, також і у взаємовідносинах між робітниками та керівництвом 

організації чи підприємства в цілому. 

За своїм складом кадрова політика має таке коло проблем: 

- цілеспрямоване, планомірне та збалансоване формування та підготовка 

кваліфікованих робітників, постійне підвищення їх професіональної 

майстерності, всебічна освіта та постійне виховання кадрів; 

- розподіл та перерозподіл працівників за сферами зайнятості та видами 

професійної діяльності; 

- раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання 

їх діяльності, розвиток спеціальних вмінь та навичок, формування 

задоволеності працею, контроль за діяльністю кадрів, формування та розвиток 

комплексної системи керування людськими ресурсами; 

- формування постійно діючого кваліфікованого кадрового резерву. 

Вихідними документами для формування кадрової політики є: 

-  загальна декларація прав людини; 

-  Конституція України (Основний Закон); 

-  Цивільний кодекс; 
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-  Кодекс законів про працю України; 

- Закони України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону 

праці», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; 

- інші нормативно-правові документи (Постанови КМУ; Постанови ВРУ; 

накази Міністерств та відомств; накази керівника підприємства; колективні 

договори).   

Кадрова політика формується з врахуванням впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів, характерних для сучасного і майбутнього. 

До зовнішніх факторів відносяться: 

-  національне трудове законодавство; 

-  взаємовідносини з профспілками; 

-  стан економічної кон’юнктури; 

-  стан і перспективи розвитку ринку праці. 

Внутрішніми факторами є: 

-  структура, цілі і стратегії підприємства чи організації; 

-  територіальне розміщення підприємства, установи чи організації; 

-  технології виробництва; 

-  організаційна культура; 

- кількісний і якісний склад наявного персоналу і можливі його зміни в 

перспективі; 

- фінансові можливості організації чи підприємства, які визначають 

допустимий рівень витрат на управління персоналом; 

- існуючий рівень оплати праці. 

При раціональній кадровій політиці керівництво підприємства чи 

організації повинно мати як якісний діагноз, так і обґрунтований прогноз 

розвитку ситуації, не тільки засіб діагностики персоналу, але й прогнозування 

кадрової ситуації на середньострокові та довгострокові строки. До складу 

програм розвитку підприємства чи організації входять короткострокові, 

середньострокові та довгострокові прогнози у потребах в кадрах (якісний та 

кількісний). Окрім того, складової частиною плану є програма кадрової роботи 

з варіантами її реалізації. 
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В нормальних умовах розвитку підприємства основні завдання, які повинні 

вирішуватись на основі кадрової політики, зводяться до: 

- розробки системи науково-обґрунтованого вивчення здібностей 

працівників, їх професійного та посадового переміщення у відповідності з 

діловими й особистими якостями, застосування цілеспрямованої підготовки 

персоналу, його розвитку; 

- активізація роботи кадрових служб з питань стабілізації трудового 

колективу, підвищення трудової і соціальної активності працівників; 

- переходу від переважно адміністративних методів управління 

персоналом до економічних, соціальних та психологічних; 

-  залучення працівників до управління виробництвом. 

Ефективна кадрова політика повинна бути: 

- складовою частиною стратегічної програми розвитку підприємства, тобто 

сприяти реалізації стратегії через кадрове забезпечення; 

- гнучкою, тобто вона має бути, з одного боку, стабільною, оскільки із 

стабільністю пов’язані певні плани працівників, а з другого – динамічною, 

тобто корегуватись відповідно до змін тактики підприємства, економічної 

ринкової ситуації; 

- економічно-обґрунтованою, виходячи з реальних фінансових 

можливостей, що забезпечить індивідуальний підхід до працівників. 

- стабільними можуть бути і ті напрямки кадрової політики, які 

зорієнтовані на врахування інтересів персоналу і організаційної культури 

підприємства. 

Отже, кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з 

кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й 

соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів і 

урядових рішень. 

В залежності від організації на власний чи зовнішній персонал, ступінь 

відкритості по відношенню до зовнішнього середовища при формуванні 

кадрової політики виділяють відкриту та закриту кадрову політику. 
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Відкрита кадрова політика характеризується тим, що організація є 

прозорою для потенційних працівників будь-якого рівня. Можна прийти і 

починати роботу як із нижчої посади, так і з найвищої. Організація готова 

прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має відповідну 

кваліфікація без урахування досвіду роботи. Такого типу кадрова політика 

може бути адекватною для нових організацій чи підприємств, що ведуть 

агресивну політику завоювання ринку, орієнтованих на швидке зростання і 

вихід на передові позиції в своїй галузі. 

Закрита кадрова політика характеризується тим, що організація 

орієнтується на залучення нового персоналу тільки нижчого посадового рівня, а 

заміщення вакантних посад вищого рівня проводиться лише за рахунок 

працівників організації. Кадрова політика такого типу властива компаніям, що 

орієнтується на створення певної корпоративної атмосфери, або працюють в 

умовах дефіциту людських ресурсів. 

Кадрова політика на підприємствах майбутнього, на нашу думку, повинна 

будуватися на таких принципах:  

- повна довіра робітнику та надання йому максимальної самостійності;  

- в центрі економічного управління повинні бути не гроші, а людина, її 

потенціал та ініціатива;  

- результат діяльності підприємства визначається ступенем єдності 

колективу;  

- максимальне делегування функцій управління робітникам;  

- справедливість, послідовність, рівність, відсутність дискримінації за 

віком, статтю, релігією, чіткого дотримання трудового законодавства. 

Основна мета сучасної кадрової політики – це своєчасне забезпечення 

оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 

розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та 

загального стану ринку праці. 

Відповідним механізмом реалізації кадрової політики є система планів, 

норм і нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 

спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації 

в персоналі. 
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Цільова задача кадрової політики підприємства може бути вирішена по-

різному, при цьому існують такі альтернативні варіанти: 

- звільняти працівників або зберігати, а якщо зберігати, то яким шляхом; 

- проводити перепідготовку працівників самостійно, або шукати тих, хто 

вже має відповідну підготовку; 

- проводити набір персоналу із зовнішніх джерел, або перенавчати 

власних працівників, які підлягають звільненню з підприємства; 

- проводити додатковий набір персоналу, або задовольнитися існуючою 

кількістю за умови більш раціонального її використання; 

- вкладати гроші у підготовку "дешевих", але вузькоспеціалізованих 

працівників, або "дорожчих", але маневрених і т.д. 

Основними різновидами кадрової політики, як правило, вважають:     

- політика набору кадрів;  

- політика навчання, або перепідготовки;  

- політика оплати праці;  

- політика формування кадрових процедур;  

- політика соціальних відносин. 

У великих підприємствах кадрова політика, як правило, офіційно 

декларується і докладно фіксується у загальних корпоративних документах: 

меморандумах, інструкціях, що регламентують найважливіші аспекти 

управління людськими ресурсами. У невеликих підприємствах вона, як 

правило, спеціально не розробляється, а існує як система неофіційних 

установок власників. 

Вважається, що письмове оформлення кадрової політики дозволяє: 

-  чітко і наочно відобразити погляди адміністрації підприємства; 

-  переконати персонал у добрій волі адміністрації підприємства; 

-  поліпшити взаємодію підрозділів підприємства; 

-  внести послідовність у процес прийняття кадрових рішень; 

-  інформувати персонал про правила внутрішніх взаємин; 

-  поліпшити морально-психологічний клімат у колективі і т.д.  
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У зв'язку з розробленими стратегічними концепціями управління 

персоналом пред'являються і нові вимоги до майбутніх менеджерів з персоналу, 

зокрема: цілеспрямованість, масштабність, комунікабельність, здатність 

аналізувати і вирішувати комплексні проблеми, синтезувати рішення в умовах 

невизначеності і обмеженості інформації та ін. 

Головною особливістю всієї системи розробки і реалізації ефективної 

кадрової політики на підприємстві є та обставина, що значну частку роботи з 

персоналом повинні виконувати самі лінійні керівники, а працівники кадрової 

служби зобов'язані допомагати їм у цьому і забезпечувати відповідну підтримку 

(витрати робочого часу лінійних керівників на виконання кадрових функцій у 

прогресивних підприємствах складають від 30 до 60 %). Основними правилами 

при цьому є такі: 

- кожен керівник – це керівник персоналу; 

- кожен директор – це директор з персоналу, незалежно від того за яку 

сферу діяльності він відповідає; 

- кадрова грамотність є найважливішим елементом, що визначає 

просування за службою менеджерів усіх ланок. 

Загалом, на нашу думку, в процесі формування кадрової політики 

підприємства повинно відбуватися узгодження наступних аспектів: 

- розробка загальних принципів кадрової політики, визначення її 

пріоритетів та основних цілей; 

- організаційно-штатна політика – планування потреби у персоналі, 

формування структури і штатного розпису, призначення, створення резерву 

нового прийому, переміщення; 

- інформаційна політика – створення і підтримка системи руху кадрової 

інформації; 

- фінансова політика – формулювання принципів розподілу засобів, 

забезпечення ефективної системи стимулювання праці; 

- політика розвитку персоналу – забезпечення програми розвитку, 

профорієнтація і адаптація працівників, планування індивідуального 

просування, формування команд, професійна підготовка і підвищення 

кваліфікації; 
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- оцінка результатів діяльності – аналіз відповідності кадрової політики і 

стратегії підприємства, виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка кадрового 

потенціалу. 

Якщо підприємство створюється і його керівництво зацікавлене у тому, 

щоб кадрова політика проводилася усвідомлено, то необхідно здійснити ряд 

заходів щодо її проектування. 

З метою вдосконалення кадрового менеджменту українських підприємств, 

на наш погляд, слід зосередитися на фінансуванні проведення наступних 

заходів: 

- побудови національної системи стандартів управлінської діяльності, 

проведення «круглих столів» за участю експертів з метою виявлення причин 

проблем в кадровому менеджменті, що виникають на підприємствах;  

- застосування на практиці функціональної гнучкості, яка досягається 

шляхом виконання робітником більше 2‒3 функцій, оволодіння 

багатопрофільними спеціальностями, що дозволяє забезпечити 

взаємозамінюваність один одного в «піковий період», а також зменшує 

монотонність праці, підвищуючи інтерес до неї; 

- перегляду та встановлення науково обґрунтованих норм праці, 

поліпшення організаційно-технічних умов виробництва; 

- проведення атестації і раціоналізації робочих місць, визначення їх 

необхідної кількості і скасування реально зайвих робочих місць, що дозволить 

направити частину економії фонду оплати праці на стимулюючі заходи для 

робітників, які залишились на виробництві; 

- встановлення формули організації праці працівників, організація 

впровадження передових прийомів і методів праці; 

- встановлення оптимальних режимів роботи підприємства, зважаючи на 

специфіку їх діяльності, введення гнучких графіків, дозвіл роботи з неповним 

робочим днем, організація надомної праці; 
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- розробки заходів з попередження нещасних випадків, підвищення міри 

безпеки, зниження захворюваності, поліпшення умов праці і підвищення 

культури виробництва на підприємствах;  

- попередження плинності кадрів за рахунок оптимізації внутрішньої 

мобільності персоналу; 

- підвищення реальної зацікавленості працівників підприємства в кінцевих 

результатах їх діяльності, застосовуючи ефективно діючі системи 

матеріального та нематеріального стимулювання. 

Таким чином можна зробити висновок, що кадрова політика є складовою 

частиною всієї управлінської діяльності і виробничої політики організації чи 

підприємства. Вона повинна мати на меті створення згуртованої, 

високорозвиненої і високопродуктивної робочої сили, формувати таку систему 

роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, 

але й соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів 

і урядових рішень. Механізмом її реалізації є система планів, норм і 

нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 

спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації 

в якісному персоналі. Нові ідеї, технології і устаткування не допоможуть 

добитися успіху у бізнесі без підготовлених, грамотних і лояльних 

співробітників. 
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ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ 

В науковій статті розглянуто базові поняття публічної комунікації в 

діяльності органів державної влади. Проаналізовано основні наукові підходи до 

розуміння змісту понять «комунікація», «інформація»,  «публічна комунікація». 

З’ясовано співвідношення зазначених понять. Виокремлено рівні взаємодії та 

змістовні принципи комунікації влади з громадськістю. Установлено, що у 

контексті дослідження є цілком коректною синонімізація понять 

«комунікація» і «інформація». Сформульовано визначення публічної комунікації 

як форми соціальної комунікації, яка реалізується у публічній сфері. 

Ключові слова: комунікація, публічна комунікація, публічна сфера, інформація, 

принципи комунікації, інформування, консультування, діалог, партнерство. 

Публічне управління як суспільне явище надзвичайно гостро відчуває 

потребу у встановленні та підтриманні сталих комунікативних зв’язків між 

його суб’єктами й об’єктами, використанні спеціальних засобів інформаційного 

обміну, завдяки яким забезпечується та безпосередньо здійснюється 

управлінський процес. Комунікація є неодмінною складовою управлінської 

діяльності загалом і публічного управління зокрема. 

Публічна комунікація в системі управління є своєрідним засобом 

транслювання певної стратегічної матриці, яка забезпечує реалізацію 

ефективних каналів взаємодії між органами державної влади та громадськістю. 

Дослідженню питань публічної комунікації, формуванню сучасного 

бачення її ролі у виробленні та реалізації політико-управлінських рішень 

присвячено чимало праць українських і зарубіжних учених, зокрема:               

М. О. Василика, С. І. Вирового, М. М. Грачова, Н. К. Дніпренко, В. Г. Королька, 

М. Г. Лашкіної, М. М. Логунової, Л. П. Макаренко, Г. Г. Почепцова,                 

О. Г. Пухкала, І. В. Рейтеровича, Є. О. Романенка. 



117 

Метою статті є розкриття сутності публічної комунікації та особливостей її 

застосування в діяльності органів державної влади. 

Значення феномену комунікацій на сучасному етапі розвитку суспільства 

важко недооцінити, адже комунікаційні зв'язки пронизують усі сфери 

життєдіяльності, комунікації досліджуються різними науками: державним 

управлінням, економікою, правом, соціологією, філософією, культурологією, 

політологією, тощо. 

Комунікація (лат. communicatio, від communico – «роблю спільним, 

пов’язую, спілкуюсь») – спілкування, обмін думками, відомостями, ідеями – 

передбачає обмін інформацією між двома або більше сторонами, на відміну від 

інформування, де потік інформації відбувається в одному напрямку. 

Традиційно дослідники поняття «інформація» співставляють з поняттям 

«комунікація», адже інформація та комунікація взаємопов'язані, та часто 

зливаються в одну дефініцію («інформаційно-комунікативний»). Комунікація, 

проникаючи в усі сфери суспільного життя стає неодмінною умовою 

функціонування сучасного суспільства. 

Досліджуючи сутність та функції комунікації в системі державного 

управління Є.В. Драчов наголошує, що «при здійсненні основних 

управлінських функцій – планування, організації, мотивації, координації, 

аналізу та контролю, – комунікація виступає як інтегруючий фактор: 

використовуючи потоки інформації, вона спрямовує повідомлення від однієї 

ланки до іншої відповідно встановленим цілям. Фактично, система обробки 

інформації виступає об'єднуючою функцією для всіх підсистем або підрозділів 

державного управління» [3]. 

Публічну комунікацію як засіб транспарентності державного управління 

також варто розглядати через розуміння змісту публічної сфери, в межах якої 

вона здійснюється. За визначенням Ю.Хабермаса, «публічна сфера – це та 

сфера соціального життя, де формується громадська думка, це арена, форум 

публічного дискурсу з приводу соціально-політичних проблем життя та 

розвитку суспільства». Відтак публічна сфера «стосується комунікативних 

інтересів, властивих будь-якому суспільству в цілому, які трансформуються в 

конкретні практичні дії, спрямовані на реалізацію цілей» [4]. 
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На відміну від сфери політики чи бізнесу, комунікації в державних 

структурах мають принципово інший рівень відповідальності. Результати 

діяльності державних органів впливають на громадян, підприємства та 

організації, суспільство, привертають увагу міжнародного співтовариства. Тому 

інформація, яку надають органи влади, значною мірою впливає на життя 

кожного громадянина держави. Таким чином, комунікації є невід’ємною 

складовою роботи кожного органу державної влади – від планування до 

остаточної реалізації рішення. Комунікації – це завжди вулиця із двостороннім 

рухом: держава спілкується з громадськістю і враховує позицію громадян [5]. 

Принципи комунікації – це основні правила, керівні настанови, норми 

діяльності для досягнення ефективної комунікації між владою і суспільством. 

До змістовних принципів, на яких має будуватися ефективна комунікація 

органів влади з громадськістю, варто віднести:  

- принцип комплексності – дозволяє органам влади об’єктивно 

враховувати впливи різних чинників, що позначаються на ефективності 

поширення інформації та її сприйнятті суспільством;  

- принцип оперативності та достовірності – сприяє вчасному наданню 

органами влади актуальної, правдивої інформації, яка є потрібною та 

доцільною і має важливе значення для громадян;  

- принцип інформативності та адекватності – полягає в поширенні 

інформації, наповненої змістом відповідно до реальної ситуації;  

- принцип доступності – полягає в наданні органами влади інформації у 

зрозумілій, доступній формі, зрозумілою мовою, що сприятиме швидкому 

сприйняттю інформації саме тоді, коли вона є необхідною;  

- принцип промоції – сприяє орієнтації діяльності органів державної 

влади на потреби суспільства, шляхом просування передових ідей та найбільш 

корисної інформації, використовуючи останні досягнення і перспективи 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розширення 

маркетингових можливостей шляхом інформування, переконання й 

нагадування;  
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- принцип стратегічного планування передбачає розроблення та 

реалізацію комунікаційної стратегії, націленої на підтримку довгострокових 

стратегічних цілей державного органу, адже стратегічною метою комунікації є 

встановлення відносин довіри між відповідним державним органом та його 

цільовими аудиторіями, які є важливими та здатними вплинути на його 

діяльність.  

Наведені основні принципи комунікації, які доповнюють одне одного, 

необхідно розглядати у взаємозв’язку, у результаті чого виникає синергетичний 

ефект, що дозволяє органам влади досягти результату ефективних комунікацій 

із громадськістю [2]. 

Успішна реалізація комунікаційної функції державної влади можлива 

тільки тоді, якщо її органи добре взаємодіють між собою і виробляють 

узгоджену позицію з усіх питань. Постійний обмін інформацією допомагає 

уникнути ситуацій, коли різні органи оприлюднюють суперечливу інформацію. 

Залежно від структури процесу комунікативної взаємодії органів 

публічного управління і громадськості, напрямів і характеру інформаційних 

потоків під час неї, виокремлюють такі рівні взаємодії влади і громадськості як: 

інформування, консультування, діалог, партнерство. 

Інформування – відкритий і вільний доступ до необхідної, повної та вчасно 

наданої інформації є важливим для забезпечення прозорої та відповідальної 

політики. Інформування зазвичай здійснюється через інформаційні стенди, 

публікації у ЗМІ, на офіційному веб-сайті органу публічного управління, під 

час щорічних звітів, надання інформації на запити тощо.  

Консультування – широке обговорення представниками органів місцевої 

влади та організацій громадянського суспільства різних способів вирішення 

конкретної проблеми політики. Консультування реалізується через громадські 

слухання, участь громадськості в комісіях місцевих органів влади, громадських 

та експертних радах, дослідження громадської думки (соціологічні опитування, 

фокус-групи), групові форми дискусії («круглі столи»), консультації з 

представниками громадськості щодо проектів певних рішень, програм тощо. 
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Діалог – двостороння комунікація між органами влади, з одного боку, та 

організаціями громадянського суспільства і громадянами, з іншого. Питання 

для обговорення можуть визначатися обома сторонами. Діалог може 

відбуватися через особисті прийоми громадян керівниками, прес-конференції, 

громадські слухання, громадські ради, загальні збори громадян тощо. 

Партнерство – є найвищим рівнем співпраці між органами публічного 

управління та громадськістю, передбачає взаємну відповідальність влади та 

громадськості та полягає в об’єднанні зусиль влади і громадян заради 

співробітництва для досягнення спільно визначених цілей [1]. 

Кожен урядовий орган має дотримуватися вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» та інших правових актів щодо розголошення 

інформації та відповідей на запити преси. 

Громадськість і засоби масової інформації очікують, що діяльність органів 

державної влади буде прозорою, вони враховуватимуть суспільні інтереси та 

ефективно виконуватимуть покладені на них обов’язки. 

У різних органах комунікаційні підрозділи організовано по-різному: це 

може бути департамент, відділ із комунікацій чи зв’язків із громадськістю, 

прес-служба. Проте функції у них одні й ті самі – забезпечувати спілкування з 

громадськістю, роз’яснювати громадськості завдання, рішення та заходи 

органів державної влади, своєчасно надавати людям об’єктивну інформацію 

про їхні права та обов’язки, надавати інструкції, як діяти у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, підвищувати обізнаність із державного та регіонального 

управління. 

Основним завданням прес-служби органів державної влади та місцевого 

самоврядування є роз’яснення громадянам, як владна політика і цільові 

програми впливають на їх життя [5]. 

Загалом слід відзначити комунікативну природу державного управління, 

адже фактично вся управлінська діяльність сьогодні базується на інформаційній 

складовій, а з цієї позиції інформаційно-комунікаційна функція держави 

набуває особливої актуальності. 
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Основне завдання, яке на сьогодні постає перед органами державної влади 

та громадськістю, – утвердження компромісних відносин, які б 

характеризувались високим рівнем інформаційної прозорості, перетворюючи 

суспільство на ефективного суб'єкта вироблення державно-управлінської 

інформації. 

Сьогодні органи влади почали активніше залучати різноманітні інституції 

громадянського суспільства до робочих груп з розроблення законопроектів, 

активно упроваджуються технології електронного уряду, що дозволяють 

забезпечувати прозорість та відкритість влади, зменшувати рівень корупції, 

підвищувати якість надання адміністративних послуг, тим самим підвищуючи 

ефективність влади.  

Таким чином, громадська думка має бути в центрі формування державної 

комунікаційної політики. Щоб рішення, що приймаються владою, були 

прийняті суспільством, необхідно починати враховувати інтереси різних груп 

громадськості замість того, щоб маніпулювати громадською думкою. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено основні чинники, що впливають на розвиток 

експортного потенціалу, а також вивчені основні підходи в вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях до підвищення ефективності експорту, питання 

управління ефективністю реалізації експортного потенціалу, що  направлено 

на збільшення обсягів експорту підприємства в вартісному вираженні і 

зниження витрат. 

Ключові слова: експортний потенціал підприємства, фактори розвитку 

експорту, зовнішня торгівля, ефективність, управління. 

Експортна діяльність є складовою виробничо-фінансової діяльності 

підприємства характеризується повною самостійністю у виборі іноземного 

контрагента, товарної номенклатури, у визначенні вартості контракту, обсягів, 

ціни і термінів постачання. Тому ключове значення набуває дослідження 

чинників, що впливають на ефективність проведення експортних операцій. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення такої економічної 

категорії, як експортні можливості підприємства, представляється недостатньо 

повним. 

Мета статті - дослідження ключових факторів формування та розвитку 

експортного потенціалу. 

На етапі формування експортного потенціалу підприємства впливають 

фактори внутрішнього стану, до яких відносять: систему стратегічного 

планування підприємства; систему маркетингового планування; організацію 

виробництва і умови праці; рівень якості продукції, що виробляється, робіт і 

послуг; рівень витрат і ціну; інноваційну політику; частку імпорту в ціні 

експортного асортименту; фінансовий стан підприємства. 
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Термін «фактор» визначається як рушійна сила якого-небудь процесу або 

явища. Поняття «фактор ефективності експорту» слід визначити як обставина, 

що істотно впливає на ефективність експорту підприємства. Фактор є 

багатовимірною характеристикою діяльності підприємства, експортної тактики 

і стратегії, зовнішнього ринку, товару або галузі. Він описується за допомогою 

набору змінних, які одномірні і вимірні. 

У сучасній економічній літературі існують різні підходи до класифікації 

факторів, що впливають на експортний потенціал. Виділяють кілька груп 

чинників: характеристики підприємства (розмір, міжнародна компетентність, 

міжнародний досвід роботи і т. д.); галузі та ринку; психологічні 

характеристики; вибір цільового сегмента. 

На основі аналізу доступних джерел [1- 4] зроблена спроба об’єднати 

фактори, що впливають на експортний потенціал, в наступні групи: 

- за ступенем поширення - специфічні і загальні. Загальні фактори 

характерні для всіх галузей економіки. Специфічними є ті, які діють в умовах 

окремої галузі або підприємства; 

- за тривалістю впливу - постійні і змінні. Постійні чинники впливають на 

досліджуване явище безперервно протягом усього періоду (звітного періоду, 

виробничого циклу, терміну життя товару); 

- зовнішні і внутрішні. Внутрішніми називають фактори, на які 

підприємство може впливати. Зовнішні фактори (кон’юнктура ринку, 

інфляційні процеси, умови поставок сировини, матеріалів, їх якість, вартість і 

ін.) Відображаються на результатах роботи підприємства. Їх дослідження 

дозволяє точніше визначити ступінь впливу внутрішніх чинників і забезпечити 

більш достовірний прогноз розвитку виробництва; 

 - за характером дії - інтенсивні і екстенсивні. До екстенсивних відносяться 

чинники, які пов’язані з кількісним, а не якісним приростом результативного 

показника, наприклад, збільшення обсягу виробництва продукції. Інтенсивні 

фактори характеризують якісні зміни в процесі виробництва;  
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- за ступенем впливу - основні і другорядні. До основних відносяться 

фактори, які надають найбільш помітний вплив на результат. Інші називають 

другорядними. Потрібно зауважити, що, в залежності від обставин, один і той 

же фактор може бути і основним, і другорядним;  

- за ступенем контролю - контрольовані і не контрольовані. 

Контрольованими можна вважати фактори, які підприємства можуть змінювати 

в вигідному для себе напрямку. До контрольованих державою факторів 

належать ті, які держава може змінювати з метою підвищення ефективності 

експорту підприємств.  

Деякі економісти ділять чинники тільки на дві групи: зовнішні і внутрішні, 

а в рамках внутрішніх досліджують екстенсивні і інтенсивні. Ряд дослідників 

розширюють розглянуту вище класифікацію, вводячи додаткові ознаки поділу 

факторів, що дозволяє виділити локальні і глобальні, позитивні і негативні, 

кількісні і якісні фактори і т. п.[2]. 

Необхідно враховувати, що зовнішнє середовище підприємства, що діє на 

міжнародній арені, істотно відрізняється від зовнішнього середовища 

підприємства, що працює на національному ринку. Причому найбільш важливо 

враховувати вплив зовнішнього середовища потенційного закордонного ринку, 

на якому планує функціонувати експортоорієнтоване підприємство, що 

розглядає зовнішньоекономічну діяльність як один із пріоритетних напрямків. 

Хоча незаперечним є той факт, що в умовах глобалізації вплив міжнародного 

середовища відчувають і підприємства, що функціонують на внутрішньому 

ринку, як правило, в області конкуренції зі світовими виробниками аналогічних 

товарів. 

Фактори внутрішнього середовища визначають рівень 

конкурентоспроможності продукції, що експортується підприємством, а 

одночасне дослідження і облік макроекономічних чинників забезпечить 

підприємству-експортеру успіх в конкурентній боротьбі з зарубіжними 

виробниками аналогічних товарів.[3]. 
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Фактори можуть впливати як в бік підвищення конкурентоспроможності, 

так і в бік її зниження. А придбання конкурентної переваги за рахунок чинників 

буде залежати від того, наскільки грамотно і ефективно вони 

використовуються. 

Дія зовнішніх чинників проявляється на етапі реалізації продукції. При 

аналізі, обліку та контролі чинників макрорівня необхідно прагнути до 

максимальної пристосованості керованої економічної системи до умов їх 

впливу. До некерованих факторів макрорівня слід віднести регламентацію 

зовнішньоторговельних операцій, систему міжнародних стандартів, систему 

міжнародних розрахунків. 

Серед економіко-фінансових чинників, що впливають на експортну 

діяльність, виділяють такі, як величина відсоткових ставок за кредитами і 

обмінного курсу, оподаткування в країні експортування, а також рівень 

інфляції. 

Один з ключових чинників, які необхідно враховувати при здійсненні 

експортної діяльності, - це реальний обмінний курс. З одного боку, зниження 

курсу може збільшити конкурентоспроможність і чистий прибуток організації 

за рахунок зниження ціни на товар на зарубіжних ринках, з іншого - привести 

до підвищення цін на імпортовані матеріали, сировину та обладнання. 

Підвищення обмінного курсу робить продукцію вітчизняних виробників більш 

дешевою і конкурентоспроможною, що призводить до зростання величини 

експорту і зниження величини імпорту, тим самим покращуючи торговий 

баланс країни. Важливо відзначити, що обмінний курс використовується також 

для зіставлення вартості експорту і імпорту. При збільшенні реального 

обмінного курсу підвищується вартість імпорту, що надає протилежний вплив 

на сальдо торгового балансу.  

У складі економічних механізмів державного регулювання міжнародної 

діяльності особливе місце займає податкове регулювання. Більшість країн 

активно використовують важелі тарифного і нетарифного регулювання. У той 

час як використання тарифних обмежень знижується, зростає кількість і 

складність нетарифних бар’єрів, що застосовуються країнами з метою захисту 

своїх товаровиробників. 
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Як економічні фактори, що впливають на діяльність підприємства, 

виділяють інфляцію, скорочення купівельної спроможності споживачів і 

реального попиту на товари і послуги, зміна рівня відсоткових ставок на 

капітал і ін. 

Під культурними факторами розуміють відмінність в загальноприйнятих 

традиціях, менталітеті, прийнятих нормах ділового спілкування, звичаї і стиль 

життя в різних країнах.[3]. 

Політичні фактори функціонування національної економіки визначаються 

суб’єктивною діяльністю людей відповідно до певних політичних цілей і умов. 

Політична ситуація впливає на інвестиційний клімат держави, визначаючи такі 

характеристики, як ризики, прибутковість, зворотність, ліквідність та ін. 

До політичних факторів можна віднести: 

- оголошення ембарго на постачання тих чи інших товарів; 

- надання (чи ні) режиму найбільшого сприяння (РНБ); 

- прийняття (чи ні) країни в будь-який торгово-політичний союз; 

- встановлення або розрив дипломатичних відносин; 

- входження в військово-політичні організації; 

- стан війни з тими чи іншими державами. 

Технологічний фактор в сучасному світі відіграє принципову роль у 

конкурентоспроможності, оскільки нова технологія дозволяє підвищити 

продуктивність праці при одночасному зниженні витрат виробництва. Розвиток 

науково-технічного процесу призводить до створення нових товарів, винаходів 

і відкриттів, які підсилюють кооперування і спеціалізацію промислового 

виробництва, що сприяє активізації міжнародної торгівлі. 

Одним з показників розвитку експортної діяльності є підвищення рівня 

зайнятості працездатного населення, що представляє собою важливий 

соціальний фактор. У більшості країн, що розвиваються збільшення обсягів 

експорту прискорює індустріалізацію економіки, збільшує темпи економічного 

зростання. Глобалізація економіки сприяє розвитку експорту, призводить до 

мобілізації та ефективного використання природних ресурсів і робочої сили, що 

збільшує продуктивність праці і призводить до зростання доходів держави і 

населення. 
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Для вивчення факторів часто використовують їх поділ на контрольовані і 

не контрольовані підприємством, що доцільніше для практичних цілей 

управління експортним потенціалом. Важливо відзначити, що контрольований 

фактор не завжди пов’язаний з внутрішнім фактором, а не контрольований 

фактор не завжди ототожнюється із зовнішнім фактором. Наприклад, якщо 

галузь є олігополією, то підприємство має можливість впливати на галузь і 

навіть на експортний ринок, внаслідок чого деякі зовнішні фактори, які 

стосуються галузі або експортного ринку, стають контрольованими.[1]. 

Чи не контрольовані підприємством чинники ділять на контрольовані і не 

контрольовані державою. До контрольованих державою факторів ефективності 

експорту відносяться фактори, які держава змінює в цілях підвищення 

ефективності експорту підприємств. Так, до першої групи належать, наприклад, 

тарифні і нетарифні бар’єри на ринку, на які можна впливати під час 

міжнародних переговорів. Друга група пов’язана зі швидкістю технічного 

прогресу в галузі, кліматичними умовами, на які держава не в змозі вплинути. 

Неможливо для кожного фактора однозначно вказати його приналежність до 

контрольованих або тих що не контролюється. Так, наприклад, поодинці 

підприємство не в змозі безпосередньо впливати на наявність нетарифних 

бар’єрів на ринку. Однак за допомогою лобіювання підприємство може 

спонукати уряд сісти за стіл переговорів з метою усунення бар’єрів. Навіть на 

невеликому підприємстві існують чинники, контрольовані керівництвом не в 

повній мірі, наприклад, психологічні характеристики та ціннісні орієнтації 

співробітників. Тому фактично необхідно говорити про ступінь контролю 

підприємства над даним фактором. 

Фактори експортного потенціалу також можуть бути оцінені у напрямку 

специфічності як локальний (місцевий) і глобальний (світовий). Ступінь 

специфічності фактора є величиною обернено пропорційній постійності сили 

впливу його на ефективність експорту при зміні зовнішніх умов. 

Глобальний фактор чинить більший вплив в широкому діапазоні умов. 

Локальний фактор, в свою чергу, має значний вплив лише у вузькому діапазоні 
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вихідних умов. Математично знайти приватну похідну зміни досліджуваного 

фактора можна при обліку змін інших факторів. Необхідно врахувати, що будь-

який чинник буде володіти ненульовою специфічністю, оскільки сила впливу 

факторів в тій чи іншій мірі взаємозалежні. 

Фактори можуть чинити постійний вплив, наприклад, такі, як кліматичні 

умови, і діяти тільки в певний час, наприклад, вибір стратегії входу на ринок 

враховується лише в момент входу. Кожен фактор згодом змінюється певним 

чином. Тому можна оцінити основну тенденцію його зміни в бік зменшення або 

збільшення сприятливості впливу. 

Отже, розвиток експортного потенціалу підприємства - досить складне і 

багатопланове явище. Експортна діяльність суб’єктів підприємництва кожної 

країни зачіпає політичні та економічні інтереси інших країн, тому при побудові 

концепції враховується безліч чинників і контурів управління. 

Глобальний ринок створює рівні економічні умови для всіх суб’єктів 

міжнародної діяльності. Державне регулювання на рівні країн-учасниць 

зовнішньоекономічної діяльності направлено на використання переваг 

міжнародного поділу праці з позицій збільшення матеріалізованої праці в 

результаті проведення зовнішньоторговельних операцій і забезпечення 

економічної безпеки. 

Управління ефективністю реалізації експортного потенціалу направлено на 

збільшення обсягів експорту підприємства в вартісному вираженні і зниження 

витрат. Цього можна досягти за рахунок: збільшення фізичного обсягу 

виробництва і поставки продукції, послуг, об’єктів інтелектуальної власності та 

інших елементів експортного потенціалу на зовнішні ринки; підвищення ціни 

одиниці експортного асортименту за рахунок збільшення їх якості або 

лідерських позицій підприємства на сегментах зарубіжного ринку; зниження 

витрат виробництва і реалізації продукції, що експортується; подовження 

життєвого циклу позицій експортного асортименту; організації сервісного 

передпродажного і після продажного обслуговування за кордоном [4]. 
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Багато з названих елементів управління експортним потенціалом 

відбуваються як на стадії виробництва, так і на стадії реалізації. У процесі 

дослідження робиться акцент на елементи управління, які в реальних умовах 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств дають відчутний результат 

підвищення ефективності реалізації їх експортного потенціалу і можуть 

доповнити технології, що існують в економічній науці. 

У зв’язку з великою увагою, яка приділяється сьогодні 

зовнішньоторговельним операціям з боку суб’єктів економічної діяльності, 

виникає потреба в аналізі процесів міжнародної торгівлі і факторів, що 

впливають на кінцевий результат для кожної зі сторін. Тому проблема аналізу 

факторів розвитку і формування експортного потенціалу займає першорядне 

значення в питаннях виживання підприємства на міжнародному ринку і 

підвищення ефективності його діяльності. 
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У статті викладено матеріал, який висвітлює особливості інформаційного 

забезпечення підприємств в системі управління, підходи до його визначення як 

економічного явища, важливість в менеджменті організації та які вимоги при 

цьому повинні задовольнятись. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, системний підхід, концептуальний 

підхід, результативний підхід, інформація, інформаційна система. 

В сучасних умовах господарювання вітчизняні підприємства важко уявити 

без функціонування та використання інформаційних систем та обробки даних. 

Побудова ефективної системи інформаційного забезпечення можна вважати 

основним шляхом удосконалення управлінської діяльності в умовах ринкових 

трансформацій сьогодення. Розвиток інформаційних технологій мають значний 

вплив на управлінські процеси на підприємстві, адже важливим є те, як швидко 

організація реагує на зміни в ринковому середовищі та на діяльність 

конкурентних підприємств у галузі. Інформаційні системи допомагають 

ефективно та гнучко прийняти правильне рішення в системі управління. Вони є 

ключовим складником у формуванні єдиного інформаційного простору на рівні 

самого підприємства, а також на рівні з партнерами по бізнесу 

(постачальниками, клієнтами, іншими організаціями і так далі). 

Дослідженнями поняття «інформаційне забезпечення» (далі – ІЗ) 

займалося та займається досі доволі багато як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених та науковців. Серед них М. Кумаченко, М. Денисенко, І. Колос, І. Босак, 

Є. Палига, Р. Бруханський, М. Рогоза, А. Скляр, В. Годин, І. Корнєєв,                

Є. моісеєнко, Є. Лаврушина, С. Кулицький та багато інших. 
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Якщо говорити в загальному розумінні інформаційне забезпечення – це 

система показників і засобів їх опису (класифікатори й коди, економічна 

документація та відповідним чином організована інформаційна база) [2, с. 57]. 

Але наразі немає однозначного і конкретного визначення ІЗ. При аналізі різних 

літературних джерел вдалося визначити три основні підходи, які показують 

сутність та склад ІЗ: системний, концептуальний, результативний (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Основні підходи до визначення ІЗ 

Підхід Сутність підходу, визначення Представники
Системний ІЗ — це система, що складається з 

інформаційних ресурсів, інформаційних 
технологій, програмного забезпечення та 
технічних засобів. ІЗ розглядається як 
сукупність взаємопов'язаних елементів однієї 
складної динамічної системи, яка перетворює 
вхідні інформаційні ресурси в необхідну 
систему ІЗ [6, с. 19] 

М.А. Кумаченко
М.П. Денисенко 
І.В. Колос 

Концептуальний ІЗ — це необхідний процес забезпечення 
потреб суб'єктів в інформації, що необхідна 
для обгрунтування і прийняття стратегічних 
рішень. Організація належного стану ІЗ 
можлива за умов чіткого визначення 
параметрів і налаштування системи обміну 
інформацією між зовнішнім та внутрішнім 
середовищем 

І. Босак [3, с. 193], 
Є. Палига,  
Р. Бруханський [4, с. 
69] 

Результативний ІЗ є результатом процесу отримання, 
обробки, накопичення, зберігання, аналізу та 
передачі інформації для прийняття 
управлінських рішень. Основне призначення 
інформації — це створення системи 
взаємопов'язаних і взаємодоповнюваних 
показників, які дозволяють одержати 
всебічну кількісну і якісну характеристику [9, 
с. 260] 

М.Є. Рогоза,  
А.А. Скляр 

 
Відповідно до системного підходу ІЗ потрібно розглядати як сукупність 

пов’язаних між собою елементів однієї складної системи, яка перетворює 

вхідну інформацію безпосередньо в систему ІЗ. При концептуальному підході 

належний стан ІЗ забезпечується за умови чіткого визначення параметрів і 

налаштування системи обміну інформації між зовнішнім та внутрішнім 

середовищем. Результативний підхід ставить основним призначенням вхідної 

інформації створення системи взаємопов’язаних та взаємодоповнюваних 

показників. 
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Багато дослідників по-різному трактують ІЗ. Так, В.В. Годин та                 

І.К. Корнєєв пишуть, що ІЗ  -  це інформаційне обслуговування управління, яке 

включає певні дії з надання потрібної для управлінської діяльності інформації в 

необхідне місце на основі певних процедур із заданою періодичністю, тобто це 

заходи щодо створення інформаційного середовища управління. В 

інформаційне середовище управління входять джерела інформації, 

інформаційна система організації, органи управління як користувачі 

інформаційної системи. [5, с. 19] 

В той же час Є.В. Моісеєнко та Є.Г. Лаврушина розглядають ІЗ як 

підсистему інформаційної системи підприємства і визначають його як 

сукупність проектних рішень за обсягами, розміщенням, формами організації 

інформації (єдиної системи класифікації і кодування інформації уніфікованих 

систем документації, схем інформаційних потоків), що циркулює в 

підприємствах і організаціях, а також як методологію побудови баз даних. До 

складових інформаційного забезпечення науковці відносять показники, 

довідкові дані, класифікатори і кодифікатори інформації, уніфіковані системи 

документації, інформацію на носіях тощо. [8, с. 27] 

С.П. Кулицький вважає ІЗ поняттям, яке пов’язане з процесом професійної 

діяльності, а саме інформаційна діяльність. Тобто з’являється окрема сфера 

професійної діяльності, а не просто складова процесу управління. Об’єктивною 

передумовою формування такого об’єкта дослідження, як «інформаційні 

потреби» різних суб’єктів, зокрема суб’єктів управління, є розподіл праці і 

поява та розвиток нових технологій збирання, передавання, оброблення та 

збереження інформації. [7, с. 24] 

ІЗ в комплексі забезпечує органічну взаємодію всіх технічних засобів, 

методів і технологій роботи з вхідною інформацією, ефективно реалізуючи при 

цьому процес управління. Генеруючи і сортуючи інформацію, грамотно 

продумана система ІЗ дозволяє менеджерам управлінської ланки та іншим 

працівникам не відволікатися на зайву та громіздку інформацію. ІЗ активно 

підтримує функціонування всього менеджменту, оскільки надає своєчасну, 
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достовірну та повну інформацію про бізнес-процеси, які відбуваються в 

організації та за її межами, що дозволяє вищому менеджменту своєчасно 

реагувати на зміні негативні і позитивні фактори ринку. Тобто система ІЗ є 

складовою самого процесу управління. 

Під час розроблення системи ІЗ для управління на підприємстві, потрібно 

враховувати деякі особливості ІЗ як економічного явища. Цими основними 

особливостями є наступні: 

1) велика кількість інформаційних даних із зовнішнього та внутрішнього 

середовища, які значно впливають на результати діяльності підприємств і 

організацій, порівняно із суб’єктами господарювання інших сфер національної 

економіки; 

2) під час створення інформаційного забезпечення управління увага 

повинна бути сконцентрована на урахуванні усіх основних факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища; 

3) система інформаційного забезпечення повинна враховувати підтримку 

менеджменту під час забезпечення їх самоокупності, гнучкості та певного рівня 

самостійності; 

4) особливу увагу потрібно звертати на автоматизацію управління 

логістичним процесом. [7, с. 68] 

Створення організації та механізму подання інформації, які б відповідали 

будь-яким вимогам користувачів та автоматизованих технологій в управлінні є 

основним призначенням системи ІЗ. Звідси ж випливають вимоги, які зазвичай 

обумовлюються менеджментом організації: [1, с. 24] 

1) надання повної, достовірної, однозначної, релевантної та своєчасної 

інформації для проведення розрахунків і реалізації процесів прийняття 

управлінських рішень у функціональних підсистемах з мінімумом витрат на її 

збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу; 

2) сформована інформація повинна із заданим рівнем точності відображати 

параметри функціонування певного об’єкта; 
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3) інформаційне забезпечення повинно надавати інформацію, достатню для 

ефективної реалізації всіх функцій об’єкта; 

4) необхідними є кодування інформації та створення надійних засобів її 

передавання та зберігання для забезпечення її захисту від несанкціонованого 

використання та для спрощення роботи з інформаційними потоками в системі 

управління підприємств і організацій; 

5) для підтримання відповідного рівня оперативності надання необхідної 

інформації повинна бути забезпечена сумісність з інформаційними системами, 

що взаємодіють із системою інформаційного забезпечення об’єкта; 

6) в інформаційній системі мають бути передбачені засоби контролю 

вхідної і результативної інформації, оформлення даних в інформаційних 

масивах та контролю цілісності інформаційної бази; 

7) форми документів повинні не лише відповідати вимогам корпоративних 

стандартів підприємства, але й оперативно трансформуватися у прийнятну для 

сприйняття іншими користувачами форму; 

8) інформація має надходити до системи управління підприємством не 

тільки із заданою періодичністю, але й на запит користувачів, оскільки 

параметри функціонування певних об’єктів управління змінюються з плином 

часу; 

9) використання керівниками підприємств і організацій певної інформації 

має сприяти підвищенню ефективності їхньої діяльності. [1, с. 25] 

Отже, інформаційне забезпечення процесу управління на підприємстві є 

досить широким поняттям, яке не має однозначного визначення, проте в той же 

час охоплює всю систему процесів отримання, сортування та передавання 

актуальної інформації певному працівнику в конкретний момент. Існує три 

підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення: системний, 

концептуальний та результативний. Ці підходи формують цілий ряд певних 

особливостей та вимог. ІЗ охоплює великий обсяг внутрішньої та зовнішньої 

інформації, що впливає на діяльність підприємства. Тому при створенні ІЗ 

потрібно враховувати таку інформацію, а також фактори зовнішнього та 
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внутрішнього середовища. Система ІЗ повинна підтримувати самостійність та 

автоматизацію процесів в управлінні підприємством, а інформація, що 

надається, - актуальність та достовірність, вчасність подання до певної ланки 

менеджменту. 
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ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто базові поняття процесу управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, а також проаналізовано функції та 

методи, що зумовлюють особливості ведення зовнішньоекономічної 

діяльності. Визначено методи управління, що використовуються для 

підвищення ефективності керування операціями на підприємстві, а також 

детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються 

безпосередньо до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано 

функції менеджменту та виокремлено чинники, що впливають на 

ефективність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності здебільшого залежить від виконання 

наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено 

характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до 

виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства,механізм розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, функції, ефективність. 

Ефективною формою функціонування кожної держави є здійснення її 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність відіграє 

ключову роль у підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня 

життя населення і зміцненні конкурентоспроможності держави на 

міжнародному рівні. Найважливішим джерелом одержання прибутку держави є 

експортні операції як основної складової частини зовнішньоекономічної 

діяльності. Задля ефективного функціонування підприємства, що займається 

міжнародними контрактами, доречно використовувати комплексну систему 
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управління зовнішньоекономічною діяльністю. Щоб отримати комплексну 

систему управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства необхідно 

враховувати науково-технічні, виробничі, сервісні, інформаційні, 

кваліфікаційні та експортно-імпортні чинники, що впливають на ефективність 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Окрім цього, важливою 

проблемою теорії управління є визначення переліку функцій управління. 

Проблематиці удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 

на підприємстві присвячені дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, серед яких В.Д. Андріанов, П.Ю. Бєлєнький, В.М. Геєць, Б.М. 

Данилишин, Л.В. Дейнеко, Я.А. Жаліло, М.В. Жук, А.П. Кірєєв, Л. Клайт, В.В. 

Коломієць, А.І. Кредісов, А.С. Лисецький, С.Р. Маккінон, А.І. Мокій, А. 

Ніколас, Н.М. Пархоменко, В.І. Пила, М.А. Пивоварова, М.І. Фащевський, А.С. 

Філіпенко, Є.В. Хлобистов, Л.Г. Чернюк, Ю.С. Ширяєв, Д. Шнейдер та інші 

вчені-економісти. Вони визначають зовнішньоекономічну діяльність 

підприємства через його міжнародні господарські та торговельні відносини, до 

сфери яких входять: обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, 

науково-технічне співробітництво, надання економічної та технічної допомоги, 

створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва. 

Метою даної статті є розгляд та проведення аналізу функцій управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, а також визначення методів здійснення 

менеджменту, та виокремлення його характерних особливостей щодо ведення 

зовнішньоекономічної діяльності. Дослідження слабких та сильних сторін 

управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві та висунення 

пропозицій щодо шляхів вдосконалення процесу управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, виявлення найбільш ефективного шляху 

організації зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах при 

їх виході на зовнішні ринки в умовах економічної глобалізації. 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 

розвитку підприємництва. Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) 

розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності , що побудована на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території України, так і за її межами [2, с. 593].  
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В умовах ринкової економіки підприємства є основною ланкою 

зовнішньоекономічного комплексу країни. Це пов’язано з тим, що саме на 

підприємстві споживається продукція, яка вивозиться на експорт. На 

підприємстві, насамперед створюються конкурентні переваги як самого 

суб’єкта, так і національної економіки в цілому. Зданого приводу відомий 

американський економіст М. Портер писав: «на міжнародному ринку 

конкурують фірми, а не країни. Необхідно зрозуміти як фірма створює і 

утримує конкурентну перевагу, щоб усвідомити роль країни, у цьому процесі» 

[4, с. 211]. 

Процес управління зовнішньоекономічною діяльністю має певні риси, що 

обумовлюються особливостями об'єкту здійснення господарської діяльності, а 

саме:  

 управління господарською діяльністю підприємства здійснюється у 

зовнішній сфері і на міжнародному рівні;  

 охоплення територіального простору, що є більш широким ніж у 

веденні внутрішньої діяльності підприємства, що виражається у врахуванні 

різних природних особливостей, кліматичних, тимчасових та інших чинників;  

 у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності беруть участь більше 

суб'єктів господарювання, які функціонують у різних політичних, економічних, 

правових і культурних умовах;  

 окрім власне підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності виступають держави, які відрізняються політикою ведення 

міжнародних зв'язків, стратегією у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

сукупністю важелів впливу на цю сферу;  

 на міжнародному рівні часто використовуються міждержавні 

інструменти та засоби дії на зовнішньоторговельні й інші відносини 

господарюючих суб'єктів. 

Сучасна система ЗЕД має свої особливості. Її характеризують такі риси              

[1, с. 98]:  
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– посилення взаємозв’язку між кон’юнктурою на світових ринках товарів 

та послуг і внутрішніх ринках окремих держав. Широкий розвиток набувають 

такі форми та елементи в системі ЗЕД, як інформаційний обмін, послуги 

зв’язку, транспортне обслуговування, консалтинг, франчайзинг, ноу-хау, лізинг, 

страхування тощо;  

– новий міжнародний поділ праці, який склався останніми роками, 

характеризується відносним зниженням частки сировини та матеріалів у 

світовій торгівлі. Швидшими темпами розвиваються наукоємні, 

високотехнологічні галузі: хімія, приладобудування, електроніка, авіакосмічна 

промисловість. На цих напрямках будують свої експортні стратегії США, 

країни ЄС, Японія;  

– розвиток інтеграційних процесів. Поступово ліквідуються економічні 

кордони між країнами і створюється єдиний регіональний економічний простір, 

який підпорядковується загальному регулюванню;  

– вивезення капіталу. Це створює фундамент для утворення 

транснаціональних корпорацій, котрі, як правило, можуть бути національними 

за капіталом та інтернаціональними за сферою діяльності;  

– переміщення робочої сили із країни в країну, що є наслідком 

відмінностей у людських, сировинних та фінансових ресурсах. Щорічно в 

пошуках роботи у світі переміщується до 25 млн. людей;  

– зростання обсягів зовнішньої торгівлі, що сприяє зниженню витрат 

виробництва;  

– активна та цілеспрямована роль держави щодо втягнення країни у 

систему глобальної світової економіки. Метою державного регулювання є 

створення сприятливих правових, економічних та політичних умов, які 

забезпечують ефективну з точки зору інтересів країни та окремого підприємця 

ЗЕД на всіх рівнях;  

– жорстке міжнародне регулювання ЗЕД. Кожна двостороння міжнародна 

економічна угода стає багатосторонньою, оскільки має відповідати положенням 

СОТ, виконувати вимоги близько 40 міжнародних організацій у цій галузі. 
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Методи управління зовнішньоекономічною діяльністю можна поділити на 

три групи: економічні, адміністративні, і соціальні. До адміністративних 

методів управління також відносять[3, с. 173]:  

1. Організаційні методи, що поєднують у собі систему таких форм 

управління, як регламентування, нормування і організаційно-методичне 

інструктування. Регламентування встановлює правила, на основі яких діє 

підрозділ або окремі працівники. Ці правила визначаються статутом, 

положенням про відділи, правилами внутрішнього розпорядку.  

2. Правові методи — сукупність способів дії суб'єкта управління за 

допомогою правових норм, відносин, активів.  

3. Нормування визначає межі дії технічних, технологічних, економічних і 

організаційних норм.  

4. Інструктування — доведення до працівників найраціональнішого 

способу виконання робіт, перевірка знань та вмінь працівників.  

5. Оперативно-розпорядчі методи. Вони націлені на деталізацію плану, 

оперативну ліквідацію відхилень від нього, регулювання роботи підрозділу. 

Розпорядчі дії завжди зумовлені конкретними причинами і мають певну 

адресність, та односторонню спрямованість — від керівника до підлеглого у 

таких формах:  

 обов'язкові приписи (наказ, розпорядження);  

 узгоджувальні дії (наради, консультації);  

 рекомендації (роз'яснення, вказівки).  

Оперативно-розпорядча дія включає такі складові: вид дії, адресата, 

завдання і критерії виконання, відповідальність, інструктування, контроль, 

стимулювання.  

6. Метод поділу за функціями: кожен працівник виконує свою функцію. 

Експертний метод — дослідження структури управління, виявлення її слабких 

місць.  
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7. Метод порівняння та аналогії — вдосконалення елементів управління, 

організаційних форм та рішень, які виправдали себе на підприємствах з 

подібними умовами.  

8. Метод структуризації мети передбачає кількісний та якісний опис, 

терміни реалізації та досягнення, а також розподіл взаємопов'язаних та 

взаємозумовлених цілей. До цього методу можна віднести делегування цілей.  

Під делегуванням розуміють процес, при якому працівники, що мають 

визначені правила, передають частину цих прав і доручають виконання тих або 

інших видів робіт іншим співробітникам даної організації. Якщо делегування 

немає, менеджер змушений виконувати всі без винятку трудові процеси сам, 

щоб досягти цілей, що стоять перед організацією. Але це неможливо при 

великому обсязі виробництва та продажів. Тому необхідно передавати частину 

своїх прав і обов'язків підлеглим. 

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність є важливим чинником 

міжнародних економічних відносин, що сприяє посиленню міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств в їх боротьбі на світових ринках. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це частина його загальної 

діяльності, котра визначається як сукупність виробничо-господарських, 

організаційно-економічних та оперативно-комерційних функцій підприємства 

відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов’язаних із виходом 

підприємства на зовнішній ринок та участю у зовнішньоекономічних операціях, 

напрямки, форми та методи якої узагальнюються відповідно до процесу 

виробництва згідно із цілями та завданнями підприємства щодо його 

функціонування та розвитку. Організаційно-економічний механізм виступає як 

сукупність усіх можливих практичних заходів, засобів та важелів 

організаційного і економічного характеру, відповідних структур та регуляторів, 

методів управління, управлінських рішень, за допомогою яких підприємство 

досягає своїх цілей найбільш ефективним засобом [5, с. 86]. 

Посилена вага на світовий ринок дає можливість примножувати роль 

економіки України, а також відповідно стимулювати збільшення припливу 
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закордонних капіталовкладень в економіку нашої держави, створювати нові 

спільні підприємства, і водночас актуалізує проблему подальшого розвитку 

вітчизняного ринку в умовах теперішніх пріоритетів міжнародної інтеграції. 

Співробітництво з ЄС є одним із основних пріоритетів 

зовнішньоекономічної політики України, саме тому на даний час активно 

здійснюються заходи, які спрямовані на поглиблення співпраці між Україною 

та ЄС. Реальні результати від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

зростання показників товарообігу, умови, перелік та узгодженість позицій, 

визначених Угодою про зону вільної торгівлі надають можливість гнучкого 

регулювання торгівлі між Україною та ЄС через лібералізацію тарифних та 

нетарифних методів. Зміст та вимоги, закладені в Угоді про створення 

поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі полягають у поступовому 

скасуванні митних тарифів, безмитному доступу в рамках встановлених квот до 

ринку ЄС, проведенні повної гармонізації з європейськими вітчизняних законів, 

норм, стандартів і регламентів. В односторонньому порядку ЄС запровадив 

процес лібералізації доступу вітчизняних товарів на європейський ринок. 

Отже, зрозуміло, що використовуючи в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю функцію планування, підприємство має змогу захистити себе від 

непередбачуваних ситуацій, вчасно зреагувавши на будь-які зміни у 

зовнішньому середовищі, і тим самим виправити ситуацію на користь 

підприємства. 

Таким чином, з дослідження основних засад інтеграції економіки України з 

ЄС у контексті формування зони вільної торгівлі випливає, що у зв’язку із 

реалізацією Угоди про асоціацією між Україною та ЄС і його державами-

членами створюються сприятливі умови для вітчизняних товаровиробників 

щодо забезпечення синергетичного ефекту для всієї економіки країни. Процеси 

подальшої євроінтеграції відкривають перед українськими виробниками нові 

перспективи, оскільки вітчизняна продукція має усі можливості і передумови 

зайняти значну частину не тільки європейського, а й світового ринків. 
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Створення зони вільної торгівлі з ЄС сприятиме нарощуванню 

асортименту продукції та підвищенню конкуренції як за її ціною, так і за 

якістю. Проте при цьому стандарти повинні забезпечувати високу якість як 

імпорту, так і продукції, виробленої українськими виробниками. Крім цього, 

поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі є одним з перших етапів 

міжнародної економічної інтеграції, що зменшує ризики іноземних інвесторів і 

сприяє залученню їхніх інвестицій у економіку країни, що буде предметом 

подальших наукових досліджень. 

Отже, управління це сфера діяльності підприємства, яка безпосередньо 

пов'язана з роботою з людськими ресурсами. Його завдання полягає в тому, 

щоб зробити людей здатними до здійснення спільної діяльності, надати їх 

зусиллям ефективності і згладити присутні їм недоліки, адже здатність людини 

робити внесок у суспільство настільки ж залежить від ефективності управління 

підприємствами, як і від власних зусиль та віддачі людей. 

В основі здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством 

закладені такі функції управління, як планування, організація, мотивація і 

контроль, що є головними на підприємствах, оскільки будь-яка інша 

управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування. 

Кожна з наведених функцій відповідає за забезпечення певного сегменту 

господарської діяльності, що допоможе підприємству визначити слабкі та 

сильні сторони управління, та уникнути помилок у майбутньому.  

Визначення методу управління здебільшого залежить від характеру 

проблеми, що підлягає вирішенню, а також ресурсів, наявних на підприємстві, 

кваліфікованих менеджерів та умов виробничого процесу. Задля досягнення 

ефективного результату визначено, що на практиці менеджери 

зовнішньоекономічної діяльності використовують перераховані у статті методи 

у поєднанні, адже кожен з цих інструментів зосереджується на певному 

вузькому сегменті управлінського процесу. 
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У статті розглянуто зарубіжний досвід з надання населенню 

адміністративних, виявлено основні тенденції розвитку системи 
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Пошук найбільш оптимальних рішень в галузі державного управління 

часто змушує звернутися до зарубіжного досвіду з метою подальшого 

використання найбільш успішних практик у вітчизняній системі публічного 

адміністрування. 
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Досвід західних країн з надання населенню адміністративних послуг чітко 

вказує на те, що тільки відкритість і сервісний підхід в організації діяльності 

державного сектора забезпечує необхідну якість і доступність адміністративних 

послуг. У двадцяті роки минулого століття французький вчений Л. Роллан 

зробив спробу сформулювати деякі загальні для всіх видів адміністративних 

послуг правила, які потім були виражені в шести принципах адміністративних 

послуг, іменованих в доктрині законами Роллана: 

- принцип безперервності - означає, що будь-якого роду перерви в процесі 

надання адміністративних послуг незручні і шкідливі користувачам, тобто 

послуга повинна надаватися постійно, без перерв; 

- принцип адаптації (принцип змінності) - передбачає адаптацію 

адміністративних послуг під інтереси споживачів, їх соціальну орієнтовану 

спрямованість. Змінюючись і еволюціонуючи під суспільні потреби, 

адміністративних послуги постійно зазнають змін своїх обсягів і характеристик; 

- принцип рівності - гарантує однакове ставлення до користувачів і рівний 

доступ до адміністративних послуг; 

- відсутність доданої вартості - принцип означає те, що надання 

адміністративних послуг не несе прибутку для держави, тобто навіть якщо 

держава не отримує від користувачів плату за надані послуги, воно фінансує їх 

з податків; 

- принцип нейтралітету - припускає, що адміністративних послуги 

здійснюються в інтересах всього суспільства, а не окремих осіб; 

- обов'язковість коректної роботи - принцип покладає на адміністративний 

ресурс обов’язки контролю за дотриманням законодавчих норм при наданні 

адміністративних послуг [2]. 

Важко посперечатися з тим, що дані принципи універсальні для процесу 

надання адміністративних послуг абсолютно всіх країн, їх застосування 

повинно бути основою політики і законодавства в даній області. 

Адміністративних послуги в зарубіжних країнах постійно перебувають в 

процесі розвитку. За словами французького дослідника в області 
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адміністративного права Р. Драго «адміністрація знаходиться в стані постійної 

реформи, що є ознакою її здоров’я» [1]. Проте, аналіз зарубіжного досвіду 

надання адміністративних послуг дозволяє виділити основні тенденції їх 

розвитку: 

- прагнення до відкритості адміністративних послуг; 

- підвищення якості послуг; 

- підвищення гнучкості послуг; 

- розвиток державно-приватного партнерства; 

- використання сучасних інформаційних технологій. 

Багато країн в своєму прагненні до відкритості адміністративних послуг 

створюють єдині інформаційні центри. Наприклад, в Канаді діють 

телефонізовані центри «1-800 Канада», які представляють населенню всю 

необхідну інформацію про реалізовані програми Уряду Канади, послуги, що 

надаються і про те, як отримати до них доступ [4]. У Польщі в 2002 р створено 

Інформаційний центр державної служби з метою розширення доступу громадян 

і держслужбовців до інформації про сфери діяльності окремих державних 

органів і установ, переліку адміністративних послуг і т. д. [3]. Аналогічні 

інформаційні центри існують в інших європейських країнах. 

Стандартизація адміністративних послуг і постійний контроль за 

дотриманням встановлених стандартів - найважливіша умова надання якісних 

адміністративних послуг в зарубіжних країнах. Подібні стандарти якості є 

загальнодоступними, тобто громадянин має можливість отримати інформацію 

про процес надання послуги, її результат і т. д. 

Крім того, в рамках розробленої в 1990-х рр. в Великобританії програми 

«Хартія громадян», яка встановлює принципи діяльності державних установ і 

організацій, що надають послуги населенню, була заснована 

загальнонаціональна премія «Знак Хартії», яка в 2008 р була замінена на 

стандарт «Неперевершена якість обслуговування клієнтів» [4]. Даний 

сертифікат якості можуть отримати громадські організації, що мають більше 

10% державного фінансування, а також приватні субпідрядники за державними 



147 

контрактами. Організація оцінюється по 5 критеріям і 57 елементів. 

Уповноважений оцінювач відвідує організацію протягом декількох днів, 

переглядає документацію, проводить спостереження, розмовляє з клієнтами, 

персоналом і партнерами з метою виявити, чи відповідає організація даним 

стандартам якості. Організації мотивовані на отримання знаку «Неперевершена 

якість обслуговування клієнтів», оскільки володіння ним є престижним і 

викликає довіру серед населення. 

Ще одна тенденція розвитку державних послуг в зарубіжних країнах - 

підвищення їх гнучкості. Дана тенденція перегукується з розглянутим вище 

принципом адаптації Роллана. Чисельний, соціально-економічний і віковий 

склад населення держав постійно змінюється. У зв’язку з цим необхідний 

статистичний моніторинг затребуваності послуг - перший засіб досягнення 

гнучкості складу і обсягу адміністративних послуг. На думку дослідників з 

Інституту громадського управління (Республіка Ірландія), гнучкі умови роботи 

державних службовців та ефективне бюджетне планування також сприяють 

підвищенню гнучкості послуг, що надаються. 

Процеси «приватизації» адміністративних послуг - чергова тенденція 

державного управління зарубіжних країн. Так, Уряд Великобританії розглядає 

можливість того, що адміністративних послуги будуть надавати не тільки 

державні та великі підприємства, але і середні і дрібні організації. Це, за заявою 

Уряду, сприяє в тому числі відкритості послуг, що надаються. 

Крім Великобританії, роль державно-приватного партнерства стрімко 

зростає і в таких країнах, як Австралія, Канада, ПАР. Подібне партнерство 

може мати кілька варіантів. Найпростіший - приватний сектор за договором 

надає частину послуг, або бере на себе адміністративні функції з витікаючими з 

них ризиками. Приватний сектор отримує плату відповідно до встановлених 

критеріїв, яка може бути отримана від тарифів або зборів з користувачів і (або) 

від регіонального бюджету. Також в рамках державно-приватного партнерства 

можлива взаємодія за договором концесії. При цьому приватний інвестор 
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отримує в користування об’єкт, що знаходиться в державній власності, а 

натомість виконує обслуговування, відновлення і модернізацію об’єкта.  

Іншим складним механізмом державно-приватного партнерства є модель 

«будівництво - експлуатація - передача»: приватна сторона бере на себе 

фінансування і будівництво об’єкта інфраструктури, а також його експлуатацію 

і технічне обслуговування протягом встановленого періоду. З урахуванням 

значних капітальних вкладень з боку приватного сектора такі контракти, як 

правило, носять довгостроковий характер[2]. 

Нарешті, ще однією тенденцією розвитку адміністративних послуг є 

широке використання сучасних інформаційних технологій. В зарубіжних 

країнах отримала розвиток концепція електронного уряду, яка передбачає 

використання будь-яких інформаційних технологій, в тому числі мережі 

Інтернет, для полегшення роботи державних органів, надання інформації та 

адміністративних послуг. Його кінцева мета полягає в тому, щоб пропонувати 

громадянам великий обсяг адміністративних послуг в зручному і економічно 

ефективному вигляді. Електронний уряд сприяє прозорості роботи державних 

органів, дозволяє віддалено виконувати різні бюрократичні процедури. 

Посвідчення даних, отриманих від органів державної влади, відбувається за 

допомогою електронного цифрового підпису. 

Крім іншого, за допомогою електронного уряду населення отримує 

простий і зручний спосіб участі в політичному житті держави. Дане явище 

отримало назву «електронна демократія». За допомогою сучасних електронних 

технологій люди з будь-якої точки країни можуть взаємодіяти з політиками і 

державними службовцями, а політики і держслужбовці за допомогою 

інтерактивних методів дослідження можуть дізнатися точку зору населення з 

того чи іншого питання. 

Процес розвитку системи надання адміністративних послуг тісно 

пов’язаний в зарубіжній практиці з використанням принципу «зворотного 

зв’язку» із споживачами послуг. Так, в США на регулярній основі проводиться 

моніторинг оцінки якості послуг, що надаються, вивчається думка споживачів. 
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Крім того, проводяться опитування держслужбовців, які безпосередньо 

взаємодіють з населенням в процесі надання адміністративних послуг, з метою 

виявлення недоліків і збору пропозицій для підвищення рівня стандартів якості 

адміністративних послуг [5]. 

Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє визначити, які тенденції розвитку 

системи надання адміністративних послуг вже використовуються у вітчизняній 

практиці, а також виділити основні напрямки реформування системи 

адміністративних х послуг в сучасній Україні: 

- вдосконалення нормативно-правової бази надання адміністративних 

послуг, яке повинно полягати в орієнтованості стандартів надання послуг в 

першу чергу на інтереси заявника, а не постачальника послуг; 

- підвищення мотивації службовців державних установ на надання якісних 

послуг, запровадження популярної в зарубіжній практиці системи сертифікації і 

публічного заохочення організацій, найбільш орієнтованих на клієнтів і які 

найбільш якісно надають адміністративних послуги; 

- підвищення гнучкості адміністративних послуг під потреби споживачів 

не обмежує прав та законних інтересів третіх осіб (державних службовців, 

постачальників, субпідрядників і т. Д.); 

- розвиток системи державно-приватного партнерства в питанні надання 

адміністративних послуг зі збереженням контролюючої ролі держави; 

- розвиток системи електронного уряду з метою забезпечення надання 

високоякісних державних і муніципальних послуг усім категоріям користувачів 

в будь-який час, в будь-якому місці, з різних пристроїв в режимі реального 

часу. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

У статті узагальнені дослідження вчених, які в своїх працях аналізували 

проблеми дефініції «Управління конкурентоспроможністю продукції», наведені 

основні підходи її тлумачення і відображено визначення щодо окресленої 

проблеми. Розкрито модель управління конкурентоспроможністю продукції, 

основні її складові та структурні елементи. 

Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, продукція, бізнес, 

конкурентна перевага, інновація.  

Сучасні вимоги ведення бізнесу вимагають постійної адаптації до змін. 

Сьогодні жодне підприємство не може бути впевненим, що конкурентні 

переваги не будуть запозичені іншими конкурентами. Переважна більшість 

авторів відзначають, що конкурентоспроможність - дуже динамічна економічна 

категорія, на визначення та оцінку якої впливає ряд факторів, які теж мають не 

статичний характер. Управління конкурентоспроможністю продукції на 

сьогоднішній день не займає центральне місце в загальній системі управління 

підприємством. Саме рух теоретичних розробок, концепцій маркетингового 
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підходу в управлінні до концепції управління конкурентоспроможністю 

продукції є найактуальнішим для менеджменту підприємства, адже це вже не 

просто відповідальність за збут певного відділу, або певна функція, це 

інтегрований процес, який складається з декількох взаємопов’язаних складових 

від яких залежить конкурентоспроможність підприємства. Однак, не беручи до 

уваги важливість управління конкурентоспроможністю продукції єдиного 

підходу визначення та механізму управління не запропоновано. 

З огляду на те, що основні складові даного поняття - «управління» і 

«конкурентоспроможність», самі по собі в науковій літературі викладені не 

однозначно, а продукція дорогого підприємства може класифікуватися за рядом 

ознак, що в своїй сукупності породжує ряд дискусійних моментів, як до самого 

визначення , так і до методик управління. 

Питаннями управління конкурентоспроможністю продукції займалися такі 

вчені як Ф. Котлер, М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, В. Благоєва, Г.Л. Багієв, 

Г.Л. Азов, А.П. Челенков, Р.А. Фатхутдінов, А.Ю. Юданов, Т.Д. Маслова, І. 

М. Лифиц і інші. 

Аналіз економічної літератури, монографій, наукових статей дозволяє 

зробити висновки, що визначення управління конкурентоспроможністю 

продукції присвячено недостатньо уваги. 

Дубініна Н.А під управлінням конкурентоспроможністю продукції розуміє 

«сукупність заходів, які здійснюються в процесі розробки, проектування, 

виробництва, просування, реалізації та після продажного обслуговування 

продукції з метою створення її привабливості для кінцевого споживача, і 

передбачає збалансований вплив на економічні показники діяльності 

підприємства виходячи з критерію прибутку »[1]. 

Одним з провідних чинників, які формують стійку конкурентну перевагу, 

автор вважає зацікавленість підприємств в продукції, яку воно виробляє. 

Власну модель конкурентоспроможності продукції автор розглядає як 

сукупність трьох складових: соціальний аспект задоволення попиту;  отримання 

прибутку і вигоди виробником; отримання прибутку торговими 

підприємствами. 
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На нашу думку, така сукупність факторів стратегічно орієнтує, 

враховуючи при розробці або проектуванні продукту, перш за все, норми 

прибутку і ціну виробу, автор в меншій мірі робить акцент на інші складові 

конкурентоспроможності - якість, асортимент, сервіс, після продажне 

обслуговування і тому подібне. 

Тарнавська Н. П. зазначає, що управління конкурентоспроможністю 

продукції має бути рейтинговим, тобто спрямованим на створення та підтримку 

конкурентних переваг шляхом впливу на фактори, умови, джерела і методи їх 

формування з використанням рейтингових оцінок. На конкурентоспроможність 

виробів промисловості впливає велика кількість чинників різноманітної 

природи, які мають ієрархічну структуру. До факторів першого порядку 

віднесено якість, ціна виробу, відповідність напрямам моди, репутацію 

виробника, співвідношення попиту і пропозиції на ринку, маркетингу та 

комерційні складові споживчої вартості і інше [6]. Вважаємо, що конкурентні 

переваги і фактори конкурентних переваг (фактори) це не тотожні поняття, 

тому об’єднувати їх не можна, особливо коли ці поняття розглядаються з 

позицій прямого і опосерекованого впливу на конкурентоспроможність. Група 

авторів С.М. Клименко, Омельяненко Т.В., Д.О. Барабась вважають, що 

забезпечення конкурентоспроможності - це, перш за все, філософія управління 

всією системою в умовах ринку, який орієнтується на вирішення наступних 

завдань:  дослідження потреб споживачів і тенденцій їх розвитку;  оцінка 

поведінки і можливостей конкурентів; дослідження стану і тенденції розвитку 

ринку; пізнання навколишнього середовища і його тенденції;  навчиться 

створювати такий товар, щоб споживач віддав перевагу йому, а не товару 

конкурента; орієнтувати реалізацію перерахованих завдань на довгострокову 

перспективу [4]. 

Кінцевою метою діяльності підприємства є випуск продукції, яка повністю 

відповідала б вимогам цільового ринку. Такий результат забезпечує комплексна 

система управління якістю та конкурентоспроможністю продукції на 

підприємстві, тому її розробка, впровадження та функціонування є основою для  
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випуску високоякісної продукції на підприємстві [2]. Однак, слід зазначити, що 

ми не відокремлюємо якість від конкурентоспроможності продукції, так як вона 

є невід’ємною її складовою. 

З огляду на визначення розглянуті вище, і зокрема сутність 

конкурентоспроможності, відзначаємо, що під управлінням 

конкурентоспроможністю продукції слід розуміти процес ідентифікації, 

планування, формування, утримання і нарощування (нагромадження) 

конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої вартості з 

метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або утримування 

його на запланованому рівні. Процес ідентифікації - це виявлення деяких 

факторів, які в майбутньому можуть привести до створення ключового фактора 

успіху як складового елементу конкурентної переваги. Планування 

конкурентоспроможності продукції другого порядку починається на стадії 

реалізації продукції першого порядку і полягає у виявленні ряду 

невідповідностей пропозиції потребам ринку. Отримана інформація 

коригується і є обов’язковою для прогнозування - початкового етапу 

планування. За допомогою методів планування здійснюється розрахунок 

показників, які в процесі створення (формування) конкурентних переваг 

повинні їм відповідати. 

Формування конкурентних переваг - сукупність процесів, які дозволяють 

виділити і контролювати відповідно план утворення конкурентних переваг 

продукції на кожному етапі створення доданої вартості. Одним із стратегічних 

компонентів визначення управління конкурентоспроможністю продукції є 

політика змісту існуючих і реалізації потенційних конкурентних переваг. Зміст 

конкурентних переваг - недопущення міграції цінності, яке на даний момент 

здійснюється виготовленням удосконаленої продукції, а в перспективі більш 

інтенсивного залучення покупця (нові методи). 

Нарощування конкурентних переваг - кількісний і якісний ріст 

конкурентних переваг продукту другого порядку в порівнянні з продуктом 

першого порядку. Етапами створення доданої вартості слід вважати ті, які 
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запропоновані М. Портером: 1) забезпечення поставок сировини; 2) виконання 

робіт (виробництво продукції, надання послуг); 3) забезпечення збуту 

продукції; 4) маркетинг та продаж; 5) обслуговування (в тому числі гарантійне). 

Основні види діяльності, відображають етапи, на яких менеджером 

здійснюється контроль формування конкурентних переваг продукції відповідно 

до запланованих. Особливу увагу слід зосередити на якості і вартості сировини, 

що надходить на підприємство. Залежно від його параметрів на вході 

менеджери можуть визначити показники конкурентоспроможності продукції на 

виході; спрогнозувати межі відхилень і визначити акценти контролю. 

З метою отримання споживачем продукції відповідної якості виробник 

зобов’язаний здійснювати моніторинг потреб, а з боку підприємства - повинна 

вестися потужна пропаганда за критеріями якості сировини. Також не менш 

вагомим є той факт, що висока якість має відповідати ціні, яка складається за 

певних ринкових умовах. 

Управління конкурентоспроможністю продукції поділяється на два рівні - 

стратегічний і оперативний. Стратегічний рівень покликаний забезпечувати 

нарощування і утримування конкурентних переваг продукції. 

Це можливо зробити шляхом формування конкурентних переваг 

підприємства, які є факторами, що формують конкурентні переваги продукції. 

Конкурентні переваги підприємства - це стратегічні чинники, які формують 

конкурентні переваги продукції, автоматизація процесів (в тому числі і 

виробництва); впровадження інновацій та модернізація; впровадження 

безвідходного виробництва; отримання доступу до дешевих фінансових 

ресурсів; державне замовлення інші переваги підприємства. 

Все перераховане позитивно впливає на якість і собівартість продукції в 

довгостроковій перспективі. На рівні планування стратегічного управління 

конкурентоспроможністю продукції, перш за все, прогнозуєт вплив створених 

конкурентних переваг підприємства на формування конкурентних переваг 

продукції. Також здійснюється планування заходів по сертифікації і по 

відмінності якості продукції як такого, що сприяє підвищенню якості на 
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тривалий термін. Діяльність же повинна бути заснована на партнерському 

маркетингу, діалогу, який передбачає залучення до створення продукції 

споживачів ради недопущення (або прогнозування) міграції цінності. 

На рівні формування стратегічного управління конкурентоспроможностю 

продукції проводиться контроль на відповідність із запланованими заходами, в 

тому числі проведення переговорів щодо здійснення діяльності як з 

постачальниками, так і з покупцями на довготривалих умовах. Оперативне 

управління конкурентоспроможністю продукції складається з чотирьох 

рівноцінних рівнів: управління якістю; управління асортиментом; 3) управління 

собівартістю і ціною;  управління збутом. 

Однак, не беручи до уваги рівноцінність рівнів управління, управління 

якістю, є, як відзначають переважна більшість авторів, головним фактором 

конкурентоспроможності продукції. Деякі автори навіть пропонують 

розглядати якість в поєднанні з поняттям конкурентоспроможність як такі, що є 

рівнозначними. Отже, управління якістю на рівні ідентифікації факторів 

конкурентних переваг складається з ряду елементів. Наведені елементи в своїй 

сукупності на різних стадіях процесів підприємства на виході формують якість 

певного рівня. 

На стадії планування визначаються параметри входу в систему, які 

дозволяють окреслити інструменти і методи контролю, а також 

проінформувати і зорієнтувати постачальників сировини. Такий «фільтр» може 

бути сформований: нормативними актами, національними (а у випадках 

експорту та міжнародними) стандартами якості, а найголовніше - вимогами 

споживачів готової продукції. На етапі формування якості здійснюється 

контроль ключових факторів успіху на стадії постачання, виробництва і збуту. 

Ідентифікація факторів конкурентних переваг при управлінні асортиментом 

дозволяє сформувати ряд показників, які визначають напрями планування 

асортименту [5]. 

Аналіз структури наявного і можливого асортименту як за глибиною так і 

шириною, розрахунок частоти поновлення дозволить визначитися з можливим 
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розширенням. Аналіз структури експорту дає можливість визначити 

пріоритетні продукти з метою збільшення їх кількості, охоплення нових 

іноземних ринків [4]. Визначення інноваційних очікувань споживачів дозволить 

дати відповідь на питання: чи вигідно економічно впроваджувати новий 

продукт (або модернізувати наявний), чи готові технічно споживачі до нового 

продукту, чи існують інвестиційні передумови інноваційного впровадження. 

Планування конкурентних переваг на рівні управління асортиментом 

починається з моменту затвердження структури асортименту по 

ідентифікованим параметрам на встановлений період. Також до цього рівня 

управління асортиментом належить планування оновлення асортименту, 

обсягів експорту продукції, структури асортименту за типом поведінки товару з 

метою встановлення акцентів на продукти, які можуть бути сприйняті як 

товарний бренд. На етапі формування конкурентних переваг за асортиментом 

проводиться контроль запланованих заходів, фіксація відхилень і їх ліквідація. 

Аналогічно ідентифікації елементів якості визначаються основні чинники 

конкурентних переваг собівартості: вартість сировини, собівартість обробки, 

вартість транспортування, упаковки, заробітна плата кадрів, вартість 

зберігання, норми прибутку і податку тощо. Також для ефективного управління 

слід застосовувати різні методи обліку собівартості, яка дозволяє визначити не 

тільки складові і вартість власної продукції, а й орієнтувати її на ринкові ціни. 

При плануванні визначаються з нормативами витрат ідентифікованих 

елементів, що дозволяє управляти витратами в процесі створення продукту, 

визначити методи коригування можливих відхилень. 

Важливим моментом при плануванні конкурентної переваги є визначення 

співвідношення таких трьох складових конкурентоспроможності продукції: 

виготовлення продукції певного рівня якості, широти асортименту і ціни 

виробу. Визначення точки беззбитковості, як для одиниці продукції, так і для 

асортименту в цілому. На етапі формування собівартості здійснюється 

контроль відповідно до нормативних показників, фіксація відхилень і їх 

ліквідація. Значну роль для здійснення контролю відіграє рівень організації і 
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розвитку управлінського обліку [4]. Управління збутом передбачає, крім 

заходів 4 Р (price, promotion, place, product) отримання таких параметрів 

продукції, які були запропоновані на стадії її розробки маркетинговим відділом 

за допомогою:  порівняння проміжних результатів і створенням конкурентних 

переваг продукції зі споживчими очікуваннями і кон’юнктурою ринку; 

визначення ціннісних параметрів з метою активного інформування споживача, 

такими даними як інноваційність, унікальність, незамінність тощо;  

дослідження направленого сервісного обслуговування, варіантів просування 

товару і тому подібне;  планування брендингу, каналів розподілу і збуту. 

Формування конкурентних переваг відділом збуту це: реалізація ідеї 

бренду, ефективна реклама, реалізація сервісних пропозицій, знижок тощо [6]. 

Процес фактичної реалізації конкурентних переваг продукції дозволяє виявляти 

головні вимоги споживачів, які слід врахувати у виготовленні нового продукту, 

зміни структури асортименту, зниження ціни. На даному етапі відбувається 

первинна ідентифікація факторів конкурентних переваг. Наведена модель 

побудована відповідно до нашого бачення управління 

конкурентоспроможністю продукції і дозволяє на всіх наведених етапах, як на 

оперативному, так і на стратегічному рівнях визначитися з елементами об'єкта, 

методами та інструментами управління. 

Отже, визначено, що управління конкурентоспроможністю продукції - це 

процес ідентифікації, планування, формування, утримання і нарощування 

конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої вартості з 

метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або утримування 

його на запланованому рівні. Побудована модель, яка дозволяє менеджменту на 

всіх наведених етапах, як на оперативному, так і на стратегічному рівнях 

визначитися з елементами об’єкта, методами та інструментами управління 

конкурентоспроможністю продукції. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств України. Виявлено динаміку експорту та імпорту товарів, 

визначено регіональну й товарну структуру експорту та імпорту, основні 

тенденції й характерні риси. Проведені дослідження дали підставу виділити 

рівні та згрупувати негативні чинники впливу на розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств: зовнішні (макросередовища – 

чинники глобального середовища, фінансово-економічні, інституційного 

характеру, політичні), безпосередні (проміжного середовища – геополітичні, 

законодавчо-нормативні, регуляторні, фінансово-економічні); внутрішні 
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(мікросередовища – техніко-технологічні, фінансові, управління, кадрового 

забезпечення). Узагальнено та згруповано проблеми розвитку й визначено 

напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. 

Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, 

імпорт, сальдо, управління, розвиток. 

Зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах 

посилення інтеграційних процесів, забезпечує передумови активного розвитку 

підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні переваги на 

світовому ринку товарів та послуг через упровадження комплексу сучасних 

форм, методів міжнародних економічних відносин, техніко-технологічного 

вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, якості 

продукції та послуг. Водночас зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) 

підприємств сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, залученню 

іноземних інвестицій, формуванню економіки відкритого типу. Аналіз 

досліджень цієї проблеми. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств України розглянуто в роботах О. Амоші, Ф. Бутинця, В. 

Бойка, П. Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем’яненка, А. Кандиби, В. Топіхи, А. 

Кредісова, С. Кваші, А. Мокія, П. Саблука, М. Парсяка, С. Соколенка, А. 

Коверги та ін. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, узагальнення 

проблем ЗЕД найчастіше здійснено на макро- й мезорівні. На рівні підприємств 

дослідження мали певне спрямування, без комплексного підходу до визначення 

проблем та обґрунтування перспективних напрямів їх розв’язання. Мета й 

завдання статті. Мета статті – розкриття основних проблем 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Основні завдання – 

вивчення динаміки експорту та імпорту товарів; визначення регіональної й 

товарної структури експорту та імпорту; виявлення чинників впливу на 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств України; узагальнення й 

групування проблем їхнього розвитку; визначення напрямів удосконалення 

системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств для 

підвищення її ефективності. 
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Основними групами зовнішніх чинників, що стримують розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є чинники глобального 

середовища, фінансово-економічні, інституційні, політичні. Коментуючи 

основні з них, зауважимо, що ті чи інші впливи носять «міжгруповий» 

характер, оскільки формування економічної взаємодії і її середовища на 

міжнародному рівні визначається сукупним впливом різних чинників. Зокрема, 

до першої групи можна віднести наслідки світової фінансовоекономічної кризи 

2008–2010 рр.; високий рівень конкуренції на світових ринках; бар’єри входу на 

ринки розвинених країн; сформований розподіл сфер та зон впливу й 

спеціалізацію провідних компаній світу [3; 4; 5]. Низький рівень інвестиційної 

привабливості та несприятливий інвестиційний клімат не дають змогу отримати 

достатньої кількості, насамперед, фінансових ресурсів для розвитку 

підприємств, упровадження сучасних технологій, технічного переоснащення, 

наукових розробок, упровадження інновацій. Крім того, для більшості сфер 

діяльності характерні тривалі терміни окупності інвестицій, несприятлива 

динаміка цін, інфляційні процеси тощо. Варто визнати як дестимуляційні 

кредитну (недоступність кредитних ресурсів), податкову (конфіскаційний 

характер), валютну та митну політики держави. Негативний вплив чинить 

нестабільна політична ситуація в Україні, високий рівень корупції й недовіри 

до держави як гаранта виконання угод та контрактів, неформальні відносини 

між органами державної влади й бізнесом, лобіювання інтересів олігархічних 

кланів.  

Для України характерне явище недобросовісної конкуренції в ЗЕД за всіма 

пунктами ст. 85 Закону «Про конкуренцію Європейського Співтовариства 

(ЄС)», зокрема непряме фіксування цін, поділ ринків і джерел постачання, 

застосування різних умов до однакових угод із різними торговими сторонами. 

Основними групами негативних чинників безпосереднього середовища 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств є геополітичні, 

законодавчо-нормативні, регуляторні, фінансовоекономічні Геополітичний 

чинник найперше варто розглядати як можливість економічного подолання 
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географічних меж ринків, географічний бар’єр входу на зовнішні ринки, 

неможливість чи утрудненість переміщення товарів, значні додаткові витрати 

на перетинання кордонів. По-друге, це активність співпраці, яка визначається 

членством в міжнародних об’єднаннях, численність й ефективність виконання 

міжнародних угод щодо економічної співпраці. Незважаючи на активне 

використання міжнародних норм, законодавча бази України у сфері ЗЕД 

недосконала. Особливо громіздка процедура збирання документів і реєстрації 

суб’єктів ЗЕД. Суттєвим недоліком вважається відсутність чіткої стратегії та 

недосконала зовнішньоекономічна політика держави. Варто вказати на не 

завжди обґрунтовані й прозоро сформульовані адміністративні заходи, зокрема 

це стосується нетарифного регулювання ЗЕД. Не менш істотні й проблеми 

нераціональної географічної структури експорту продукції вітчизняних 

підприємств і малоперспективна модель міжнародної спеціалізації України [3]. 

У зазначеному джерелі наголошено, що, зокрема, машинобудування, 

здебільшого зорієнтоване на ринки Росії та країн СНД, у той час як більш 

перспективні ринки європейських країн. Структура експорту України 

визначається не перевагами продукції українських підприємств, а потребами 

зарубіжного ринку й спеціалізацією її економіки, що обумовлює інерційність 

галузевої та товарної структур економіки України. Найбільшим негативний 

чинник – ефект імпортозаміщення, що свідчить про незахищеність і 

нерозвиненість внутрішніх ринків України. Це – наслідок неправильної, на 

нашу думку, не лише зовнішньоекономічної політики держави, а й економічної 

загалом. Відсутність належного ресурсного забезпечення, велике технологічне 

відставання від розвинених країн, низький рівень якості більшості товарів 

призводять до незадовільної структури експорту, основа якої – сировинні 

матеріали, напівфабрикати. 

Існують досить вагомі недоліки в інфраструктурному забезпеченні ЗЕД: 

недосконалість митного обслуговування та митних процедур, фінансових 

розрахунків, проблеми транспортування й зв’язку; служб із надання 

консалтингових, інформаційних та інших ділових послуг тощо. Серед 
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внутрішніх чинників доцільно виділити такі групи: техніко-технологічні, 

фінансові, управління, кадрового забезпечення. Обладнання та технології, які 

не відповідають сучасному рівню розвитку, негативно відображаються на 

витратах, показниках якості й технічних параметрах продукції, а отже – 

невідповідності світовим стандартам, що не дає змоги конкурувати з 

іноземними аналогами. Через фінансові труднощі підприємства не здатні 

швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, оновлювати обладнання, 

технології, асортимент продукції, удосконалювати її. Крім того, через низьку 

ефективність експортних операцій, що є наслідком високих витрат на 

виробництво, ЗЕД підприємства стає низькоприбутковою. Підприємствам не 

вистачає обігових коштів за складного механізму залучення зовнішніх джерел 

фінансування. Недостатньо уваги приділено підбору, мотивації та розвитку 

персоналу – основної рушійної сили розвитку підприємства. У більшості 

підприємств – суб’єктів ЗЕД – малий ефект досвіду, що не дає змоги 

зосередитися на тих напрямах спеціалізації, які б сформували конкурентні 

переваги для виходу на зовнішні ринки. Суттєва проблема – неефективність 

системи менеджменту ЗЕД, відсутність стратегічного й маркетингового 

підходів в управлінні підприємством. Найчастіше використовують прийом 

короткотермінового пристосування. Висновки та перспективи подальшого 

дослідження. Визначені проблеми дають змогу систематизувати й чітко 

визначити напрями їх подолання для забезпечення ефективної ЗЕД 

підприємств. На нашу думку, основою є зміни інституційного характеру, які 

включають формування ефективного, стимуляційного нормативно-правового 

поля діяльності підприємств – суб’єктів ЗЕД, суттєвий момент – удосконалення 

організаційного забезпечення ЗЕД на основі прозорих і простих процедур 

митно-тарифного та нетарифного регулювання. Суттєва роль інституційного 

складника у формуванні привабливого інвестиційного клімату, інноваційної 

діяльності, трансферу технологій. Потребує перегляду зовнішньоекономічна 

політика держави щодо підтримки національних виробників, нарощування 

їхнього експортного потенціалу, усунення ефекту імпортозаміщення, 
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оптимізації товарної й географічної структури експорту-імпорту. Потрібно 

збільшувати частку в експорті готової продукції, а в імпорті – зменшувати 

частку палива, екологічно шкідливої, неякісної продукції й товарів широкого 

вжитку. Основні способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств – створення сприятливих економічних умов для 

збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за рахунок 

модернізації виробництва, упровадження інновацій, розвитку науково-

технічного потенціалу, запровадження спеціальної системи кредитування 

обігових коштів виробників, упровадження енерго- й ресурсозберігальних 

технологій, підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, 

залучення до управління підприємствами висококваліфікованих фахівців. 

Потребує вдосконалення система управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств за допомогою впровадження стратегічного підходу, 

здійснення маркетингових досліджень, формування оптимальної структури 

управління, обліку, аналізу й контролю для формування ефективного 

інформаційного забезпечення для прийняття рішень у сфері ЗЕД.  

Названі напрями розвитку підприємств повинні системно відображатись у 

стратегіях розвитку ЗЕД підприємств та зовнішньоекономічній політиці 

держави. Тому перспективами подальших досліджень вважаємо розробку 

пропозицій щодо формування механізму управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

В статті досліджено місця і ролі ефективної маркетингової стратегії при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Доведено, що 

основне завдання стратегічного маркетингу полягає у синхронізації процес 

управління елементами комплексу маркетингу так, щоб кожен із них, 

підвищував синергетичний ефект. Розроблені детермінанти процесу 

формування міжнародної маркетингової стратегії. Визначені внутрішні та 

зовнішні вхідні елементи, які є ключовими у досягнення успіху підприємства про 

формуванні міжнародної маркетингової стратегії. 

Ключові слова:стратегія, міжнародна маркетингова стратегія, 

зовнішньоекономічна діяльність,система планування, експорт, місія, ціль. 

В сучасних умовах розвитку світового господарства активність бізнесу на 

зовнішніх ринках є запорукою успіху. Діючи на міжнародних ринках, 

підприємство не просто реалізує власну продукцію, але й отримує доступ до 

великої кількості знань, методик та технологій: обміну інформацією, 

вдосконалення існуючих каналів збуту та залучення покупців, просування 



165 

товарів та послуг та інше. Успішне здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності в сучасних умовах неможливе без розробки ефективної 

маркетингової стратегії, яка б враховувала сучасні тенденції розвитку 

економіки, а також смаки та вподобання споживачів. Поєднання маркетингової 

стратегії із зовнішньоекономічною діяльністю дозволяє бізнесу отримати 

максимальну кількість інформації як про потенційні ринки збуту, так і про 

методи просування.  

Теоретичний аспект особливостей формування маркетингової стратегії 

підприємства зовнішньоекономічній діяльності знайшов своє відображення в 

працях Матюх С., Кальницький А., Копусяк Я., Каніщенко О., Ковальчук С., 

Котлер Ф. Автори розглядають стратегію як напрямок діяльності, спосіб 

поведінки або план, але кожен приділяє увагу різним аспектам, що пов’язані з 

даною категорією. Незважаючи на велику кількість наявних досліджень із 

тематики формування маркетингової стратегії, стрімкий економічний розвиток 

зумовлює необхідність постійного пошуку нових шляхів розробки та 

вдосконалення маркетингової стратегії як окремо, так і у поєднанні із 

зовнішньоекономічноюдіяльністю підприємства.  

Метою статті є визначення місця і ролі ефективної маркетингової 

стратегії,напрямкиїї розробки при оптимізації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, а також розроблення детермінанти процесу формування 

міжнародної маркетингової стратегії. 

Основне завдання стратегічного маркетингу полягає у тому, щоб 

синхронізувати процес управління елементами комплексу маркетингу так, щоб 

кожен із них, виконуючи своє функціональне призначення, одночасно сприяв 

підвищенню ефективності решти елементів і тим самим підвищував 

синергічний ефект [2]. Маркетинг як базова функція управління в сучасних 

умовах пропонує керівнику-підприємцю деякі перевірені практикою «рецепти» 

досягнення позитивних результатів господарської діяльності в обраних 

сегментах із мінімальним ризиком. Це,насамперед, певна послідовність 

здійснення аналітичної роботи; вихід на найсприятливіші цільові ринки-

сегменти; формування в інтересах підприємства змінних факторів зовнішнього 

середовища, у тому числі поведінки споживачів; ускладнення діяльності 
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конкурентів; створення для громадськості сприятливого іміджу підприємства та 

усієї його діяльності тощо. На думку О. Каніщенко, «формування міжнародної 

маркетингової стратегії – це складний процес, який містить елементи ризику та 

невизначеності. Головна проблема – правильно вибрати основні альтернативні, 

зрозуміти та врахувати найважливіші фактори та умови, що впливають на цей 

вибір» [3]. 

Одним із найактуальніших завдань на сучасному етапі розвитку бізнесу в 

Україніє формування комплексу заходів та інструментів із управління 

розвитком зовнішньоекономічної діяльності. Для того щоб забезпечити 

успішну діяльність підприємства, необхідно розробити довгостроковий план 

дій, спрямований на досягнення місії та цілей з орієнтацією на ринкові потреби 

й врахування ринку як основного чинника зовнішнього середовища. 

Для формалізації процесу формування міжнародної маркетингової 

стратегії важливо чітко ідентифікувати її вхідні та вихідні елементи (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Детермінанти міжнародної маркетингової стратегії 
 
До вхідних елементів належать чинники, які зумовлюють розроблення 

міжнародної маркетингової стратегії, ключовими з них є детермінанти 

Внутрішні вхідні елементи 
Мотиви інтернаціоналізації 
Цілі компанії 
Ресурси компанії 

Зовнішні вхідні елементи 
Міжнародне маркетингове середовище 
Тип ринку з точки зору конкуренції 
Сфера бізнесу 

Чинники успіху 
Швидкість реакції 
Ефект досвіду 
Варіативність методів 

Формування міжнародної маркетингової стратегії 

Вихідні елементи 
Стратегічні рішення щодо: 
методів виходу на міжнародний ринок 
конкурентної стратегії 
стратегії охоплення ринку 
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маркетингового середовища та корпоративна місія й цілі компанії. Вихідні 

елементи маркетингової стратегії – рішення щодо зростання компанії, способу 

виходу на міжнародний ринок, охоплення ринків, позиціонування, 

конкурентної поведінки, комплексу маркетингу тощо. Отже, міжнародна  

маркетингова стратегія використовується як спосіб реалізації компанією 

власного потенціалу для досягнення успіху в зовнішньому середовищі. 

Маркетингова стратегія у зовнішньоекономічній діяльності є системою 

планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на 

багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов 

підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні. В умовах 

використання міжнародного маркетингу експортер глибоко вивчає ринок, 

використовуючи для цього широке коло маркетингових інструментів [4]. 

Система маркетингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності включає в себе 

комплекс найбільш суттєвих ринкових відносин та інформаційних потоків,які 

зв'язують підприємства з ринками збуту товарів на міжнародному рівні [1].  

Для оптимізації зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах варто 

використовувати маркетингову стратегію, яка має формуватись на основі 

аналізу основних каналів збуту продукції:  

через оптовиків або підприємства роздрібної торгівлі за кордоном; 

через посередників, або агентів-імпортерів та агентів-експортерів;  

через власну збутову мережу за кордон;  

експортний продаж шляхом прямого збуту кінцевим споживачам.  

На жаль, велика кількість маркетингових досліджень недоступні всім 

учасникам зовнішньоекономічної діяльності через: 

збільшення кількості факторів, що впливають на діяльність фірми й 

імовірність непередбаченої взаємодії між ними (мито, податки, портові збори, 

зміни курсу іноземної валюти, інші способи транспортування, документація 

тощо);  

незнайоме оточення та відсутність інтуїтивного розуміння відмінностей у 

споживчих мотиваціях і перевагах в іншій країні (інші культура, політична 
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система, мова, стратифікація суспільства, особливості місцевого законодавства, 

технологічний рівень, стан економіки країни), різноманітні соціальні та 

культурні перешкоди;  

фізичні чи механічні обмеження в отриманні інформації й організаційні 

можливості оцінки іноземного маркетингового оточення; неможливість 

використання місцевих чи міжнародних баз даних (наприклад, унаслідок 

незнання мови або високої ціни послуг)[1]. 

Тому використання засобів Інтернет при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності дозволить отримати доступ до великої кількості маркетингової 

інформації, а також урізноманітнити засоби реалізації маркетингової стратегії. 

Так, засоби Інтернет дозволяють: здійснювати міжнародну рекламу; продавати 

товари та послуги (електронна торгівля);  проводити маркетингові дослідження; 

знаходити нові канали зв’язку з покупцями, постачальниками, посередниками 

та шукати нових партнерів; надавати післяпродажні послуги та консультації в 

режимі реального часу;  отримувати нові знання про методи просування та 

реалізації продукції, останні зміни в законодавстві, нові технології та появу 

конкурентів у галузі діяльності підприємства.  

При побудові та реалізації маркетингової стратегії в зовнішньоекономічній 

діяльності Інтернет забезпечує різні інструментальні встановлення зв’язку з 

партнерами підприємства (електронна пошта, дошки оголошень, сторінки та 

групи в соціальних мережах, проведення відеоконференцій, обмін голосовими 

повідомленнями). Онлайн-маркетинг у сучасних умовах є одним із напрямів, 

що дозволяє оптимізувати стратегії маркетингу та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Також підприємству, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, варто 

розробити веб-сайт з підтримкою багатомовності, що дасть можливість 

підприємству представити власну продукцію, не прив’язуючись до конкретної 

території, а функція онлайн-замовлення та вибору способу оплати і доставки 

дозволить значно розширити коло споживачів.  
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Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, щомаркетингова 

стратегія є важливим елементом успіху діяльності підприємства, так як 

забезпечує аналіз різних сторін діяльності та формує комплекс дій для 

досягнення цілей функціонування підприємства. Розглядаючи стратегічний 

маркетинг як складову здійснення зовнішньоекономічної діяльності, слід 

звернути увагу на онлайн-маркетинг, який останнім часом набуває все більшої 

ваги в загальній маркетинговій стратегії. Використання засобів Інтернет для 

створення власного сайту та його просування, реклами, пошуку партнерів чи 

клієнтів дають змогу підприємству отримати доступ до великої кількості даних, 

технологій та значно розширити власні можливості при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Визначено основні 

проблеми надання адміністративних послуг в Україні. Запропоновано 

конкретні напрями підвищення якості надання адміністративних послуг, які, 

зокрема, передбачають впровадження сучасних методик оцінки якості послуг, 

активне включення в цей процес громадськості, затвердження чіткої 

класифікації послуг, розвиток системи надання електронних послуг тощо на 

основі узагальнення європейського досвіду.  

Ключові слова: послуги, адміністративні послуги, якість, потреби, центри 

надання адміністративних послуг. 

На сучасному етапі розвитку України як правової та соціальної держави 

важливого значення набуває питання надання якісних адміністративних послуг. 

Проте в умовах проведення тривалої адміністративної реформи, яка покликана 

створити ефективну систему державних органів влади, забезпечити 

відповідальність та відкритість діяльності органів публічної адміністрації на 

належному рівні вдається не повною мірою. 

Одним з найперспективніших кроків реформи публічної адміністрації, її 

ідеологічною основою має стати впровадження доктрини публічних послуг 

загалом та адміністративних послуг зокрема. Визнання людини, її життя та 

здоров’я, честі та гідності найвищою соціальною цінністю потребує 

переосмислення ролі держави і радикальної зміни відносин між владою та 

громадянами. 

Для розкриття змісту адміністративних послуг у діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації велике значення мали наукові розробки вітчизняних та 
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зарубіжних вчених В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва, Н. Арабаджийського, 

В.Ф. Бойко, В.І. Борденюка, В.М. Безденежного, С.Т. Гончарука,                

І.П. Голосніченка, Е.Ф. Демського, А.В. Ємель, О.А. Задихайла,                

Т.О. Коломоєць, І.Б. Коліушка, В.К. Колпакова, С.В. Ківалова, С.Г. Стеценка, 

В.Д. Сущенка, В.П. Столбового, Р.М. Опацького та інших. Незважаючи на 

значну кількість публікацій у окресленій сфері, проблема надання 

адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації залишається 

комплексно недослідженою та зумовлює існування труднощів для ефективної 

діяльності таких органів, що в кінцевому результаті призводить до обмеження 

гарантій громадян на отримання якісних послуг. 

Метою статті є комплексне дослідження процесу надання 

адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації, визначення їхніх 

особливостей та недоліків законодавства, що регулюють відносини у сфері 

надання адміністративних послуг. 

Важливою ознакою соціальної держави є сприяння з її боку задоволенню 

інтересів усіх соціальних груп і прошарків населення, зміцнення на цій основі 

соціальної злагоди і єдності народу [2, с.27-28]. Зміна «державоцентриської» 

ідеології на «людиноцентриську», пріоритет служіння з боку держави людині 

(публічно-сервісна діяльність) – це, безумовно, як зазначив С.Г. Стеценко, 

позитивні досягнення українського суспільства [3, с.48]. Органи публічної 

адміністрації залежно від кола та обсягів своїх повноважень реалізують певні 

завдання і функції держави, здійснення яких і відбувається в конкретних 

формах управлінської діяльності, що регламентуються правовими та 

організаційно-правовими актами з метою їх впорядкованості та 

результативності. 

Основною складовою частиною системи органів публічної адміністрації є 

органи виконавчої влади. Саме на них покладаються функції реалізації 

публічної влади з метою забезпечення виконання чинного законодавства в 

публічних інтересах [4, с.184]. 
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У зв’язку з цим важливого значення набуває діяльність органів виконавчої 

влади щодо надання адміністративних (управлінських, публічно-владних) 

послуг, які набувають широкого розповсюдження серед населення, оскільки, як 

вважає О.О. Прудникова, сьогодні зростає роль держави як сервісної структури. 

Актуальним державним завданням стає надання відповідних державних послуг 

населенню [5]. Слушною є думка О.А. Задихайло про те, що надання 

адміністративних послуг здебільшого пов’язують із формою державного 

управління. І це не випадково. Адже раніше діяльність органів публічної влади 

щодо видачі дозволів, ліцензій та інших документів дозвільного характеру, у 

тому числі акредитація, атестація і сертифікація в теорії адміністративного 

права, відносилась до такого різновиду правових форм державного управління, 

як «здійснення інших юридично значущих дій» [6]. 

Проте існує інша точка зору щодо сутності адміністративних послуг. Так, 

вітчизняними вченими зроблено висновок про те, що до суспільних відносин, 

які складають предмет адміністративного права, входять і ті, що формуються в 

ході діяльності органів державної влади, їх посадових осіб щодо забезпечення 

реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, 

надання їм, а також юридичним особам адміністративних послуг [7, с.243]. 

На думку Г.М. Писаренко, для реалізації принципів верховенства права та 

законності в сучасних умовах демократизації життя українського суспільства, а 

також у зв’язку з однорідністю відносин щодо надання адміністративних 

послуг, однорідністю норм, якими регулюються ці відносини, тривалою 

історією та широкою правовою базою адміністративні послуги заслуговують на 

виділення їх в окремий інститут адміністративного права, під яким слід 

розуміти систему відносно відокремлених і пов’язаних між собою правових 

норм, що регулюють відносини, які виникають при реалізації суб’єктивних 

прав фізичної або юридичної особи (за їх заявою) у процесі публічно-владної 

діяльності адміністративного органу [8, с.13]. Така необхідність знаходить своє 

підтвердження і в працях В.М. Бабаєва [9, с.135].  
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Отже, цілком очевидним є те, що органи публічної адміністрації в процесі 

надання адміністративних послуг суб’єктам, які мають потребу в отриманні 

відповідної послуги, вступають з ними у відносини, що регулюються нормами 

саме адміністративного права. 

Вперше основні засади трансформації пануючої ідеології «владного 

розпорядництва» органів державної влади щодо регулювання суспільних 

відносин у надання управлінських послуг висвітлені у Концепції 

адміністративної реформи в Україні. Так, виконавча влада реалізує 

призначення демократичної, соціальної, правової держави, створює умови для 

реалізації прав і свобод громадян, а також надає їм широке коло державних, у 

тому числі управлінських, послуг.  

Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг регулюються 

Законом України «Про адміністративні послуги».  

Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором або 

іншими суб’єктами під відповідальність публічної влади і за рахунок публічних 

коштів. За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, треба розрізняти:  

державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади 

та державними підприємствами, установами та організаціями. До державних 

послуг також належать послуги, які надаються недержавними організаціями в 

порядку виконання делегованих повноважень. У цьому випадку на перше місце 

для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, 

а суб’єкт, який несе відповідальність за надання цієї послуги, та джерело 

фінансування надання даного виду послуг, тобто вид бюджету;  

управлінські послуги – це послуги, що надаються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування в межах відповідних 

повноважень;  

муніципальні послуги – послуги, що надаються органами місцевого 

самоврядування, комунальними підприємствами, установами та організаціями.  
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Проте сучасний стан надання адміністративних послуг характеризується 

багатьма недоліками. Окремі проблеми зумовлені недосконалим 

законодавством, яке не завжди враховує потреби та інтереси приватних осіб у 

регулюванні їх відносин з адміністративними органами (наявність 

необґрунтованих видів адміністративних послуг; «подрібнення» 

адміністративних послуг на окремі платні послуги; проблеми доступу до 

інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг тощо). 

Сучасні вимоги до організації роботи виконавчих органів кінцевим 

результатом мають спрощення всіх дозвільних процедур, прозорість та 

відкритість в діяльності влади, ліквідацію будь яких підстав до корупційних 

дій. Усе це має забезпечуватися у Центрі надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). Існує п’ять умов для успіху при створенні ефективно діючого ЦНАП: 

політична воля, бачення та реалістичний план заходів, належна підготовча 

робота, адекватне приміщення, а також технічне і програмне забезпечення. 

Додержання цих умов сприятиме розвитку сфери надання адміністративних 

послуг, стане вищою якість, що спонукатиме громадян до активного звертання 

саме до ЦНАПів, швидше та точніше буде використовуватися інформація, що 

посприяє покращенню клімату в соціумі держави. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що в сучасній 

адміністративно-правовій науці адміністративні послуги розглядаються як: 

– предмет адміністративного права, який регулює суспільні відносини, що 

виникають між суб’єктами владних повноважень – органами публічної 

адміністрації в ході надання останніми адміністративних послуг суб’єктам 

звернення; 

– інститут адміністративного права, що складає систему відносно 

відокремлених і пов’язаних між собою правових норм, які регулюють 

відносини, котрі виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або 

юридичної особи в процесі надання адміністративних послуг суб’єктами 

владних повноважень; 
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– форма управлінської діяльності, що знаходить своє закріплення в 

адміністративному акті, який видається органи публічної адміністрації за 

результатами надання адміністративних послуг особам, що звернулися із 

заявою про їх отримання. 

Нова модель суспільного управління повинна базуватися на визнанні таких 

пріоритетів, як орієнтація на клієнта – споживача адміністративних послуг, 

підвищення гнучкості управління, готовності до змін, впровадження ринкових 

методів, досягнень й інструментів менеджменту та маркетингу, втілення нової 

організаційної культури суспільного управління, досягнення раціонального 

балансу політичних і адміністративних факторів управління. Спираючись на 

національні цінності, враховуючи вітчизняні реалії, доцільно орієнтуватися на 

спільні принципи державного управління для країн – членів Європейського 

Союзу, завдяки чому відкривається можливість інтеграції в Європейський 

адміністративний простір. 
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Дана стаття присвячена дослідженню корпоративної культури підприємства. 

Корпоративна культура впливає як на процес управління персоналом, так і 

тісно переплітається із стратегічним управлінням, яке направлене на 

довгострокові цілі і дії організації та сталий розвиток підприємства на ринку. 

Так, чим вище рівень корпоративної культури, тим у меншому ступені 

персонал має потребу у чіткому регламентуванні діяльності, в директивах, 

настановах, детальних схемах і докладних інструкціях. До того ж, чим вище 

рівень корпоративної культури, тим вище престиж і 

конкурентоспроможність підприємства. Проведено аналіз корпоративної 

культури на прикладі підприємства ТОВ «ФУД-ЛАЙФ ЕКО»          (м. Київ). 

Ключові слова: корпоративна культура, стратегічне управління, діяльність 

підприємства. 

Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих 

організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. 

Воно відносно нове й недостатньо висвітлене з наукової точки зору як у нашій 

країні, так і за кордоном. 
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Метою статті є дослідження корпоративної культури підприємства ТОВ 

«ФУД-ЛАЙФ ЕКО» та її впливу на стратегічне управління. 

Корпоративна культура – це система цінностей та переконань, які розділяє 

кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер 

життєдіяльності організації. Корпоративна культура – це також спосіб і засіб 

створення організації, яка самостійно розвивається.1 

Мета корпоративної  культури – забезпечення високої дохідності фірми за 

рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту та якісного 

поліпшення діяльності підприємства в цілому за допомогою: 

 удосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення 

лояльності співробітників до керівництва і прийнятих ним рішень; 

 виховання у працівників ставлення до підприємства як до свого дому; 

 розвитку здатності і в ділових, і в особистих відносинах спиратися на 

встановлені норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів. 

Існує три підходи до визначення  поняття корпоративної культури :  

1. Символічний підхід – підхід, в основу якого покладені уявлення про 

компанію, як про систему, внутрішнє середовище якої характеризується 

відомим рівнем соціальної невизначеності. У даних умовах символ, який 

однаково розуміє колектив, є основним орієнтиром та використовується 

працівниками для впорядкування службових відносин. Якщо виявляється 

неузгодженість в ланках компанії, то її культурна система 

піддається оптимізації. Керівництво домагається формування у свідомості 

працівників сукупності «правильних» символів-маяків, завдяки яким впливає 

на всі сфери управління підприємством. 

2. Когнітивний підхід – підхід, при якому корпоративна культура 

розглядається як окремий набір правил, вірувань, знань, засвоєних членами 

компанії в ході представлення зовнішніх соціальних та службових 

взаємозв'язків. Шаблони поведінки в організації при даному підході засновані 

на спільній трудовій діяльності працівників. Управління культурою 

здійснюється шляхом проведення різних форм навчання, тренінгів, 
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інформування персоналу і т. д. Таким чином, вирішуються проблеми 

недостатнього знання і розуміння працівниками логіки економічної поведінки 

організації і засвоєння ними ціннісних орієнтацій, якими живе колектив. 

3. Систематичний підхід – підхід, заснований на виборі як основного 

культурного визначника організаційного клімату, який, з одного боку, 

формується під впливом об'єктивних властивостей організації (стилю 

керівництва, місії організації тощо), а з іншого боку, характеризується станом 

психологічного середовища, тобто закріпленням у свідомості працівників 

комплексів суб'єктивних вражень і думок. При цьому домінуюча культура 

визначається або через зразки службової поведінки, комунікації та відношення 

до матеріальних засобів членів організації, або на основі існуючих вірувань, 

цінностей і об'єднують людей в колектив. 1 

Для чого підприємству мати свою корпоративну культуру? Завдання 

кожної організації – створювати корпоративну культуру, яка дозволяє 

персоналу відчувати себе комфортно не на словах, а на практиці. Задоволений 

співробітник – це безкоштовна реклама, яка приваблює нових співробітників і 

клієнтів. 

Функції корпоративної культури: 

 формування іміджу організації; 

 створення мотивації для колективу; 

 підвищення залученості; 

 підвищення значущості співробітників; 

 допомога новим працівникам в адаптації; 

 формування норм поведінки, які допомагають ефективно управляти 

компанією; 

 упорядкування роботи відділів. 2 

Позитивна корпоративна культура вирішує багато завдань, але спочатку 

потрібно створити її такою. Потрібно орієнтуватися на успіх інших компаній, 

але не забувати про персонал і специфіку свого бізнесу. 
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Корпоративна культура – це ефективний інструмент  стратегічного 

управління у руках керівника, за допомогою якого можна привести організацію 

до успіху, процвітання і стабільності, але при неефективному використанні 

можливі прямо протилежні результати. [4] 

Для успішної реалізації стратегічних цілей підприємства дедалі більшого  

значення набуває розуміння менеджментом ролі корпоративної культури. У 

багатьох керівників поняття «корпоративна культура», асоціюється з 

традиціями, закладеними на конкретному підприємстві, а все інше – просто 

розумно складені речення. Проте, це спрощене розуміння. Адже, кожне 

підприємство має формувати свою систему корпоративної культури, щоб 

насамперед досягти поставленої бізнес-мети. Ця система повинна складатися з 

певних цінностей і поділятися керівниками цього підприємства. Саме тому 

культура, яка формується, стає своєрідною візитною карткою підприємства, за 

якою можна робити висновки про її носія. На підприємстві корпоративна 

культура створює особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує людей на 

виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та інтенсивність роботи 

кожного працівника, зводяться до мінімуму виробничі конфлікти. Сьогодні 

більшість керівників розглядають корпоративну культуру як потужний 

стратегічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досягнення загальних 

цілей. 3 

Візьмемо до уваги основні принципи корпоративної культури 

підприємства ТОВ «ФУД-ЛАЙФ ЕКО», м. Київ. 

Підприємство зареєстроване у 2017 році та надає ресторанні послуги та 

послуги розміщення. 

Основними принципами роботи компанії є : 

1. Індивідуальний підхід до гостя; 

2. Гостинність; 

3. Можливість подальшої співпраці з гостем. 

Підприємство надає такі послуги як: 

 надання готельних послуг; 
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 оренда приміщень; 

 організація конференцій та їх обслуговування; 

 послуги ресторану. 

Корпоративна культура – це система принципів, звичаїв і цінностей, що 

дозволяють усім у компанії рухатися в одному напрямку як єдиному цілому.  

Культура підприємства ТОВ «ФУД-ЛАЙФ ЕКО» базується на                 

5 принципах, а саме: 

1. Наш персонал – це одна єдина команда, яка працює на результат. 

2. Ми поважаємо кожного нашого працівника та намагаємося зробити 

все, аби він почував себе комфортно на роботі. 

3. Постійний розвиток наших працівників – це наше кредо. 

4. Кожен гість індивідуальний, ми зробимо все, аби після відвідування 

нашого закладу всі гості були задоволені та  залишили гарний feedback. 

5. Ми завжди зі світлою надією дивимося у майбутнє, цим самим 

забезпечуємо наш якісний сервіс. 

Корпоративна культура підприємства сприяє тому, що колектив відчуває 

себе однією командою і чітко виконує всі поставлені цілі. Раз на півроку 

частина працівників йде на курс підвищення кваліфікації та проходить 

обов’язкове тестування, яке проводить HR-відділ.  Працівників забезпечують 

безкоштовним обідом. Періодично,  керівництво влаштовує ранкове чаювання, 

збираючи нових працівників та старих, аби детальніше дізнатися про кожного і  

зрозуміти, які інтереси мають працівники та як вони можуть вплинути на 

подальше досягнення цілей підприємства. 

Отже,  корпоративна культура – це ефективний інструмент  стратегічного 

управління у руках керівника, за допомогою якого можна привести організацію 

до успіху, процвітання і стабільності, але при неефективному використанні 

можливі прямо протилежні результати. 

У ході дослідження, ми дійшли таких висновків: кожне підприємство має 

мати свою мету, цінність, заради якої воно працює. Завдяки правильно 

розставленим пріоритетам та раціональним управлінням людськими ресурсами 

можна досягти максимальної ефективності діяльності підприємства. 
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У статті досліджено сутність бюджету в економічній системі держави, у 

формуванні показників комплексних програм соціально-економічного розвитку 

окремих регіонів та адміністративно-територіальної одиниці. Акцентовано 

увагу на використанні програмно-цільового методу планування місцевих 

бюджетів, окреслено напрями його удосконалення. 

Ключові слова: планування, бюджет, соціально-економічний розвиток, 

економічна система, адміністративно-регіональна одиниця, програмно-

цільовий метод, регіональна політика, місцеве самоврядування. 

Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує 

поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі 

держави, у формуванні показників комплексних програм соціально-

економічного розвитку окремих регіонів та адміністративно-територіальної 
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одиниці. Метою даної статті є дослідження програмно-цільового методу 

планування місцевих бюджетів та розробка можливих напрямків його 

вдосконалення. Для досягнення мети було застосовано наступні методи: 

порівняння, аналізу та синтезу, аналітико-математичний. 

Бюджет як інструмент економічного регулювання є дієвим засобом 

проведення державної та регіональної політики. Необхідно знати, визначення 

що означає бюджет - це план формування  та використання фінансових ресурсів 

для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.     Виважена та 

спланована бюджетна політика повинна сприяти стійкому і ефективному 

економічному розвитку держави. 

Дослідженням проблеми фінансового забезпечення місцевого розвитку 

займалися як зарубіжні автори: У. Оутс, Р. Бел, У. Тіссен; С. Бейлі, К. Фостер, 

Ю. Немец, так і вітчизняні: В.І. Кравченко, В.М. Опарін, М.А. Гапонюк, 

О.Д. Василик, О.П. Кириленко, І.О. Луніна, Ц.Г. Огоньта ін. 

Вперше програмно-цільовий метод був застосований у США в середині 

1960 років. На сьогодні він успішно використовується більшістю країн ЄС, 

певних успіхів досягли Казахстан та Росія. Україна, маючи на меті інтеграцію 

до ЄС, постає перед необхідністю вдосконалювати свою законодавчу базу, 

поширювати практику використання програмно-цільового методу планування 

бюджетів всіх рівнів.  

В Україні з 2002 року розпочалося впровадження програмно-цільового 

методу складання бюджету. На регіональному рівні розробка цільових програм, 

фінансування, моніторинг і звітність щодо їх виконання регламентуються 

наступними законодавчими актами: Бюджетним кодексом України, Законом 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-111 (редакція 

02.12.2012), постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" від 

31.01.2007 № 106 (зі змінами та доповненнями), наказом Міністерства фінансів 

України від 26.08.2014р. №836 (у редакції Міністерства фінансів України                
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від 29.12.2018р. №1209) та іншими законами й підзаконними нормативно-

правовими актами, прийнятими на їх виконання з метою встановлення єдиного 

порядку розроблення й підвищення ефективності реалізації регіональних 

цільових програм, використання коштів, спрямованих на їх виконання, 

організації контролю і звітності про їх виконання. 

Комплексні бюджетні реформи, які проводились у багатьох країнах, 

включали як мінімум, два такі основні елементи як середньострокове 

планування бюджету та встановлення зв'язку між фінансуванням і кінцевим 

соціально-значимим результатом. 

Для розуміння відмінностей традиційного (постатейного) та програмно-

цільового методу дослідимо їх відмінності за даними таблиці 1. 

Дослідження свідчать, що розробка стратегічних планів та застосування 

програмно-цільового методу неможливе без уважного вивчення та аналізу 

загальнодержавних стратегічних пріоритетів, оскільки місцеві пріоритети є 

унікальними і особливими в кожному з окремо взятих регіонів України. 

Формування місцевих бюджетів повинно враховувати основні напрями 

загальнодержавного розвитку, окремих галузей, окремих регіонів на певну 

перспективу (рис.1). 

Таблиця 1 - Особливості програмно-цільового та постатейного 

(традиційного) методів 

  Традиційний (постатейний) метод Програмно-цільовий метод

1. 
Планування бюджету здійснюється
на короткострокову перспективу – на 1 
рік 

Планування бюджету здійснюється
на середньострокову перспективу 
на 3 – 5 років 

2. 

Обґрунтування видатків здійснюється
на основі “історичних даних”, без оцінки
доцільності видатків та якості 
бюджетних послуг 

Обґрунтування видатків проводиться
“від майбутнього” на основі визначених
цілей здійснення видатків і показників
соціальної, економічної ефективності
та результативності 

3. 
Бюджет складається в розрізі 
бюджетних функцій та КЕКВ 

Бюджет складається в розрізі
бюджетних програм та КЕКВ 

4. 
Бюджет спрямований на утримання
мережі бюджетних установ 

Бюджет спрямований на досягнення
найбільш ефективних результатів
від здійснення бюджетних видатків 
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Ключову роль в ефективному використанні наявних фінансових ресурсів 

відіграють головні розпорядники коштів місцевих бюджетів, які 

опосередковують собою відповідні галузі економіки (освіта, охорона здоров'я, 

соціальний захист, культура тощо). На них, як на представників економічної та 

соціально-культурної інфраструктури - регіонів покладено відповідальність за 

реалізацію державних і відповідних регіональних стратегій розвитку. 

Кожний головний розпорядник бюджетних коштів повинен враховувати 

визначені громадою пріоритети, усвідомлювати кінцеві результати здійснення 

короткострокових, середньострокових та довгострокових програм. Саме від 

головних розпорядників бюджетних коштів залежить якість послуг, що 

отримують мешканці територіальних громад. 

Дослідження підтверджують, що стратегічний план розвитку держави та 

бюджетний процес мають бути пов'язані. Відповідно, наступний крок у 

стратегічному плані повинен стати відправною точкою для планування 

бюджету на наступний рік. В свою чергу стратегічний план передбачає 

досягнення певних вимірюваних результатів. Для того, щоб постійно 

відстежувати прогрес у досягнутих результатах, необхідно систематично 

порівнювати вихідні дані із запланованими. 
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Рисунок 1 - Взаємозв'язок між загальнодержавною стратегією 

розвитку, стратегією розвитку галузі на державному рівні та місцевими 

бюджетними програмами 

Таким чином можна констатувати, що повинен застосовуватися 

специфічний інструмент - бюджетне планування, який повинен відповідати 

наступним вимогам: 

- давати змогу здійснювати повний управлінський цикл: від постановки 

завдань з планування до оцінки результату - ефективності бюджетних витрат;            

- забезпечувати прямий взаємозв'язок між розподілом бюджетних ресурсів 

і запланованими або фактичними результатами їх використання, 

встановлюваними з урахуванням пріоритетів державної політики, за умови, що 

бюджетна політика на регіональному рівні, розподіл і перерозподіл суспільного 

продукту повинні відбуватися на основі розробки комплексу регіональних 

цільових програм соціально-економічного розвитку; 
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- бути дієвим інструментом, який забезпечує управління розвитком 

економіки та соціальної сфери на всіх етапах бюджетного процесу; 

- містити комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на 

розв'язання найважливіших проблем розвитку області, окремих галузей 

економіки або адміністративно-територіальних одиниць. 

Отже, для оптимального застосування програмно-цільового методу 

формування місцевих бюджетів, слід передбачити: 

- створення системи моніторингу й контролю ефективності використання 

бюджетних коштів; 

- визначення відповідальності державних органів і окремих посадових осіб 

за кінцевий результат виконання плану не лише у вигляді надання відповідного 

обсягу послуг і робіт, але й за досягнення певних якісних показників; 

        - запровадження збалансованої системи показників ефективності 

управління соціально-економічною системою регіону; 

        - підвищення обґрунтованості рішень щодо державних витрат; 

        - створення системи звітності, яка відображатиме досягнуті результати 

діяльності органів державної влади, що надасть можливість суспільству 

реально оцінювати ефективність цього виду діяльності; 

        - нарощування інформаційної бази для поліпшення якості прийнятих 

управлінських рішень; 

        - делегування повноважень щодо розпорядження бюджетними видатками й 

обов'язків їх здійснення керівникам органів виконавчої влади регіонів і 

профільних структур місцевих органів виконавчої влади; 

        - зміну в розподілі повноважень і обов'язків щодо розпорядження 

бюджетними видатками в органах виконавчої влади регіонів на основі активної 

участі профільних підрозділів місцевих органів виконавчої влади у визначенні 

параметрів бюджету; 

        - перенесення акценту із зовнішнього контролю за діяльністю регіональних 

органів виконавчої влади на внутрішній контроль (аудит), здійснення якого має 

бути покладено на відповідний структурний підрозділ; 
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        - створення системи моніторингу результатів діяльності органів виконавчої 

влади для успішної реалізації програмно-цільового бюджетування й розвитку 

інформаційної підтримки бюджетного процесу на основі отримання кожним 

ієрархічним рівнем управління підготовленої і структурованої відповідним 

способом інформації, що свідчитиме про ступінь досягнення очікуваних 

результатів. 

        Дослідження прийнятих на регіональному рівні у Вінницькій області 

програм свідчить, що за результатами моніторингу виконання окремої 

програми, влада може приймати адміністративні рішення, що впливають на 

якість їх виконання, а саме: 

        - подовження термінів виконання програми; 

        - внесення змін у формулювання завдань; 

        - збільшення або зменшення обсягів бюджетного фінансування на 

програму; 

        - зміни пріоритетів; 

        - проводити дослідження динаміки досягнення мети програми. 

        Застосування оцінки програми робить бюджетний процес гнучким і, 

відповідно, забезпечує ефективне використання коштів на користь громади. 

Програмно-цільове планування дає можливість розподіляти ресурси в 

залежності від досягнення конкретних суспільно значущих результатів та 

пріоритетів державної політики. Програмно-цільове бюджетування допоможе 

оптимізувати обмежені ресурси бюджету, підвищити результативність 

функціонування органів влади і якість послуг, що надаються ними, а також 

забезпечить підвищення ефективності витрат через економію бюджетних 

коштів і зосередження ресурсів на досягненні найважливіших на даний момент 

для суспільства завдань (рис. 2). 

        Тому необхідно визначити цільові показники, які відображатимуть стан 

досягнення поставлених завдань. На їх основі буде здійснюватися планування 

діяльності, оцінка результативності й контроль за діяльністю регіональних 

органів влади. 
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Рисунок 2 - Вплив програмно-цільового методу на якість формування 

і виконання бюджету 

        Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що у процесі 

бюджетного планування відіграють значну роль перспективний фінансовий 

план і реєстр витратних зобов'язань. Створювані з їх допомогою 

середньострокові рамки бюджетного планування покликані забезпечити 

поліпшення прозорості й якості управлінських рішень, а також їх стабільність в 

середньостроковій перспективі. Середньостроковий фінансовий план має 

являти собою стратегію бюджетного фінансування на цей період відповідно до 

цілей і завдань, відображених у програмі соціально-економічного розвитку 

регіону. 

        Застосування програмно-цільового бюджетування в управлінні соціально-

економічним розвитком регіону є основою для принципово нової організації 

бюджетного процесу, впровадження сучасних принципів і методів 
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бюджетування, підвищення самостійності і відповідальності органів влади, а 

також підвищення ефективності державного управління. Управління соціально-

економічним розвитком регіонів із застосуванням механізму програмно-

цільового бюджетування допоможе забезпечити єдність бюджетної й 

соціально-економічної політики, а отже, якісно новий ступінь розвитку 

соціально-економічної системи регіону. 

        У зв'язку з цим, на рівні регіонів необхідно мати повний комплекс 

управлінських механізмів та інструментів, що забезпечать контроль і ефективне 

застосування програмно-цільового планування, а також поліпшення якості 

управлінських рішень. 

        Цікаво, який вплив має програмно-цільовий метод планування бюджету на 

виконання окремої регіональної програми: 

        - надання прозорості процесу реалізації програми, адже цілі й завдання 

чітко визначені, оскільки на їх досягнення витрачаються бюджетні кошти; 

        - посилення контролю за результатами виконання бюджетних програм; 

        - надання оцінки діяльності замовників і виконавців регіональних програм 

щодо досягнення поставлених цілей і виконання завдань, а також аналізу 

причин неефективного виконання бюджетних програм; 

        - упорядкування і організація діяльності головного розпорядника 

бюджетних коштів щодо формування й виконання бюджетних програм; 

        - посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів 

за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті 

його діяльності. 

        Важливим елементом програмно-цільового прогнозування повинен бути 

паспорт бюджетної програми – документ, що визначає суму коштів, потрібних 

для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави для її реалізації, 

мету, завдання, напрямки діяльності, відповідальних виконавців за кожний 

напрямок роботи, результативні показники та інші характеристики на підставі 

яких визначається ефективність використання бюджетних коштів. 
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        Початковим кроком у розробці методології ефективності має бути 

виявлення критеріїв визначення ефективності управління фінансами, зміст яких 

полягає в наступному: 

        - показники витрат охоплюють обсяг фінансових ресурсів, залучених до 

виконання бюджетної програми; 

        - показники результатів вказують на обсяг наданих громадських послуг, 

завдяки виконанню регіональної або державної програми; 

        - показники якості визначають рівень досягнення цілей бюджетної 

програми (кількісні і якісні). 

        Використання вище запропонованих показників при складанні та аудиті 

виконання регіональних та державних програм дають змогу оцінити віддачу від 

використання бюджетних коштів, установити напрямки цільового призначення 

їх використання, досягнення з допомогою програми поставленої мети. 

        Тобто, безпосередньо економічні процеси та обмежені фінансові ресурси 

бюджетів різного рівня вимагають при плануванні й виконанні бюджетів у 

видатковій частині переходити від моделі "управління за витратами" до моделі 

"управління за результатами". Тобто планування результатів може йти за такою 

схемою (рис. 3). 

        Загальними засадами вдосконалення фінансово-бюджетного регулювання 

на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу повинні стати: 

        - трансформація бюджетних ресурсів у чинник соціально-орієнтованого 

економічного зростання; 

        - перетворення механізму формування бюджетів різного рівня на 

ефективний механізм соціально-економічної стратегії розвитку; 

        - узгодження бюджетно-податкової політики із завданнями стратегії 

розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці; 

        - зниження податкового навантаження; 

        - запровадження податкових стимулів до підприємств, що беруть участь у 

виконанні інвестиційних програм; 

        - вдосконалення системи державних фінансів у напрямку застосування 

цільових програмних інструментів розвитку. 
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Рисунок 3 - Умови створення моделі планування результатів на 

регіональному рівні 

        Не слід забувати, що бюджетні видатки спрямовуються на підтримку 

незахищених верств населення, а також можуть суттєво впливати на 

економічне зростання завдяки пріоритетному розвитку галузей, окремих сфер 

діяльності, вирівнюванню регіональних диспропорцій. Це пов'язано з тим, що 

держава застосовує різні важелі впливу на економічний розвиток: 

        - надання субсидій організаціям та населенню; 

        - здійснення державних інвестицій; 

        - бюджетне фінансування окремих галузей; 

        - міжгалузевий та територіальний розподіл фінансових ресурсів з метою 

раціонального розміщення виробничих сил та потужностей. 

        На сьогодні існують різні позиції щодо рівня видатків соціального 

спрямування: 
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        - високий рівень соціального забезпечення населення неможливий у бідній 

країні, області, місті, районі, селі, селищі, відповідно єдиною передумовою 

його підвищення є реалізація стратегії прискореного економічного зростання; 

        - спрямованість державної та регіональної політики на реалізацію стратегії 

прискореного економічного зростання- не виключає збереження наявного рівня 

соціальної підтримки та оптимізації соціальних видатків. 

        Усі перелічені фактори та проблеми неможливо розв'язати лише за 

допомогою різноманітних ринкових механізмів. Необхідне вдосконалення 

податкової політики для забезпечення її стимулюючого впливу на показники 

економічного розвитку. 

        В умовах обмеженості фінансових ресурсів особливої актуальності- 

набувають питання посилення важелів бюджетної політики, як інструмента 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Тобто необхідно 

спочатку провести аналіз результативності бюджетних програм, визначити 

напрямки, які потребують наукових досліджень, зокрема оптимізації системи 

управління бюджетними видатками, визначення їх структури, встановити 

ефективний контроль за використанням коштів. 

        Отже, сьогодні вкрай необхідно розробити систему заходів з 

удосконалення бюджетного процесу, що надасть можливість поліпшити 

управління результатами. Наприклад створити інформаційно-аналітичну 

систему управління планування та виконання місцевих бюджетів, за допомогою 

системи значно скоротиться час на створення бюджетних запитів, паспортів 

бюджетної установи  та звітів до них.  
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 Стрімкий розвиток науки, техніки і технологій, посилення конкуренції 

спонукає підприємства застосовувати та активно розвивати маркетингову 

діяльність, шукати нові способи адаптації до мінливих умов існування. 

Характерною особливістю сучасного бізнесу є урізноманітнення діяльності 

його суб’єктів, що супроводжуються великою кількістю варіантів можливих 

рішень.Саме тому є важливою є проблема вивчення маркетингу на 

підприємстві. 

 Аналіз існуючих підходів щодо оцінки ефективності маркетингової 
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діяльності, їх переваги, недоліки та область застосування знайшли своє 

відображення в працях  вітчизняних і зарубіжних вчених. Заслуговують уваги 

праці Ю. Лаврової, Г. Ассэль, Є. Анфіногенової, Л. Балабанової,                

М. Туган-Барановского, Л. Стрия, А. Павленка, В. Шаповалова, К. Келлера,               

Ф. Котлера, Н. Бутенко, Дж. Ленскольда, Г. Яшевої, В. Пархименка,                

Н. Чернова. 

 На сучасному етапі розвитку ринкових відносин велику роль відіграє 

конкурентоспроможність підприємства, таким чином зростає роль маркетингу в 

діяльності господарюючого суб’єкта. У зв’язку з цим актуальним стає 

підвищення ефективності як кожного окремого маркетингового заходу, так і 

маркетингової діяльності підприємства загалом. 

 Науковці по-різному трактують поняття «маркетингова діяльність». В 

основному маркетинг розглядається як система дій, котра забезпечує успіх 

обміну завдяки вдалій організації потоку товарів та послуг від виробників до 

споживачів [1, с. 18]. 

 Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, щоб досить 

обґрунтовано, враховуючи попит ринку, встановлювати поточні і, головне, 

довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела 

ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її 

пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток. Вона 

передбачає значні витрати, отже, керівництво підприємства зацікавлене в 

ефективності інвестицій у маркетингові заходи. З метою отримання об’єктивної 

інформації про ефективність маркетингової діяльності важливо здійснювати 

аналіз ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. [4, с. 116] 

 Згідно з маркетинговою концепцією управління підприємством, 

задоволення потреб споживачів, як запорука успішної діяльності підприємства, 

має ґрунтуватися на комплексності, узгодженості і збалансованості ринкових 

стратегій розвитку підприємства (стратегії вибору цільових сегментів, стратегії 

охоплення ринку, позиціонування і стратегій конкуренції) із маркетинговими 

стратегіями або комплексом маркетингу, до яких відносять товарну, цінову, 

розподілення і стратегію маркетингових комунікацій [1, с. 17]. 
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 Ефективність маркетингової діяльності вимірюється за допомогою 

системи показників в двох напрямах: тактичному та стратегічному. 

Враховується часовий аспект виконання поставлених цілей і завдань, 

визначаються причинно-наслідкові зв'язки між результатами діяльності та 

факторами, що зумовили цей результат.  

 На практиці використовується ціла низка показників, що характеризують 

ті чи інші види ефективності маркетингової діяльності підприємства. 

Ефективність маркетингової діяльності підприємств окреслюють такі 

показники: 

- частка маркетингового персоналу відображає частку працівників, які 

виконують маркетингові функції, у загальній чисельності персоналу 

підприємства. Оскільки на вітчизняних промислових підприємствах функція 

маркетингу часто зводиться до реалізації готової продукції, а у маркетингових 

відділах більша половина працівників займаються збутовою діяльністю, на 

практиці цей показник зазвичай є дещо завищеним; 

- частка витрат на маркетинговий персонал являє собою частку заробітної 

плати, яку отримують працівники маркетингового відділу, у загальному фонді 

заробітної плати підприємства; 

- рентабельність витрат на просування і збут характеризує ефективність 

збутових витрат і розраховується як співвідношення суми прибутку від 

реалізації продукції до суми витрат на просування і збут; 

- рентабельність маркетингових витрат – це співвідношення суми прибутку 

від реалізації продукції і загального обсягу витрат намаркетинг, що ілюструє 

ефективність реалізованих підприємством маркетингових заходів [3, с. 43]. 

 Процес оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємств, 

об’єктивність якої залежить від повноти, якості та достовірності інформації, 

при впровадженні та реалізації маркетингової стратегії розвитку підприємства 

можна здійснювати використовуючи чотири етапи. 
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 На першому етапі окреслюються стратегічні маркетингові цілі та строки 

їх досягнення. Також розробляються тактичні заходи, які дозволять досягти 

стратегічних цілей і можливі сценарії розвитку подій. 

 На другому етапі формуються набір показників результативності та 

ефективності маркетингової діяльності підприємства, серед яких кількісні 

показники, що характеризують загальні обсяги та темпи продажу товарів і 

послуг та якісні, що розкривають умови розвитку діяльності підприємства. 

 На третьому етапі аналізується поточний стан маркетингової діяльності 

підприємства, що передбачає дослідження внутрішньої інформації 

підприємства, бухгалтерської звітності, можливостей підприємства та 

розрахунок поточних показників розвитку підприємства для подальшого 

порівняння їх зміни в процесі та після реалізації маркетингової стратегії. 

 На четвертому етапі розробляються коригуючи заходи для прийняття 

управлінських рішень щодо ефективності маркетингової діяльності 

підприємства. 

 Задля успішного здійснення маркетингової діяльності підприємству 

необхідно досліджувати всі групи чинників, які на неї впливають. До основних 

можна віднести: 

1. Чинники макромаркетингового середовища (економічні, демографічні, 

політико-правові, екологічні, науково-технічні, культурні). 

2. Чинники мікромаркетингового середовища (підприємство, 

постачальники, посередники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії). 

3. Чинники системи маркетингового менеджменту (маркетинговий аналіз, 

маркетинговий синтез, стратегічний маркетинг, операційний маркетинг, 

маркетинговий контроль). 

4. Чинники систем управління (планування, організація, координація, 

стимулювання, реалізація, облік, контроль, аналіз, регулювання) [2]. 

 Важливо відзначити, що для об’єктивної оцінки ступеня досягнення цілей 

маркетингової стратегії та поетапних результатів її реалізації на підприємстві 

необхідно проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності 

підприємства. 
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 Показники внутрішнього середовища характеризують фінансову та 

економічну діяльність підприємства (прибутковість підприємства, фінансова 

стійкість та платоспроможність, фактичні фінансові витрати, які обумовлені 

діючою стратегією), його стратегічний потенціал (рентабельність ресурсного 

потенціалу). 

 Система маркетингу знаходиться в постійній взаємодії з зовнішнім 

середовищем. Фактори зовнішнього середовища можна розділити на ті, які 

піддаються впливу зі сторони керівництва і служби маркетингу, і фактори, які 

не піддаються управлінському впливу.  

 В умовах ринку забезпечення успішного функціонування системи 

маркетингу в різних організаційно-правових господарських структурах 

повинно враховувати всі фактори впливу на підприємства мікро- та 

макросередовища. 

 Підприємства, які не використовують маркетинговий підхід у своїй 

діяльності, ризикують втратити власні позиції на ринку. Адже без його 

постійного та системного аналізу, передусім покупців і конкурентів, 

підприємство не зможе вчасно реагувати на зміни та коливання попиту 

споживачів, їх смаки та вподобання, динаміку цін, а отже, не зможе розробляти 

ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні сегменти 

споживачів і забезпечення певних конкурентних переваг. 

 Важливим етапом на шляху вдосконалювання управління є корінна зміна 

всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових досліджень 

ринку, системи збуту, споживчих характеристик товарів і 

конкурентоспроможності, реклами, економічного аналізу витрат, прибутків, цін 

і інших показників, проведення мотиваційного аналізу повинно здійснюватися 

планування маркетингової стратегії. Ця стратегія у вигляді сформованих цілей, 

поставлених задач, визначеної послідовності дій знаходить конкретне 

виконання в програмі маркетингу. 

 Таким чином, аналіз ефективності маркетингової діяльності за основними 

напрямами оцінки витрат, функцій та неекономічних показників маркетингу 

дозволить ефективно організовувати маркетинг на підприємстві, оцінювати 

досягнуті кінцеві результати маркетингової діяльності (прибуток, частка на 

ринку, обсяг реалізації тощо), а також приймати ефективні управлінські 

рішення щодо реалізації маркетингової діяльності підприємства загалом. 
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Стаття присвячена актуальним питанням сучасного стану та перспективам 

розвитку сфери надання послуг населенню  на місцевому рівні в Україні. 

Розглянуто проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування та можливі шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: адміністративні послуги, органи місцевого самоврядування, 

децентралізація, моніторинг, центр надання адміністративних послуг. 
В контексті реалізації розпочатої в Україні адміністративної реформи 

пріоритетного значення набувають питання покращення якості 

адміністративних послуг, які надаються громадянам органами державної влади 
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та органами місцевого самоврядування. Система надання адміністративних 

послуг сформувалась в Україні протягом останніх дванадцяти років. Вона 

також пройшла різні етапи свого становлення, що пов’язується з різними 

пріоритетами діяльності урядів. У цьому зв’язку є важливим для теорії та 

практики державного управління є грунтовне вивчення питань виникнення та 

історичної еволюції системи надання адміністративних послуг в Україні.  

На сьогодні одним з пріоритетних напрямів модернізації державної служби 

та реалізації адміністративної реформи в Україні можна визначити питання 

удосконалення якості надання громадянам адміністративних послуг, зокрема 

шляхом підвищення кваліфікації та створення належних умов для 

безперервного професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, узагальнення та поширення кращих практик 

(вітчизняних та зарубіжних) щодо різних аспектів надання адміністративних 

послуг, а також розробку і впровадження у вітчизняну практику відповідних 

наукових розробок з цього питання.  
Дослідженню питання адміністративних послуг, а також реформи 

адміністративно-територіального устрою в Україні присвячують свої роботи 

дослідники як з галузі державного управління, так і економічних, юридичних 

наук. Серед авторів, на роботи яких варто звернути увагу, можна виділити 

наступних: Т.О. Булковський, А.А. Гринько, О.В. Гуненкова, І.М. Дмитрук, 

Д.Ю. Записний, Т.В. Маматова, О.М. Мердова, О.В. Скрипнюк. Однак, не 

зважаючи на значну кількість напрацювань, питання механізму надання 

адміністративних послуг на місцевому рівні ще потребує докладного 

дослідження та уточнення. 
Метою даного дослідження є обгрунтування теоретико-методологічних 

аспектів формування та організації системи надання адміністративних послуг  

на місцевому рівні. 

Одним із провідних напрямів модернізації системи надання 

адміністративних послуг населенню в Україні є забезпечення її адекватності 

стану сучасного українського суспільства - саме це дозволить забезпечити її 
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дієвість. Сьогодні у світі таку адекватність можна забезпечити виключно через 

активне запровадження в діяльність органів влади інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Законом України «Про адміністративні послуги» визначено коло суб'єктів, 

які можуть надавати адміністративні послуги. Одним із таких суб’єктів є 

органи місцевого самоврядування [5]. Місцеве самоврядування як форма 

народовладдя отримало закріплення в ст. 5 Конституції України, згідно з якою 

народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади й органи 

місцевого самоврядування. Із цього конституційного положення прямо 

випливає, що місцеве самоврядування займає окреме місце в політичній системі 

(у механізмі управління суспільством та державою) і його слід розглядати як 

окрему форму реалізації народом належної йому влади. Таке становище 

місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє його характеризувати 

як самостійну (поряд із державною владою) форму публічної влади - публічну 

владу територіальної громади [1, с. 162]. 

До органів місцевого самоврядування належать такі: 1) місцеві (сільські, 

селищні, міські) ради, місцеві голови та їх виконавчі органи; 2) районні та 

обласні ради - виборні органи, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст. Метою цих органів є право й 

спроможність у межах закону здійснювати регулювання та управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення [4, с. 19]. 

Повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на власні, 

пов'язані з вирішенням питань місцевого значення та делеговані, що стосуються 

здійснення програм загальнодержавного значення. Термін «власні 

повноваження» введений Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» для окреслення власної компетенції місцевого самоврядування, у 

межах якої органи місцевого самоврядування наділені повною свободою для 

здійснення власних ініціатив із будь-якого питання, яке не виключене з його 

компетенції та не віднесене до компетенції іншого органу влади. У свою чергу 
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ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає 

делеговані повноваження як повноваження органів виконавчої влади, надані 

органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів 

місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 

адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. Інакше кажучи, делеговані 

повноваження - це двосторонні імперативні правовідносини, у яких один орган 

має власну компетенцію, визначену нормативними актами, а інший - належну 

правоздатність на одержання та реалізацію цих повноважень, а компетенція 

першого органу с джерелом компетенції другого органу [5]. 

У поточній практиці в Україні вживають багато індивідуальних назв для 

таких новоутворень, наприклад: Центр адміністративних послуг «Прозорий 

офіс» (м. Вінниця), Центр надання адміністративних послуг (м. Івано-

Франківськ, м. Харків), Центр обслуговування мешканців (м. Львів) тощо. 

Загалом кожна з цих назв є цілком прийнятною. Але надалі в тексті вживаємо 

як родове поняття «універсам адміністративних послуг», так і найбільш 

поширене в Україні - «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП). Крім 

того, саме назва «центр надання адміністративних послуг» зафіксована і в 

Законі України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 р. [6]. 

Концепція ЦНАПу передбачає створення для споживачів єдиної 

приймальні щодо більшості адміністративних послуг, тобто об’єднання 

максимальної кількості органів (підрозділів) публічної адміністрації, які раніше 

окремо контактували з юридичними та фізичними особами. Ідеться про 

«механічне» зведення до однієї будівлі сукупності наявних адміністративних 

послуг, тобто створення «приймальні» (або фронт-офісу). До ухвалення Закону 

України «Про адміністративні послуги» це завдання на практиці вирішувалося 

через включення до роботи в ЦНАПі представника кожного адміністративного 

органу/підрозділу. 

Єдиний дозвільний центр або офіс (англ. one stop shop) - робочий орган 

відповідної міської ради або районної/обласної адміністрації, у якому 

представники місцевих дозвільних органів (санітарно-епідеміологічна служба, 
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управління архітектури, управління земельних ресурсів тощо) та державний 

адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі 

документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання документів дозвільного характеру. 

Результати соціологічних досліджень свідчать про те, що рівень 

задоволеності громадян обслуговуванням у ЦНАП є значно вищим, порівняно 

із рівнем оцінки надання таких послуг органами виконавчої влади. Згідно з 

даними опитування Фонду «Демократичні ініціативи» у грудні 2019 р., 80 % 

громадян, які зверталися до ЦНАП за певною послугою, залишились 

задоволеними їхньою роботою. Порівняно із 2018 р. рівень задоволеності зріс 

на 20 %[3]. Водночас майже половина тих (48 %), хто особисто звертався до 

органів влади за певними адміністративними послугами залишились 

незадоволеними обслуговуванням та наданими послугами[6].    

Опитування відвідувачів ЦНАП, проведене Фондом «Демократичні 

ініціативи» у 40 містах України у листопаді 2019 р., показало, що загалом 

рівень задоволеності відвідувачів різними параметрами роботи ЦНАП (такими 

як час очікування у черзі, рівень компетентності та привітність працівників 

центрів, зручність для людей з особливими потребами, зручність оплати 

послуг) протягом року також зріс. Утім, якість надання адміністративних 

послуг у ЦНАП різних міст України є неоднаковою. Найвищі оцінки 

споживачів послуг отримали ЦНАП Івано-Франківська (91 %), Луцька (75 %), 

Одеси (73 %), Харкова (62,6 %), Вінниці (61,3 %), найнижчі - Києва та Львова 

(11,7 %), Дніпропетровська (10,5 %), Миколаєва (10 %), Херсона (9,2 %).    

Так само відрізняється й обсяг послуг, які надаються у ЦНАП, зокрема 

найбільш популярних серед громадян адміністративних послуг органів 

виконавчої влади. Згідно результатів дослідження, найповніший спектр послуг 

надають ЦНАП Білої Церкви, Вінниці, Дніпродзержинська, Житомира, 

Кам’янець-Подільського, Києва, Конотопа, Кривого Рога, Лисичанська, Луцька, 

Маріуполя, Мелітополя, Полтави, Сєверодонецька, Сум, Тернополя, Ужгорода, 

Херсона, Хмельницького, Чернівців, Чернігова [2, с. 234].    
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Проведений у поточному році Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України моніторинг наявності у ЦНАП адміністративних послуг 

центральних органів виконавчої влади показав, що найкращою є ситуація із 

наданням у ЦНАП послуг Державного земельного агентства. Ці послуги 

надаються в усіх ЦНАП, їх спектр є найбільшим. 

Таким чином, важливо й необхідно, щоб послуги надавалися в міру 

можливості на тому рівні адміністративного управління, який є щонайближчим 

до певної людини. Отже, неминучими можна вважати подальші суттєві 

структурно-функціональні зрушення в роботі органів публічної влади, які 

розпочалися зі створення ЦНАПів. Також важливим і доцільним є: підвищення 

якості надання державних послуг за допомогою відокремлення одержувачів 

державних послуг від тих, хто їх надає: досягнення такого рівня 

професіоналізації державної служби і державного апарату, за якого рішення 

прийматимуться відповідно до існуючого законодавства і за допомогою чітких, 

прозорих й об’єктивних процедур; модернізація системи управління таким 

чином, щоб управлінці отримували всю необхідну інформацію і несли 

відповідальність за свої дії, а також за формування політики і реалізацію 

державних програм. 
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КЕРІВНИКІВ 

У статті узагальнено підходи до трактування поняття «самоменеджмент» 

(як технологія діяльності; як управління самим собою задля досягнення певної 

мети; як діяльність, спрямована на ефективне використання часу; як 

діяльність, спрямована на ефективне використання часу і роботу в команді, 

та як діяльність, спрямована на успіх), що дало змогу сформулювати 

авторське бачення цієї категорії. Визначено переваги самоменеджменту та 

проблеми його впровадження в практику господарювання вітчизняних 

підприємств. самоменеджмент, самоорганізація, людський капітал, робочий 

час, вміння та навички. 

Ключові слова: технології персонального планування діяльності, 

самоменеджмент, самоорганізація, людський капітал, робочий час, вміння та 

навички. 

Керівники і фахівці найчастіше здійснюють свою діяльність, керуючись 

здоровим глуздом, досвідом, звичками і найзагальнішими регламентами 

(штатний розклад, посадові інструкції, положення про підрозділи, режим 

роботи підприємства і його підрозділів, розпорядження і накази вищестоящих 

керівників, інші нормативні акти). Іншими словами, на більшості підприємств 

персональне планування і облік діяльності керівників і фахівців реалізується в 
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режимі стихійного самоменеджменту. Оскільки ефективність стихійного 

самоменеджменту забезпечується особистими якостями керівників і фахівців, 

такими, як здатність усвідомити корпоративні цілі; вміння визначити 

пріоритети і послідовність рішення персональних завдань (в межах цілей 

підприємства); схильність до командної роботи; персональна організованість та 

ін. Далеко не на всіх підприємствах керівники і фахівці володіють такими 

якостями. 

Багато підприємств зазнають великих втрат через відсутність технологій 

персонального планування та обліку діяльності керівників і фахівців. По-

перше, тому, що непродуктивні втрати робочого часу цієї категорії працівників 

часто досягають 40 і більше відсотків. По-друге, - і це найголовніше - тому, що 

в буденній діяльності не визначаються і не дотримуються пріоритети. По-третє, 

тому, що цілі підприємства і цілі працівників найчастіше вступають в 

протиріччя, тобто не забезпечується системна трансляція цілей підприємства на 

всі рівні управління. По-четверте, тому, що порушується синхронізація і 

гармонізація робіт, виконуваних різними менеджерами і фахівцями. По-п'яте, 

тому, що важливі управлінські рішення приймаються в поспіху (з цієї причини 

- як випливає з результатів досліджень - в деяких компаніях до 70% прийнятих 

рішень є помилковими або неоптимальними). 

Названих втрат можна уникнути, якщо впровадити на підприємстві 

управлінську технологію, в рамках якої з регулярністю маятника здійснювалися 

б формалізовані процедури персонального планування та обліку діяльності 

керівників і фахівців. Впровадити необхідно саме технологію планування і 

обліку. Тому, що (як відомо з досвіду організації будь-якої діяльності) тільки 

технологія дозволяє синхронізувати і гармонізувати окремі етапи, процедури, 

операції якогось процесу, дозволяє контролювати процес, дозволяє відмовитися 

від поняття «менеджмент - це мистецтво» або «менеджмент - ремесло» на 

користь поняття «менеджмент - це нормований регламентний процес» [4]. Це 

дозволяє уникнути залежності від особистісних якостей і примх виконавців, а 

також від інших (названих вище) недоліків і втрат, пов'язаних зі стихійним 

самоменеджментом. 
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Наукові аспекти вдосконалення управління підприємствами, питання 

самоменеджменту стали предметом досліджень К.А. Андрющенко [1],                

О.І. Бабчинської, І.О. Шевченко, І.С. Гайдай [2], А.С. Чкан, І.В. Ганзи [3],                 

В.М. Колпакова [4] та ін.  

Широке застосування технологій персонального планування та обліку 

діяльності керівників і фахівців на підприємствах стримується через 

недостатню розробленість наукових основ технологізації управління взагалі, і 

методології проектування і впровадження на підприємствах технологій 

персонального планування і обліку, зокрема. 

Це дослідження базується на трьох ключових поняттях: «управління»; 

«Управлінська технологія»; «Персональне планування і облік». Тому ступінь 

розробленості проблеми необхідно, на нашу думку, розглянути з трьох точок 

зору: 

 дати оцінку сучасного стану науки про управління; 

оцінити ступінь розробленості теоретичних і методологічних основ 

технологізації управлінської діяльності; 

 дати оцінку існуючим теоріям і методикам персонального планування та 

обліку діяльності менеджерів і фахівців підприємства. 

Метою статті є уточнення сутності управлінських технологій на 

підприємстві і їх ролі в підвищенні ефективності управління 

Технологія як наука з'явилася разом з виникненням промисловості - в кінці 

XVIII століття. В основі технології лежать принцип -разлагать будь-який 

процес виробництва на складові елементи. Такий поділ дозволяє багаторазово 

підвищити ефективність виконання окремих виробничих операцій. Можна 

сказати, що саме технологізація виробництва служить джерелом наукового і 

технічного прогресу в усіх галузях економіки. І це фундаментальне властивість 

технологій втілило в життя нове явище почалася технологізація багатьох сфер 

людської діяльності. У другій половині XX століття з'явилися політичні 

технології, технології якості, соціальні технології, інформаційні технології, 

технології менеджменту, навчальні технології і т.д. В кінці 1970-х років в 
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ужиток було введено розширене визначення терміна «технологія». «Технологія 

- це спосіб реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом 

розчленування його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і 

операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті 

досягнення високої ефективності». 

Роль технології досить велика у всіх сферах людської діяльності. В основі 

технології лежить принцип - розкладати всяку діяльність на складові елементи. 

Такий поділ, з одного боку, дозволяє багаторазово підвищити ефективність 

виконання окремих етапів, процедур, операцій. З іншого боку, свідоме 

проектування і реалізація раціональної сукупності етапів, процедур, операцій 

дають системний ефект - підвищують продуктивність людської діяльності. 

Крім того, технології служать посередником між наукою і практикою (наукові 

знання передаються в господарську та соціальну сферу через технології), 

допомагають тиражування передового досвіду, сприяють спеціалізації людської 

діяльності (і, отже, зростання продуктивності праці) [1]. 

Наявні теорії і методики персонального планування та обліку можна 

оцінити як неповні і несистемні. Скажімо, методологія календарного 

планування (з використанням методів мережевого планування і управління) не 

є універсальною. Вона орієнтована на управління проектами, яке в загальному 

обсязі керівної роботи на підприємстві займає обмежений простір. Досить 

популярна концепція «тайм менеджмент» є, по суті справи, методикою само 

менеджменту [2]. Без суттєвого доопрацювання концепція «тайм менеджмент» 

не може слугувати методологічною основою корпоративного персонального 

планування та обліку діяльності керівників і фахівців. 

Було б дивним, якщо технології не проникли в таку важливу сферу 

людської діяльності, якою є управління підприємством. Сутність управлінських 

технологій, на нашу думку, полягає в наступному базовому факті - 

технологізація управління передбачає насамперед дроблення управлінського 

процесу на окремі процедури і операції, з подальшою регламентацією 

виконання процедур і операцій. 
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Фактор ефективності управлінських технологій: 

1 Раціоналізація і спеціалізація управлінської праці. Раціоналізація 

дозволяє оптимізувати послідовність робіт, коли попередня операція готує 

сприятливі умови для подальших процедур. Раціоналізація означає також 

розумне чергування праці і відпочинку, розподіл праці між учасниками 

управлінського процесу з урахуванням їх кваліфікації; 

2 Поетапний контроль і виявлення відхилень Поділ технологічного 

процесу на процедури і операції дозволяє контролювати управлінську 

діяльність в проміжних тимчасових точках. Це дозволяє оперативно виявляти 

відхилення фактичного стану справ від плану і вживати своєчасних 

коригуючих заходів. 

3 Поділ стереотипних і творчих процедур. Свідоме проектування 

технологічних процесів дозволяє відокремити творчу роботу від рутинних 

процедур, що супроводжується підвищенням якості управлінських рішень. 

Крім того, продумана управлінська технологія дозволяє менеджеру виконувати 

творчі роботи в найбільш зручний час і механізувати, автоматизувати або 

віддати на аутсорсинг рутинні процедури та операції, що також дає економію; 

4 Тиражування передового досвіду. Передача зразків успішного 

управління від одного підприємства іншому буває ефективною тоді, коли така 

передача здійснюється не у вигляді запозичення ідей, а в форматі готових 

управлінських технологій; 

5 Адаптація наукових методів і засобів управління. Трансферт наукових 

методів і засобів управління в господарську практику буває ефективним лише 

тоді, коли наукові досягнення доведені до рівня управлінських технологій. 

Триланкова структура управлінської технології включає в себе: 

управлінський техпроцес; управлінську процедуру та управлінську операцію. 

Ця структура може застосовуватися як на макро-, так і на мікрорівні. 

Наприклад, техпроцес «контроль виконавської дисципліни» може включати в 

себе такі процедури, як «планування робіт виконавця», «облік виконання робіт 

виконавцем», «аналіз ходу виконання робіт виконавцем». При іншому підході, 
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ці процедури самі можуть бути техпроцесами й виробництвом (технологіями) 

Наприклад, конкретним техпроцесом може бути «планування робіт виконавцю» 

Процедури цього техпроцесу - «визначення цілей», «збір інформації», 

«розробка варіантів плану» і т д. [3]. 

Структурно будь-який управлінський техпроцес або процедура в 

загальному випадку включає в себе п'ять елементів: персонал, техніку 

(комп'ютери, засоби зв'язку та ін),  інформацію (вхідні, нормативно-довідкову, 

вихідну),  інструкції для персоналу,програми для комп'ютерів. 

Управлінські технології створюються людьми і для людей. Тому велике 

значення має питання про співвідношення творчих і рутинних зародків в 

технології. На мою думку, технологія утворює рамки, призначення яких - 

регламентувати дії суб'єкта управління (виконавця) за двома напрямками 

нормативно-правовому і соціально-економічному. Без обмеження творчих 

складових, планових, облікових, аналітичних та інших управлінських робіт.  

Доцільно виділити дві групи управлінських технологій - регулярні і 

нерегулярні. Будь-яка управлінська технологія з першої групи представляє 

собою сукупність циклічно повторюваних процедур Така технологія колись 

була спроектована і введена в дію. У процесі свого функціонування вона може, 

звичайно, потребуватиме періодичного коригування. Але в цілому такі 

технології не вимагають втручання з боку керівників підприємства. До цієї 

групи, зокрема, відносяться технології, що реалізують функції управління 

(планування, облік, контроль, аналіз, регулювання) в розрізі певних сфер 

діяльності підприємства (маркетинг, НДДКР, виробництво, забезпечення). 

Регулярні управлінські технології умовно можна розділити на дві 

підгрупи: «безваріантні» і «варіантні» До першої підгрупи можна віднести такі 

технології, як бухгалтерський облік, статистична звітність, кадрове діловодство 

і т ін. Правила виконання управлінських процедур в рамках названих 

технологій досить часто змінюються.  

В інших випадках регламентні управлінські технології носять варіантний 

характер. Наприклад, кожне підприємство на початку року має становити 
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документ під назвою «Облікова політика». Цей документ допускає варіантність 

деяких облікових правил. Реалізація варіантних управлінських технологій 

вимагають деякого творчості, кмітливості, винахідливості. Разом з тим при їх 

впровадженні можна скористатися готовими прикладами, аналогами, 

методиками. Такі технології не є радикальними, не вимагають масштабних 

витрат або великих організаційних змін. 

Нерегулярні управлінські технології можна розділити на дві підгрупи: 

«періодичні» і «разові». Періодичні технології не є циклічними, тобто 

застосовуються не в момент, визначений регламентом, а в міру необхідності. 

Періодичні технології застосовуються, наприклад, при реалізації таких великих 

управлінських нововведень, як: структурні перетворення підприємства; 

впровадження нової схеми оплати праці; розробка бренду; освоєння нових 

ринків; великі запозичення і т д. Названі управлінські нововведення 

розробляються і впроваджуються за специфічними технологіями, кожна з яких 

має свій набір процедур і операцій. Разом з тим за час життя підприємства такі 

управлінські «реформи» можуть повторюватися багаторазово, що і дозволяє 

віднести ці управлінські технології до категорії «періодичних». 

Разові управлінські технології застосовуються для впровадження 

унікальних управлінських нововведень: розробка та впровадження системи 

управління якістю; проектування і реалізація інформаційної системи; побудова 

корпоративної культури і т п. Зрозуміло, що тут у підприємства немає власного 

досвіду реалізації конкретних управлінських проектів. Отже, в цьому випадку 

застосувати можна тільки якусь рамкову технологію управління. У багатьох 

випадках тут має місце ситуація, яка в промисловості називається 

«технологічна підготовка виробництва».  

Пропонується виділяти три можливих формати реалізації технології 

персонального планування та обліку діяльності керівників і фахівців 

підприємства: первинний формат технології ППУ; необхідний формат 

технології ППУ; ефективний формат технології ППУ. 
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Первинний формат технології ППУ це технологія персонального 

планування та обліку діяльності керівників і фахівців в режимі 

самоменеджменту з використанням методів системи «тайм менеджер». 

Під терміном «необхідний формат технології ППУ» будемо розуміти таку 

технологію персонального планування та обліку діяльності керівників і 

фахівців, в рамках якої поряд з процедурами самоменеджменту застосовуються 

процедури централізованого контролю виконання доручень (процедури 

«КВД»). При цьому знаходяться на централізованому контролі завдання і 

роботи в обов'язковому порядку включаються в особисті органайзери 

виконавців, тобто на рівні персон виконання корпоративних завдань і робіт 

плануються і враховуються методами тайм менеджменту. 

Під терміном «ефективний формат технології ППУ» будемо розуміти таку 

технологію персонального планування та обліку діяльності керівників і 

фахівців, в рамках якої поряд з процедурами самоменеджменту та процедурами 

КВД застосовуються процедури централізованого планування діяльності 

керівників. В рамках цього формату з певною періодичністю виділяються 

найважливіші завдання підприємства. Ці завдання деталізуються до рівня 

заходів та робіт, які «прив'язуються до календаря» (тобто отримують 

директивні терміни виконання). Такі заходи і роботи примусово вписуються в 

особисті органайзери виконавців і ставляться на контроль в системі КВД. На 

регулярних нарадах директор розглядає хід виконання завдань і робіт. За 

результатами таких нарад приймаються рішення про заохочення чи покарання. 

4. Технологія самоменеджменту з використанням поняття «персональна 

регламентна політика». Ця технологія передбачає, що кожен керівник і 

фахівець підприємства здійснює персональне планування і облік своєї 

діяльності в недельно-добовому режимі. Тижневі плани і звіти узгоджуються з 

тижневими планами і звітами підрозділів. Щоденне планування і облік 

здійснюються в режимі самоменеджменту. При розробці особистих тижневих 

планів керівник складає або уточнює огляд справ на перспективу (місяць, 

квартал, рік). Під терміном «персональна регламентна політика» будемо 
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розуміти сукупність цілей, принципів, правил персонального 

самоменеджменту, реалізація яких підвищує ефективність персонального 

планування та обліку діяльності даного керівника або фахівця.  

Ця сукупність цілей, принципів, правил являє собою як би ідеологію 

(концепцію) персонального самоменеджменту на найближчу перспективу 

(наприклад, на рік, квартал, місяць). 
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СУЧАСНІ ВИДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В статті розглянуто основні підходи до організації мотивації 

високоефективної, продуктивної праці персоналу. Висвітлюються основні 

методи та способи покращення роботи персоналу на основі застосування 

матеріальної і нематеріальної мотиваційних складових.  
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нематеріальна мотивація, заробітна плата. 

Постановка проблеми. На даний момент в Україні приділено недостатньо 

уваги проблемі мотивації праці. Колектив є найважчим ресурсом, що 

застосовує організація. Коефіцієнт корисної дії підприємства значною мірою 

залежить від ефективності роботи співробітників. Якраз через зацікавленість 

працівника у результатах його роботи при створенні ідеальних умов праці 

можна домогтися покращення продуктивності праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженні основних видів 

мотиваційної системи було проаналізовано наукові праці таких авторів як: 

Кредісова А. І., Колота А.М., Недашківського М.М., Нємцова В. Д., Яцури В., 

Кузьміна О. Є., та ін. Саме ці науковці розглядають мотивацію, як психологічну 

категорію, яка викликає заохочення до праці.  

Нинішня система керування має ґрунтуватися на тому, що персонал є 

найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його 

прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Актуальність даної роботи 

полягає в дослідженні впливу мотивації на продуктивність роботи персоналу, а 

також в аналізі внутрішнього бажання людини певним чином впливати на 

задоволення своїх потреб. Важливим моментом є розуміння значення та ролі 

закордонного досвіду системи мотивації персоналу. Мотиваційні впровадження 

на сьогоднішній день в ринкових умовах є однією з найактуальніших проблем. 

Мета статті. Метаю даної статті виступає аналізі нематеріальної та 

матеріальної мотивації, саме вони слугують рушійним важелем в управлінні 

персоналом та в покращенні турової діяльності працівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В управлінні мотивація – це 

процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей підприємства. На погляд Колота, мотивація – 

це комплекс внутрішніх та зовнішніх, осмислених людиною факторів та 

чинників, які підштовхують її до діяльності, визначаючи поведінку, форми 

діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 

особистих цілей та мети організації [1, с.12]. 
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Мотивація є однією з головних ролей в управлінні, тому що успіх головної 

цілі напряму залежить від гармонічної та злагодженої роботи колективу. 

Найголовніше, щоб у персонал мав прагнення розвиватися разом з 

підприємством та духовний стимул для звершення поставлених цілей 

організації. Однак, в більшості випадків просліджується невміле використання 

мотиваційних механізмів, як результат незначні показники діяльності 

підприємства та підвищена плинність кадрів. Керівництву організації потрібно 

використовувати не тільки матеріальну мотивацію, але й нематеріальну, таке 

комбінування призведе до більш ефективного управління організацією.  

Загалом основною ціллю мотивації виступає система стимулювання праці. 

Важливу роль індивідуальних заходів нематеріального та матеріального 

заохочення до продуктивнішої роботи грає становлення ступеня заробітної 

плати, надбавок, премій, компенсацій, доручення складних й відповідальних 

задач й відрядження на підвищення кваліфікації коштом підприємства. 

Матеріальна мотивація – це основний та найочевидніший спосіб 

винагороди працівників. Являє собою систему матеріальних стимулів праці, 

завдання якої полягають в забезпеченні співвідношення грошової винагороди 

працівника з кількістю та якістю виконано ним роботи. 

Матеріальна мотивація являє собою збагачення, достаток, досягнення 

кращого матеріального рівня життя. Бажання людини покращити своє життя 

спонукає до збільшення трудового внеску, а отже, і до покращення своєї праці. 

Провідну роль у системі матеріальної мотивації трудової діяльності відіграє 

заробітна плата як основна форма доходу найманого працівника.  

Можна зазначити що підвищений рівень матеріальної винагороди за 

виконану роботу (проти середньо ринкового її значення) сприяє зменшенню 

плинності кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного трудового 

колективу. Персонал який працює на постійній, довгостроковій основі знижує 

роботодавцю витрати на найм та навчання нових працівників, тим самим 

спрямовує заощадженні кошти на розвиток підприємства. 
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Також, підвищення заробітної плати надає змогу знаходити на ринку праці 

найдосвідченіших робітників, орієнтованих на успіх підприємства та кар’єрний 

ріст. Управління компанії повинно запроваджувати різні види матеріальної 

мотивації, тобто крім заробітної пати, повинні бути ще грошові виплати, такі як 

премія, доплата за результатом роботи чи спеціальні індивідуальні винагороди 

як визнання цінності того чи іншого працівника [2,с.35]. 

Варто враховувати, що на даний час увагу слід надавати сучасній системі 

мотивації персоналу, яку застосовують в закордонних організаціях, а саме такі 

матеріальні винагороди як: 

        - заробітна плата; 

        - преміювання за якісно виконану роботу та з нагоди певних подій у житті 

працівника; 

        - доплати; 

        - надбавки; 

        - участь в акціонерному капіталі; 

        - медичне обслуговування; 

        - страхування; 

        - компенсації за транспортні витрати; 

        - інші грошові виплати. 

Нематеріальна мотивація також є дуже важливою. Вона спрямована на 

покращення ставлення працівників до підприємства та водночас допомагає 

зменшити витрати на компенсацію трудових витрат для робітників. Інколи 

такий вид мотивації є дієвішим та раціональнішим у порівнянні з грошовою 

винагородою. На сьогодні існує така ситуація що робітники незадоволені 

ставленням до них керівництва, приватні підприємці байдужі до проблем зі 

здоров'ям, що пов'язані з трудовою діяльністю, саме через це важливо 

впроваджувати нематеріальну мотивацію. 

Нематеріальна мотивація персоналу – це різні способи створення у 

співробітників позитивного настрою на високу продуктивність праці, а саме: 

можливість розвитку і навчання, занесення на дошку пошани, планування 
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кар'єри, часткова або повна оплата абонемента в спортзал, видача 

подарункових сертифікатів, пільгове харчування у спеціально відведеному 

місці, тощо.  

До нематеріальних способів мотивації можна відносити визнання заслуг 

(особистих та публічних). Сенс особистісного визнання полягає в тому, що 

персонал, який позитивно виділявся у справах підприємства, згадується у 

звітуванні вищому керівництву організації чи особисто представляється йому, 

отримує право підпису відповідальних документів, в розробці яких він брав 

участь, персонально вітаються дирекцією з нагоди свят чи сімейних дат. 

В організації потрібно впроваджувати деякі методи нематеріальної 

мотивації працівників, а саме: 

        - навчання персоналу за кошт підприємства задля підвищення кваліфікації 

та впевненості в своїх силах; 

        - раціоналізація робочих режимів та відпочинку, запровадження гнучких 

графіків роботи; 

        - підкреслювати пошану до індивідуальності й цінності кожної людини 

шляхом високої продуктивності праці; 

        - надавати можливості кожному працівнику для реалізації його 

індивідуальних здібностей; 

        - знижки на послуги або товари компанії; 

        - привселюдне визнання досягнень працівників, підтвердження їх 

значущості для організації різними доступними для керівництва чином; 

        - обладнання спеціальних кімнат, таких як їдальня, роздягальня та кімната 

для відпочинку; 

        - заохочувальні корпоративні заходи, такі як банкети, виїзди на природу, 

каток або кіно, корпоративні свята та інші неформальні заходи;  

        - вдосконалення організаційної культури; 

        - створення обстановки відкритого суперництва з проведенням конкурсів 

та змагань задля підведення заохочувальних підсумків; 
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        - формування у працівників відчуття причетності до «курсу компанії»; 

        - підвищення рівня інформованості колективу, «прозорості» внутрішньо 

організаційної діяльності тощо. 

Мотивування працівників це проблема, яка в закордонній практиці завжди 

розглядалася з великою увагою. Останнім часом можна спостерігати тенденцію 

використання закордонного досвіду щодо мотиваційних механізмів. Саме 

Україні відтворити повністю будь-яку закордонну модель нереально. 

Впровадження цих механізмів залежить не тільки від волі керівництва, а й від 

економічної ситуації в країні, фінансових можливостей організації, менталітету, 

тощо. Доречніше перейняти певні основи цих мотиваційних моделей. 

В закордонній нематеріальній мотивації основним є дотримання таких 

принципів як: 

        - надання умов для креативної та натхненної роботи; 

        - виховання колективізму; 

        - висока соціальна захищеність; 

        - запровадження пенсійних програм; 

        - виділення часу для сімейних та громадських справ; 

        - поширення партнерських відносин серед підприємців та робітників. 

Останні кілька десятиріч проблема ефективності мотивації персоналу 

хвилює багатьох науковців, причому складність її полягає в тому, що 

неможливо розробити єдиний алгоритм мотивації працівників. В процесі 

дослідження було виявлено що мотивація праці це завжди соціально-

економічна основа поведінки й активізація зусиль робітників підприємства, яка 

спрямована на покращення результатів їх діяльності. При формуванні систем 

мотивації праці необхідно використовувати вже накопичений світовою 

практикою досвід. Орієнтиром буде позитивний досвід європейських країн, а 

також можливості його впровадження на вітчизняних підприємствах.  

Зазначимо, що мотиваційна система на підприємства повинна базуватись 

на певних вимогах, а саме на: 
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        - розумінні специфіки роботи підлеглих й прийняття відповідальності за 

результати їх роботи; 

        - зростання окладу та заробітної плати робітників повинно залежати від 

особистої кваліфікації, стажу роботи й освіти; 

        - особисті цілі й бажання працівників повинні збігатися з цілями 

підприємства або відповідати їм; 

        - запровадження умов для збереження здоров'я, безпеки праці та добробуту 

усього персоналу; 

        - демонстрація готовності прийти на допомогу у виправленні допущених 

помилок і виробленню правильних форм поведінки; 

        - поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату; 

Висновок. Отже, висновком є те що всім організаціям й підприємствам 

потрібно вводити різноманітні види та методи мотивації персоналу. Але, 

перевагу все ж необхідно надавати матеріальній, тобто грошовій мотивації. 

Потрібно зазначити, що сучасні мотиваційні механізми повинні враховувати не 

лише матеріальні аспекти заохочення трудової діяльності, а й інтереси та 

потреби працівників. Хід введення заохочувальної системи в компанії повинен 

спрямовуватись на здобуття конкретних наслідків, а саме заохочення 

робітників, які відданні своїй роботі. 
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У статті розглянуто концепцію управління зовнішньоторговельних операцій з 

сільськогосподарською продукцією», обґрунтовано доцільність її використання 

на сучасному етапі розвитку. Дана характеристика підходів, на яких 

базується пропонована концепція. Сформульовано рекомендації менеджерам 

підприємств по досягненню стратегічного бачення діяльності на зовнішньому 

ринку. 

Ключові слова: стратегія, зовнішньоторговельні операції, стратегічне 

управління, зовнішньоекономічна  діяльність, підходи, комплексність.  

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків є актуальною на теперішній час 

проблемою. Сфера зовнішньоекономічних зв’язків – підсистема економічної 

системи країни, яка безпосередньо впливає на розвиток агропромислового 

комплексу. Її становлення обумовлюється факторами, що визначають загальний 

розвиток економічної системи, а також факторами, які безпосередньо 

обумовлюють її розвиток як підсистеми. Інтеграція українського суспільства у 

європейське співтовариство спонукає та примушує вітчизняних виробників 

аграрного сектору виготовляти конкурентоспроможну на внутрішньому і 

зовнішньому ринках продукцію, оскільки потрібно враховувати постійне 

зростання вимог до якісних характеристик готової продукції.   

Дослідженню проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств України і, зокрема, аграрних підприємств присвятили роботи                

О. Амоша, В. Андрійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Геєць, А. Кандиба,                

С. Кваша, А. Коверга, М. Парсяк, П. Саблук, С. Соколенко, В. Топіха та інші 

відомі вчені. Проте механізми організації зовнішньоторговельних операцій зі 

сільськогосподарською продукцією є недостатньо вивченим науковим 
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напрямком і утворюють широке поле для теоретичного осмислення й 

методологічного обґрунтування з метою підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері України в сучасних умовах, 

що зумовлює актуальність обраної тематики дослідження.   

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, виконуючи функцію 

поєднання органічного інтегрування різних країн, забезпечує ефективний 

розвиток економіки, задоволення особистих потреб громадян. Тому процес 

організації зовнішньоекономічної діяльності, окрім наведених економічних 

факторів не може не враховувати міжнародні політичні фактори, що впливають 

так чи інакше на державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Процес здійснення ефективного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства є незамкненою системою, функціонування якої 

пов’язане із систематичним аналізом зовнішнього середовища і гнучким 

реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування підприємства, і після 

таких досліджень визначаються і встановлюються причини і масштаби 

відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на них і здійснення відповідних 

коригувальних заходів щодо управління ЗЕД [1, с. 567]. 

У сучасному економічному просторі, зовнішня торгівля є надзвичайно 

важливим елементом державної економічної політики. Об’єднання 

економічних систем майже всіх країн світу передбачає створення єдиної 

світової економічної системи на основі порівняльних переваг у виробництві 

певних видів продукції [1, с. 568]. Зовнішня торгівля товарами є частиною 

міжнародної торгівлі та являє собою специфічну форму обміну товарами між 

продавцями і покупцями різних країн. 

Головними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності виступають 

підприємства, що безпосередньо займаються експортом або імпортом товарів та 

послуг. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств є суттєвим 

фактором підвищення ефективності господарської діяльності, як на рівні 

окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. Ефективна 

зовнішньоекономічна діяльність сприяє: відтворенню експортного потенціалу 
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країни; підвищенню рівня конкурентоспроможності українських товарів на 

світових ринках; формуванню раціональної структури експорту й імпорту; 

залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню 

економічної безпеки України. У процесі розробки ефективної стратегії розвитку 

зовнішньоторговельних операцій підприємства, особлива увага повинна 

приділятися конкурентоспроможній продукції. Сучасні форми і методи 

зовнішньоторговельних операцій є частиною міжнародних економічних 

відносин 

Суб’єкти міжнародної торгівлі, виходячи на світовий ринок з метою 

реалізації своєї продукції, вибирають метод організації зовнішньоторговельної 

діяльності. Метод зовнішньоекономічної діяльності – це організаційна форма і 

порядок здійснення зовнішньоторговельної операції. У міжнародній торговій 

практиці використовують два основних методи проведення торгових операцій: 

прямий і непрямий. 

Розвиток зовнішньоекономічних зв`язків є актуальною на теперішній час 

проблемою. Сфера зовнішньоекономічних зв‘язків – підсистема економічної 

системи країни, яка безпосередньо впливає на розвиток агропромислового 

комплексу. Її становлення обумовлюється факторами, що визначають загальний 

розвиток економічної системи, а також факторами, які безпосередньо 

обумовлюють її розвиток як підсистеми. Інтеграція українського суспільства у 

європейське співтовариство спонукає та примушує вітчизняних виробників 

аграрного сектору виготовляти конкурентоспроможну на внутрішньому і 

зовнішньому ринках продукцію, оскільки потрібно враховувати постійне 

зростання вимог до якісних характеристик готової продукції [2, с.45].  

На вибір методу зовнішньоекономічної діяльності впливає характер 

продукції, яка випускається, масштаби виробництва, особливості цільових 

ринків, на яких планується реалізовувати продукцію, а також форми 

міжнародної торгівлі. 

Становлення ринкових відносин, формування нових 

конкурентоспроможних підприємницьких організаційних структур за різними 
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формами власності, загострення конкуренції обумовили сучасний стан 

розвитку агропромислового комплексу України, пріоритети та напрями його 

діяльності. Сьогодні сільськогосподарські підприємства зобов'язані 

пристосовуватись до нестабільних та невизначених умов ринку. 

Україна набула членства в СОТ у 2008 році. Результатом дії змін є 

структура процесу реорганізації і реструктуризації торгівлі на зовнішньому 

ринку в її класичному прояві експортно-імпортних операціях [4, с.14]. 

Наслідком вступу до організації стало те, що Україна змінила тарифи, привівши 

ставки ввізного мита до їх зв’язаних рівнів. З метою ефективного захисту 

національних виробників та внутрішнього ринку України загалом було 

домовлено про перехідні періоди, які дозволили поступово адаптуватися 

чутливим секторам вітчизняної промисловості до діяльності в умовах 

конкуренції з державами-членами СОТ [4,с.15]. 

Набуття Україною членства в СОТ співпало з початком світової 

фінансово-економічної кризи, яка супроводжувалась різким падінням обсягів 

зовнішньої торгівлі, девальвацією національної валюти, банківською кризою 

тощо. Становище сучасних підприємств за умови кризових проявів ринкових 

змін зумовили серйозні інституційні та структурні зміни в країні. Технологія 

торгівлі та механізми державного управління за результатами діяльності 

намагались адекватно відреагувати на можливий потенційний розвиток 

економічних процесів внаслідок співпраці в СОТ. 

Зовнішньоторговельну операцію можна розглядати як сукупність 

логістичних систем, які знаходяться у постійній взаємодії, впливають одна на 

одну і на кінцевий результат. Концепція логістичної системи 

зовнішньоторговельних операцій пов‘язана з проблемами забезпечення 

матеріальними ресурсами, постачаннями товарів [3, с. 14]. Основна логістична 

функція передбачає оптимізацію витрат і підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної операції. Важливим напрямком покращення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності є обмеження імпортної 

залежності країни. Суттєвим чинником становлення сільськогосподарських 
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підприємств є формування нової стратегії управління їх розвитку. Ця потреба 

обумовлена недосконалою організацією діяльності сільськогосподарських 

підприємств, не адаптованістю до змін у зовнішньому середовищі, 

невідповідністю якості продукції світовим стандартам, високими витратами 

виробництва. 

Сільськогосподарські підприємства, здійснюючи виробничу діяльність у 

ринковому середовищі, вимушені шукати шляхи ефективного вдосконалення 

своєї роботи. Основною задачею постає визначення напрямків поведінки 

сільськогосподарського підприємства на довготривалу перспективу, щоб в 

умовах конкурентної взаємодії підтримувати баланс обміну у сфері 

споживання. Ці вимоги ґрунтуються, перш за все, на внутрішньому 

виробничому потенціалі сільськогосподарських підприємств і ринковій 

реалізації виробленої продукції, необхідної для забезпечення їх життєдіяльності 

України та її АПК з ринками країн-членів ЄС й інших міжнародних угрупувань 

взагалі і глобалізації світової економіки зокрема [5, с. 31]. 

Головною умовою проведення зовнішньоторговельної операції та 

вдосконалення її механізму є ефективність. На сучасному етапі будь-який  

суб‘єкт зовнішньоекономічної діяльності вирішує проблему підвищення 

ефективності зовнішньоторговельних операцій. В поточних умовах ведення 

бізнесу вирішення цієї проблеми є надзвичайно важливим. Для підвищення 

ефективності зовнішньоторговельних операцій задля аналізу взаємозв’язків та 

сукупного впливу факторів на витрати та ефективність зовнішньоекономічних 

операцій, розгляд їх у системі, пропонується: використовувати логістичний 

системний підхід до операцій; створити інтегровану систему отримання та 

обміну інформацією; використовувати графічні та табличні методи при обробці 

інформації у зовнішньоторговельних операціях. На ефективність 

зовнішньоторговельних операцій можуть впливати наступні фактори: митні 

платежі, схема митного оформлення, транспортування, нетарифні обмеження, 

маркетинг, безпека та ризики, тощо. Всі ці фактори та ризики можуть бути 

мінімізовані за допомогою логістики та системного підходу. 
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Можливими шляхами підвищення конкурентоздатності українських 

аграрних підприємств є:  

- налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку;  

- поліпшення взаємозв’язків українських аграрних підприємств;  

- налагодження співпраці підприємств агропромислового комплексу з 

науко-дослідними установами;  

- відповідність вітчизняних стандартів на продукцію агропромислового 

комплексу вимогам стандартів Європейського Союзу;  

- збільшення експортного потенціалу вітчизняних підприємств шляхом 

сприяння і впровадження систем управління якістю; 

 - покращення репутації України на міжнародному ринку як виробника 

екологічно чистої і безпечної продукції;  

- організація міжнародних виставок, ярмарок, конференцій на території 

нашої країні та сприяння участі вітчизняних суб’єктів господарювання у таких 

заходах закордоном;  

- збільшення обсягів державного фінансування наукових розробок в 

аграрній сфері тощо.  

Таким чином, найактуальнішою проблемою удосконалення здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності є: створення системи управління збутовою 

політикою підприємства на засадах орієнтації управлінських рішень як 

найповніше задоволення потреб конкретного споживача з урахуванням 

ресурсних можливостей підприємства, удосконалення організаційно-

інформаційного забезпечення процесу здійснення ЗЕД.  

Процес ведення бізнесу на міжнародних ринках істотно відрізняється від 

управління діяльністю підприємства у вітчизняному економічному середовищі. 

Розширення діяльності за географічним критерієм вимагає від підприємств 

розробки детальної стратегії реалізації власних експортних амбіцій. Специфіка 

зовнішньоекономічної стратегії підприємств АПК пояснюється виключним 

значенням його базису — сільського господарства - у вирішенні глобальної 

проблеми забезпечення продовольством, що обумовлює підвищений інтерес 

міжнародних організацій до регулювання відповідних ринків.  



225 

Можна стверджувати, що протягом наступних років вплив 

наднаціонального фактору на процес розробки зовнішньоекономічної стратегії 

підприємств АПК лише посилюватиметься, що пояснюється запровадженням 

більш жорстких правил регулювання агропромислової сфери у зв’язку з 

подорожчанням сільськогосподарської сировини, пов’язаним з альтернативним 

її використанням для виробництва біологічного палива. З урахуванням 

існуючих проблем видається доцільною реалізація заходів за такими основними 

напрямами, як: гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську 

продукцію згідно стандартів ЄС, налагодження сучасної інфраструктури 

аграрного ринку, посилення кооперації аграрних підприємств різних форм 

власності, налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської 

продукції та дослідними установами тощо. Лише таким чином підприємства 

агропромислового комплексу України зможуть зайняти конкурентоспроможне 

місце на світовому ринку аграрної продукції та міцно закріпити свої позиції.  
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менеджменту. а також визначено ключові напрямки вирішення цієї актуальні 

проблеми. Розкрито особливості креативного менеджменту, його принципи 

та інноваційні методи. 
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креативний менеджмент,креативні інструменти та методи. 

Впровадження інформаційних, Інтернет- та комп’ютерних технологій 

привели до кардинальних змін техніко-технологічного базису суспільного 

виробництва, що, в кінцевому рахунку, призвело до краху сформованих 

уявлень про сучасних моделях класичного менеджменту. Тому, в даний час 

одним з ефективних напрямків менеджменту є креативний менеджмент. 

Теоретичні аспекти креативного менеджменту було розглянуто у працях 

таких науковців як: Свидрук І., Кирсанов К., Литвин І., Божидарнік Т., Зінкевич 

Д. та ін. Однак, більшість науковців недостатньо приділяє увагу розгляду 

креативного менеджменту як системи управління та показникам, які 

визначають стан системи креативного менеджменту.  

Мета статті полягає у визначенні теоретичних аспектів креативного 

менеджменту, принципів, інструментів та методів його впровадження в 

діяльність підприємства 
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Креативність в менеджменті почала розвиватися приблизно з середини ХХ 

століття і тільки недавно знайшла втілення в ґрунтовному прикладному 

застосуванні цих знань. В основі креативного менеджменту лежить 

креативність як риса характеру. Креативність – це здатність знайти і визначити 

проблему; генерувати значну кількість ідей; мати гнучкість мислення; 

знаходити оригінальні відповіді, нестандартні рішення; удосконалювати об’єкт, 

додаючи окремі деталі; бачити в об’єкті нові ознаки, можливості для його 

нового використання, тобто аналізувати і узагальнювати елементи проблеми 

[2]. 

За своєю суттю креативний менеджмент являє собою процес управління 

творчим (креативним) потенціалом організації з метою її ефективного розвитку. 

Особлива актуальність впровадження креативного менеджменту в систему 

управління різними організаціями зумовлюється необхідністю розробки і 

реалізації нестандартних управлінських рішень в нових умовах - прискорення 

зміни поколінь новацій, непередбачуваності, невизначеності, надзвичайних і 

кризових ситуацій, розвитку принципово нових форм територіальної організації 

виробництва - кластерних систем. 

Об’єктивними передумовами для впровадження інструментів та методів 

креативного менеджменту в практику управління вітчизняними 

підприємствами та організаціями є: 

− постійне впровадження інноваційної техніки і технологій з метою 

рішення складних проблем розвитку; 

− принципово нові завдання, що виникають в умовах невизначеності, 

турбулентності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств; 

− необхідність в сучасних умовах породжувати і ефективно реалізовувати 

нові незвичайні і оригінальні ідеї; 

− постійні зміни в усіх сферах суспільства, регулярно проявляються 

надзвичайні ситуації і кризи, що вимагають пошуку нетрадиційних рішень, 

обґрунтування ефективних шляхів розвитку підприємств; 
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− недостатність або відсутність необхідних інструментів і методів 

прийняття та реалізації управлінських рішень, а також рядом інших обставин 

[5]. 

Креативний менеджмент базується, перш за все, на специфічних, 

властивих тільки йому, принципах управління: 

− раціонального поєднання і застосування в процесі розробки 

нестандартних управлінських рішень і управлінських новацій креативних і 

традиційних методів і моделей; 

− врахування під час розроблення нестандартних управлінських рішень 

стратегічних цілей, завдань і основних напрямків розвитку підприємства; 

− передбачення, який передбачає, що розробляються і реалізовані 

креативні управлінські рішення за результатами їх освоєння дозволять 

забезпечити або перевершити плановані результати; 

− зацікавленості керівників, управлінського персоналу і фахівців в 

розробці і реалізації конкретних креативних управлінських рішень та 

управлінських новацій; 

− обліку та забезпечення ресурсних потреб підприємства (людські, 

організаційно-економічні, фінансові, матеріально-технічні та ін.) для розробки і 

реалізації нестандартних управлінських рішень; 

− науково-практичного забезпечення процесу прийняття нестандартних 

управлінських рішень і освоєння управлінських новацій (контакти і 

співробітництво управлінського персоналу підприємств з консалтинговими 

організаціями, установами науки і освіти, представниками передової практики 

тощо); 

− системно-креативного підходу до обґрунтування нестандартних 

управлінських рішень і управлінських новацій з метою забезпечення їх 

збалансованого і комплексного освоєння в ув’язці зі стратегічними і 

оперативними планами розвитку підприємства; 
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− етапності, яка передбачає варіантність розроблюваних і реалізованих 

управлінських рішень і управлінських новацій в відповідно до специфічними 

особливостями розвитку ситуації [5]. 

Креативний менеджмент базується на методології системно-креативного 

аналізу як інструменті розробки нестандартних, оригінальних управлінських 

рішень. Пізнання специфічних особливостей взаємозв’язків, взаємозалежностей 

і закономірностей взаємодії елементів систем креативного менеджменту, а з 

іншого - можливості застосування інструментів і методів, технік і технологій 

прийняття креативних (нестандартні, оригінальні, некопіруемие) управлінських 

рішень дозволяє вирішити проблему створення ефективних моделей 

креативного менеджменту. 

Методи креативного менеджменту являють сукупність визначених 

прийомів і способів управлінської діяльності, спрямованих на прийняття 

нестандартних управлінських рішень складних проблем в умовах 

невизначеності, непередбачуваності, надзвичайних і кризових ситуацій [2].  

Креативний менеджмент відрізняється від інших видів менеджменту як 

власним науково-методичним апаратом, так і своєрідним логічним підходом до 

вирішення складних, нестандартних проблем. Це в значній мірі визначає 

специфіку методів креативного менеджменту, що застосовуються в процесі 

розробки нестандартних управлінських рішень [3]. 

У практиці креативного менеджменту широко використовуються відомі 

евристичні (неформальні), математичні (формальні) і комбіновані методи. Крім 

цих методів в креативному менеджменті використовуються спеціальні методи 

[2]. Такі спеціальні методи креативного менеджменту ґрунтуються на 

положеннях, головними з яких є: 

− визнання складності і важкою проблемою управління і відсутність 

можливостей її ефективного вирішення на основі традиційних методів; 

− постійний пошук нових поглядів, підходів і принципів управління, 

відмова від вирішення проблем застарілими методами; 

− прагнення долати стереотипи і традиції в управлінні тощо. 
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Неврахування специфічних принципів і методів креативного менеджменту 

в практиці управління, в кінцевому рахунку, призводить до виникнення 

протиріч, конфліктів, диспропорцій і дисбалансу в управлінні організаціями. 

За оцінками експертів, технології, інструменти і методи креативного 

менеджменту є стратегічним напрямком підвищення ефективності, стійкості та 

конкурентоспроможності підприємств в інноваційній економіці, а ефект від 

впровадження управлінських інновацій у практику діяльності вітчизняних 

компаній, валовий внутрішній продукт країни може істотно зрости. Однак до 

останнього часу рішення проблеми впровадження в управлінську практику 

інструментів і методів креативного менеджменту не набуло належного 

вирішення. 

Аналіз впровадження креативних інструментів і методів управління в 

практику вітчизняних підприємств показав низьку зацікавленість їх керівництва 

в широкому поширенні. Причому основна маса впроваджуваних інноваційних 

організаційно-управлінських технологій найчастіше зводилася лише до 

впровадження технічних інформаційних коштів, Інтернет-технологій і сучасних 

програмних засобів на великих підприємствах [4]. 

Головними причинами низької зацікавленості керівництва підприємств у 

впровадженні креативних інструментів і методів управління є такі: 

− відсутність культурно-управлінської свідомості сприйнятливості і 

відкритості до інновацій; 

− відсутність здатності проявляти ініціативу по їх впровадження; 

− відсутність або недостатня інформація, яка розкриває зміст 

пропонованих управлінських інновацій, механізмів їх реалізації та ефективності 

впровадження, можливостей їх тиражування; 

− недостатній рівень опрацювання та обґрунтованості управлінських 

інновацій стосовно специфіки підприємства; 

− відсутність наукової обґрунтованості, доцільності та ефективності, 

практичної апробованості запрпонованих управлінських новацій; 
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− відсутність знань і науково-методичних рекомендацій щодо 

застосування креативних інструментів, методів і механізмів прийняття 

управлінських рішень. 

Ключовою проблемою впровадження креативних інструментів і методів 

управління вітчизняними підприємствами є відсутність підготовлених 

управлінських кадрів креативного типу, а саме: 

− сформований в корпоративній культурі більшості організацій 

авторитарний стиль управління; 

− сприйняття керівництвом і персоналом підприємств небезпеки 

креативно-управлінських новацій як істотного ризику або потенційної 

небезпеки щодо змін в персональному складі існуючих управлінських кадрів; 

− несприйняття керівниками протиріч між сформованою корпоративної 

культури в системі управління підприємствами та необхідністю радикальних 

інноваційних змін шляхом створення нових управлінських команд; 

− відсутність ціннісних установок до змін в сформованій системі 

управління підприємством, небажання змінювати свої звички; 

− несприйняття та нерозуміння менеджерами ролі і значення 

організаційно-управлінських новацій для підвищення ефективності та рівня 

конкурентоспроможності в інноваційній економіці; 

− відсутність кваліфікованих кадрів менеджерів, компетенцій в питаннях 

розробки та впровадження креативно-управлінських інновацій; 

− інноваційні конфлікти між персоналом і топ-менеджментом, протиріччя 

інтересів і поглядів, несприйнятливість управлінських інновацій команд 

менеджерів, що призводить до різноманітного тлумачення і сприйняття нових 

цілей, форм і механізмів управління організацією [6]. 

Для забезпечення ефективного впровадження креативного менеджменту та 

отримання максимального результату керівництву необхідно розробити 

послідовну систему креативного менеджменту, яка складатиметься з таких 

напрямів як: формування організаційних структур, що підтримують 

креативність; розроблення організаційних систем і процедур, що активізують 

креативність і створення нового знання; організаційна культура і креативне 

лідерство [7]. 
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Отже, креативний менеджмент сьогодні є чинником підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, який дозволяє максимально досягти 

цілей діяльності підприємства. Але для успішної реалізації елементів 

креативного менеджменту необхідно сформувати на підприємстві систему 

креативного менеджменту. Яка потребує постійного та безперервного 

моніторингу задля вдосконалення й пристосування до постійних економічних 

та соціальних змін. Тому, у подальших дослідженнях виникає потреба 

розглянути формування та функціонування системи креативного менеджменту 

на вітчизняних підприємствах, що дозволить розробити практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності функціонування системи креативного 

менеджменту. 
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В умовах розвитку економічної кризи постає питання  активізації 

інвестиційної діяльності, що вимагає невідкладного вжиття заходів для 

вирішення існуючих проблем у цьому напрямку. Світові процеси глобалізації 

щодня змушують території конкурувати за інвестиції та ресурси. Адже  від їх 

залучення залежить рівень розвитку територій і якість життя населення.  

Питанню вивчення проблем та шляхів залучення іноземних інвестицій в 

економіку та аналізу сучасного стану інвестиційної діяльності та питанням 

покращення інвестиційного клімату в країні приділяється значна увага 

науковців, експертів, серед них можна виокремити: Бенджамін Грен «Розумний 

інвестор. Стратегія вартісного інвестування», Швець Ю.О., Джон Доер «Міряй 

важливе. OKR. Проста ідея зростання вдесятеро»., Асват Дамодаран 

«Інвестиційна оцінка», В. Савенок «Ваші гроші повинні працювати». В. Панов 

«Перший інвестор» тощо. Проблемою залучення інвестицій зокрема на 

регіональному рівні займались експерти в рамках реалізації низки проектів у 

програмах міжнародної технічної допомоги такі як: ПРОМІС, GIZ, 

Міжнародний фонд «Відродження», Фонд Східна Європа.  

Метою статті є виокремити проблеми та перспективи реалізації 

інвестиційних проектів у вінницькій області. 
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Сьогодні від рівня ефективності інвестиційної політики фактично залежить 

можливість структурної перебудови та розвитку економіки країни в цілому, 

вирішення важливих соціальних, екологічних та багатьох інших проблем. 

Попри розмови та заклики влади про необхідність формування привабливого 

інвестиційного клімату в Україні, реальні практичні кроки у цьому 

здійснюються надто  повільно.  

На світовій економічній арені Україна все ще продовжує займати дуже 

скромне місце. Проте враховуючи наявні проблеми та тривалий і важкий 

процес перебудови та становлення власної потужної економіки – це не сприяє 

нарощуванню та потоку інвестицій.  

За рейтингом Doing Business-2020, який щорічно складає Світовий банк, 

Україна посіла 64 місце [4]. Якщо подивитись на карту Східної Європи, то за 

легкістю ведення бізнесу за цим рейтингом, ми, на жаль, найгірші за всіх наших 

сусідів. 

Загалом, потенційних інвесторів насторожує присутня геополітична 

нестабільність держави, неврегульованість проблеми із захистом прав 

власності, фактично відсутність правового механізму захисту інвесторів, 

корупція, а також  незабезпеченості довгострокової стратегії розвитку країни та 

адміністративні бар’єри на шляху ведення бізнесу. Окремою проблемою, з 

якою стикаються іноземні інвестори варто назвати інфраструктурний 

монополізм. У легкості підключенні до системи енергопостачання за 

показниками рейтингу Doing Business Україна займає аж 128 місце [4].  

Наприклад, у Вінницькій області при підключенні до мереж беруть плату за 

кіловат-годину, яка є удесятеро більше, ніж у Латвії та й загалом більше, ніж у 

країнах Європи.  

Проте, незважаючи на низькі міжнародні рейтинги України та не досить 

сприятливий інвестиційний клімат, досвід успішних українських  регіонів  

свідчить, що за умови виваженого підходу до кожного потенційного інвестора, 

створення у регіоні максимально прозорих та чесних правил ведення бізнесу, 

ефективне залучення інвестицій можливо.   
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Вінницька область підтвердила рейтинг інвестиційної ефективності на 

рівні ineВ, що відповідає рівню «високий». Середня бальна оцінка 

інвестиційної ефективності області за 2019 рік становить 188,25 бали за 

методологією, яку визначає  рейтингове агентство Євро-Рейтинг. 

У 2018 році Вінницька область очолила рейтинг «Regional Doing Business 

2018» за легкістю ведення підприємницької діяльності [1]. Сприятливий 

інвестиційний клімат Вінниччини високо оцінили партнери з 50 країн світу, 

інвестувавши свої кошти в створення на території області майже 400 потужних 

підприємств з високими стандартами виробництва. За період 2016-2019 рр. у 

Вінницькій області реалізовано 119 інвестиційних проектів у промислості  на 

суму понад 9 млрд. грн.  
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Рисунок 1 – Реалізація інвестиційних проектів у промисловому секторі 

за період 2016-2019рр. 

Найбільше проектів реалізовувалось у галузі альтернативної енергетики та 

харчовій і переробній промисловості.  

За період з 2016 по 2019 роки у галузі альтернативної енергетики було 

реалізовано 39 проектів та створено понад 260 робочих місць.  

Найбільшими серед них є Будівництво сонячних електростанцій ТОВ 

«Енергосопор Про» у Барському районі, введення в дію сонячної 

електростанції потужністю 16МВт підприємством ТОВ «Чечельник ІНВЕСТ», 

завод з виробництва сонячних панелей у м. Вінниці  KNESS PV. 
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Варто зазначити, що інвестиції в альтернативну енергетику останнім 

часом набирають популярність, адже попит на цю галузь зростає щороку. У 

2019 р. в Україні інвестовано близько 3,7 млрд. євро у відновлювану 

електроенергетику.  У Вінницькій області на даний момент працюють 44 

сонячних електростанцій. До 2021 року приватними інвесторами в області 

заплановано побудувати додатково ще 26 об’єктів відновлювальної енергетики. 

Частка відновлювальної енергетики в загальному споживанні Вінниччини на 

кінець минулого року становила понад 12% [2].  

Харчова та переробна галузь також залишається привабливою для 

інвестування як в Україні загалом та і у Вінницькій області. Щорічно прямі 

іноземні інвестиції в харчову промисловість України становлять близько $3 

млрд., а це більше 25% від загальних прямих іноземних інвестицій 

в промисловість країни.  

 

Рисунок 2 – Реалізація інвестиційних проектів у харчовій та переробній 

промисловості Вінницької області у 2016-2019рр. 

 

В харчовій та переробній найбільші інвестиції вкладено підприємствами: 

«Вінницький бройлер» ПрАТ «Зернопродукт МХП», ПАТ «Вінницький 

олійножирновий комбінат» ТОВ «Люстдорф», ТОВ «Аграна Фрут Україна», 

ЗЕА «Новосвіт», ТОВ «VillaMilk». Відповідно ці підприємства забезпечили 

значну кількість робочих місць у своїй галузі. Вінницька область традиційно 

являється аграрною областю, а тому аграрний сектор посідає найвагоміше 

місце в структурі її економіки. 
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В часи фінансових криз, зазвичай агропромисловий комплекс  стає 

рятівним колом для економіки України, адже  він забезпечує притік  валюти, та 

роботу для людей, що проживають у сільській місцевості, а Вінницька область 

чи не єдина область в Україні, де кількість сільського населення більша, ніж 

міського. Динаміка інвестицій в агропромисловий сектор дозволяє зрозуміти, 

чи залишиться цей бізнес рушієм економіки держави найближчим часом. 

Прямі іноземні інвестиції в агропромисловий комплекс Вінницької області 

за 2019 рік склали 18,97 млн. дол. США. За 2018 рік частка іноземних 

інвестицій у сільське господарство становила 17,31 млн. дол. США, у 2017 – 

19,93 млн. дол. США.  

Найбільше іноземних інвестицій надходить з Кіпру, Австрії та Німеччини.  

Капітальні інвестиції в агропромисловий комплекс Вінницької області за 

січень-грудень 2017 року склали 5329,2 млн. грн. За січень-грудень 2018 року - 

10470,7 млн. грн.  За січень-грудень 2019 року -  7696,2 млн. грн. [5]. 

З наведених даних можна відмітити, що інвестиції в агросектор 

стабілізувались, проте погано, що вони є короткотерміновими. Закордонні 

інвестори досить мало інвестують у довгострокові та складні проекти. 

Капітальні інвестиції надходять найбільше у галузі зі швидкою віддачею. 

Капітальні інвестиції спрямовують на ті ж самі галузі, що й іноземні, проте в 

більшій мірі з акцентом на вирощування однорічних і дворічних культур, тобто 

те, що дає швидку віддачу капіталу.  

Реалізація низки великих інвестиційних проектів на території області за  

останні роки позначилася і на тому, що між роботодавцями з’явилася 

конкуренція за кожного працівника [3]. Підприємства почали підвищувати 

заробітну плату та пропонувати додаткові переваги. Тобто частина людей все ж 

таки не  виїжджає на заробітки за кордон чи в інші області, а залишається 

працювати в області, а це дає вагомий соціальний та економічний ефект для 

розвитку регіону загалом.  
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Отже, планування та регулювання інвестиційної діяльності для регіонів 

сьогодні  залишається актуальним завданням та викликом для влади. Тим 

більше зараз, в  умовах  наближуючої нової світової фінансової кризи, коли  

питання  дефіциту власних фінансових ресурсів постане гостро, виживання та 

вихід з кризи без залучення інвестицій стане майже неможливий. Особливо 

цінними є прямі іноземні інвестиції. Водночас аналіз інвестиційної діяльності 

Вінницької області свідчить, що упродовж останніх років в цілому 

спостерігалась дещо низхідна динаміка обсягів капітальних інвестицій, при 

цьому головним джерелом їх фінансування були і залишаються власні кошти 

підприємств та організацій Вінниці.  Досягнення якісних змін в інвестиційному 

кліматі регіону та ефективна робота з інвесторами перш за все повинна бути 

спрямована на створення умов для захисту іноземних інвестицій. На даний 

органам державної влади на усіх рівнях потрібно докласти максимум зусиль 

для творення належних умов та ефективної моделі залучення іноземних 

інвестицій в державі.  
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Стаття присвячена дослідженню проблем взаємодії представників органів 

правопорядку з населенням у сфері забезпечення публічної безпеки. У статті  

визначено теоретичні засади правового підґрунтя взаємодії громади та поліції 

на засадах партнерства в сучасних умовах.  

Ключові слова: національна поліція, взаємодія поліції та громади, правова 

основа, проблеми взаємодії, партнерство. 

Зміни в сучасному українському соціумі, його економічній, політичній, 

духовній сферах закономірно впливають на процес формування нових 

взаємовідносин між державою, її інституціями та громадянським суспільством. 

Це стосується й такого державного інституту, як органи правопорядку. 

Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, 

який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [1]. 

Термін «громада» має різні тлумачення та охоплює цілу низку понять. 

Громада - населення або місцева спільнота, яка проживає на певній території та 

об'єднана спільним інтересом у сфері забезпечення безпеки та громадського 

порядку.  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає термін 

«територіальна громада» – це жителі, об'єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, 

що мають єдиний адміністративний центр [2, с.16]. 

Взаємодію поліції та громади ще називають англійським терміном 

Community Policing (CoP). У загальному вигляді, поширений міжнародний 
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термін «Community Policing» може виступити дороговказом для удосконалення 

діяльності поліції та розбудови її взаємодії з суспільством на засадах 

партнерства, і має своєю метою співпрацю з окремими громадянами, групами 

громадян, громадськими організаціями для виявлення та вирішення проблем, 

які негативно впливають на якість життя і стан правопорядку у конкретних 

населених пунктах, районах та регіонах. Основний принцип «Community 

Policing» було розроблено Робертом Пілом (Британія) ще у 1829 році. Він 

звучить, як «Поліція для громади і громада для поліції».  

Зауважимо, що Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

України до 2020 року  передбачає, що МВС забезпечуватиме реалізацію цілей 

Стратегії, керуючись, серед іншого, підходом залучення суспільства до процесу 

створення безпечного середовища. Даний підхід полягатиме у: тісній співпраці 

з територіальними громадами і суспільством у цілому; створенні механізмів 

партнерства з інститутами громадянського суспільства; нетерпимості до 

корупції [3, с.4-5].  

Правову основу взаємодії поліції та суспільства на засадах партнерства 

утворюють такі джерела: 

1) Конституція України від 28.06.1996.  

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні 

партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або 

захисту прав і свобод інших людей. 

2) Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015. 

Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства: 

1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 
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2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень 

планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з 

урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. 

3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними 

соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та 

представниками органів місцевого самоврядування: 

1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу 

на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого 

самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження 

ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і 

населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються 

поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. 

2. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення 

авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують 

громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо 

попередження правопорушень. 

3) Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22.06.2000. 

Громадяни України відповідно до Конституції України мають право 

створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для 

участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння 

органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній 

прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим 

особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і 

злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави 

від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час 

стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. 
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Громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені 

загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння 

Національній поліції та Державній прикордонній службі України, асоціації 

громадських формувань тощо. 

4) Наказ МВС України від 28.07.2017 No650 «Про затвердження Інструкції 

з організації діяльності дільничних офіцерів поліції». У закріпленій наказом 

інструкції містяться норми щодо взаємодії поліції та суспільства: 

І. Загальні положення. 

3. Дільничні офіцери поліції (далі – ДОП) провадять свою діяльність на 

принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, 

відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на 

засадах партнерства. 

II. Завдання, основні напрями діяльності та повноваження ДОП. 

1. Завданнями ДОП є: 

1) діяльність, що ґрунтується на принципі взаємодії з населенням на 

засадах партнерства та має на меті співпрацю з громадянами, громадськими 

організаціями, установами, підприємствами різних форм власності. 

5) Наказ МВС України від 19.12.2017 No1044 «Про затвердження 

Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної 

поліції України». 

I. Загальні положення. 

4. Підрозділи ювенальної превенції (далі – ЮП) під час здійснення своїх 

повноважень взаємодіють з органами і підрозділами поліції, органами 

державної влади, міжнародними і громадськими організаціями, органами 

місцевого самоврядування та об’єднаними територіальними громадами 

відповідно до законодавства України. 

Як випливає з вищевикладеного, принцип взаємодії поліції з суспільством 

на засадах партнерства недостатньо повно закріплено у підзаконних 

нормативно-правових актах МВС України та Національної поліції. В цьому 
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аспекті важливим є формування у поліцейських та представників громади 

розуміння важливості докладання спільних зусиль у запобіганні та припиненні 

адміністративних і кримінальних правопорушень [3, с.6-8]. 

На існування проблеми у сфері взаємодії правоохоронних органів із 

населенням вказують результати соціологічного опитування. Так, результати 

дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив та компанії TNS в Україні 

свідчать про негативні тенденції в налагодженні партнерських стосунків 

«громадянин-правоохоронний орган». Простежується падіння рівня довіри до 

судів (7,3% до 14,3%), прокуратури (5,7% до 17%), поліції (7.6% до 17,4%), 

Служби безпеки України (6,7% до 18,3%), місцевих державних адміністрацій 

(7% до 25,6%), місцевих рад (5% до 30,4%) та Збройних Сил України (3,4% до 

40,1%) [4]. 

Сьогодні українським суспільством широко використовується зарубіжний 

досвід у сфері охорони публічного порядку. Європейськими країнами 

накопичений вагомий досвід щодо здійснення взаємодії правоохоронних 

органів із населенням. Країни Європейського Союзу мають вищий відсоток 

підтримки правоохоронців з боку населення, ніж українські поліцейські. 

Українським поліцейським слід активніше залучати досвід іноземних партнерів 

[5, с.123]. 

Приміром, Департамент поліції міста Гопкінс (Міннесота, США), 

пропонує наступні форми взаємодії під девізом «Креатив, який працює!»: 

- Протидія буллінгу. Патрульні поліцейські проводять один день на 

тиждень у школі, граючі у футбол та інші командні ігри зі школярами. Таким 

чином, охоплюються всі школи території обслуговування. Формування 

приятельських відносин з поліцейськими, здорове конкурування та прояв 

лідерських якостей дозволили зміцнити дружні зв’язки між учнями, зменшити 

кількість залякувань та інших проявів буллінгу. 

- Сусідська варта. Програма, що полягає у сприянні поліції, шляхом 

нагляду за дотримання правопорядку на території проживання сусідами. 
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- Копи і діти. Спільні заходи із молоддю, що полягають у демонстрації 

презентаційних матеріалів, роботі «Дитячої поліцейської академії», спільній 

рибалці, шкільний патруль безпеки (для початкової школи). 

- Взаємодія з бізнес структурами. Проведення бесід (лекцій) з 

представниками бізнес кіл: ріелторами, ІТ-бізнесменами, ліцензіатами тощо для 

правової обізнаності та недопущення порушень Закону. 

- Взаємодія з іншими органами влади та щодо окремих категорій громадян. 

Проведення спільних тренінгів, взаємодопомога у здійсненні правоохоронної 

діяльності окремими структурами. 

 У Фінляндії при управління поліції МВС створено Дорадчий комітет у 

справах поліції, у складі якого поряд з посадовими особами цього апарату 

включені представники провідних політичних партій, профспілок та найбільш 

великих промислово-торгових фірм, оскільки вважається, що без їх активної 

підтримки розкриття злочинів та профілактика правопорушень є 

малоперспективною справою. При цьому ключовою фігурою превентивної 

діяльності стає не «поліцейський-борець із злочинним світом», а 

«поліцейський-тренер», головною задачею якого має бути навчання і 

консультування громадян, які не бажають стати жертвою злочинних посягань. 

Правоохоронна діяльність таким чином, концентрується на безпосередньому та 

довгостроковому обслуговуванні населення у сфері підвищення його безпеки 

[6]. 

      Таким чином, взаємодія поліції та громади на засадах партнерства є однією 

з головних передумов формування демократичного суспільства та успішного 

завершення реформи децентралізації. Сьогодні, важливими є такі завдання 

щодо активізації співпраці поліції з громадою: підвищення авторитету й довіри 

населення до поліції; покращення стану комунікативної та загальної культури 

ОВС; сприяння об’єктивному інформуванню населення про діяльність 

працівників правоохоронних органів за допомогою засобів масової інформації; 

ретельна перевірка фактів і матеріалів, які публікуються чи демонструються в 

мас-медіа, створення позитивного іміджу шляхом підвищення рівня 

компетентності та покращення результатів діяльності персоналу ОВС тощо.  
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ РЕФОРМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ВТОРИННОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано теоретичні питання державної політики щодо 

надання медичної допомоги вторинному рівні. Розкрито сутність 

законодавчих акти щодо змін в системі надання доступної і якісної медичної 

допомоги. Досліджено процес створення госпітальних округів для забезпечення 

населення медичною допомогою на вторинному рівні та сучасні тенденції 

системи вторинної медичної допомоги в Україні.  
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Здоров’я та благополуччя є інтегральними показниками успішного 

розвитку держави, ефективного функціонування усіх її інститутів. Гармонізація 

нормативно-правової бази щодо організації надання доступної і якісної 

медичної допомоги населенню є ключовим чинником і пріоритетним 

напрямком діяльності сфери охорони здоров’я, що відповідає суспільним 

викликам сьогодення та загальним гуманітарно-правовим засадам. 

Як стверджують О. Ціборовський, С. Істомін, В. Сорока, у правовій 

державі регламентація суспільних відносин у сфері організації надання 

медичної допомоги населенню має здійснюватися на основі законів – 

нормативних актів, прийнятих вищим органом державної влади в порядку, який 

установлений Конституцією України. Підзаконні акти (укази, декрети, 

постанови і розпорядження уряду, накази міністерств та відомств, інструкції, 

програми тощо) мають підпорядковане законам значення, оскільки визначають 

лише форми і методи їх виконання [7]. 

Аналіз чинного законодавства доводить, що сучасна нормативно-правова 

база охорони здоров’я в цілому та організації надання доступної і якісної 

медичної допомоги формується відповідно до принципів державної політики 

охорони здоров’я, визначених Конституцією України, Законом України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» та іншими прийнятими 

відповідно до них актами законодавства, які регулюють суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я.  

Підходи до формування державної політики України у сфері охорони 

здоров’я щодо організації надання доступної і якісної медичної допомоги 

населенню досить детально визначені у Конституції України. По-перше слід 

відмітити, що згідно зі статтею 3 Конституції України «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 
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за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави». Статтею 49 Конституції України визначено 

«держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких 

закладів не може бути скорочена.  Держава сприяє розвиткові лікувальних 

закладів усіх форм власності [1].  

Як свідчить зазначене, стаття 49 Конституції України відтворює відповідні 

загальносвітові засади, які закріплено у статті 12 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права: «держави, які беруть участь у цьому 

пакті, визначають право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного та психічного здоров’я і для гарантування цього права повинні 

здійснювати заходи створення умов, які б забезпечували всім медичну 

допомогу і медичний догляд у разі хвороби»[2]. 

Таким чином, держава зобов’язана забезпечити і створити рівні 

можливості щодо надання доступної і якісної медичної допомоги для усіх 

громадян незалежно від рівня матеріального добробуту, приналежності до 

певного соціального прошарку, професії тощо. 

Проте, функціонуюча система викликає справедливі нарікання як з боку 

населення, так і з боку медичного персоналу, дотепер вона нездатна належним 

чином задовольнити потреби населення у медичній допомозі, забезпечити 

доступність, якість і своєчасність надання послуг з охорони здоров’я. 

Необхідність реформи медичного обслуговування підкреслюється і не 

можливістю забезпечити належне державне фінансування галузі, і запровадити 

ефективні схеми для повноцінної конкуренції на ринку медичних послуг. Тому 

сфера охорони здоров’я взагалі і процеси забезпечення доступної і якісної 

медичної допомоги населенню потребують регулювання. Завдання державного 

регулювання організації надання медичної допомоги населенню мають два 

аспекти.  
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Перший (політичний) – полягає в досягненні таких політичних та 

економічних цілей, як [7]: справедливості та рівноправності (тобто 

забезпечення рівного доступу, відповідно до індивідуальних потреб кожного); 

соціальної солідарності (забезпечення охорони здоров’я через посередництво 

національної служби охорони здоров’я або створення системи соціального 

медичного страхування); економічності (забезпечення стримування сукупних 

витрат на охорону здоров’я у фінансово-обґрунтованих межах); створення 

здорових умов оточення та ін. 

Другий (управлінський) стосується механізмів державного регулювання 

організації надання медичної допомоги населенню [7]: державне регулювання 

якості та ефективності (оцінка економічності клінічних втручань, тобто 

співвідношення вартості та ефективності послуг; акредитація постачальників 

послуг); державне регулювання доступу хворих до послуг; державне 

регулювання поведінки постачальників; державне регулювання поведінки 

платників; державне регулювання ринку медикаментів та ін. 

Саме Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19.11.1992 р. за № 2801-ХІІ з наступними доповненнями та 

змінами  від 01.01.2019 регулює суспільні відносини у цій сфері та визначає 

правові, організаційні, економічні, соціальні засади охорони здоров’я в Україні. 

Стаття 4 Закону розглядає забезпечення доступної і якісної медичної допомоги 

як принцип функціонуючої в країні системи охорони здоров’я – 

«рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної 

допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров’я; дотримання прав і свобод 

людини і громадянина в галузі охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з 

ними державних гарантій» [5]. 

Статтею 7 Закону передбачено реалізація прав громадян на охорону 

здоров’я шляхом надання гарантованого рівня медико-санітарної допомоги в 

обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (КМУ). 

Функціонування системи державного регулювання організації надання 

доступної і якісної медичної допомоги населенню, особливо її фінансової 
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складової на сучасному етапі зустрічає численні труднощі. Так статтею                 

18 Закону визначено, що «кошти Державного бюджету, бюджету Автономної 

Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, 

асигновані на охорону здоров’я, використовуються для забезпечення 

населенню гарантованого рівня медико-санітарної допомоги» [5]. Однак, в 

статті Конституції України 95 встановлено «виключно законом про Державний 

бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 

розмір і цільове спрямування цих видатків…» [1]. Отже постійне і зрозуміле 

зростання вартості медичного обслуговування робить проблематичним в 

Україні забезпечення доступності безоплатної кваліфікованої медичної 

допомоги. 

Окрему увагу хотілося б звернути на низку документів, схвалених 

Кабінетом Міністрів у 2016 р., зокрема, Концепцію розвитку системи 

громадського здоров’я, Концепцію реформи фінансування системи охорони 

здоров’я, Концепцію реформування механізмів публічних закупівель 

лікарських засобів та медичних виробів. Хоча ці акти визначають напрями 

реформування системи охорони здоров’я, вони також впливають на 

забезпечення надання медичних послуг. Зокрема, передбачається створення 

регіональних центрів громадського здоров’я (комунальні заклади, установи, 

підприємства), розширення можливостей задоволення консолідованих потреб 

регіональних замовників у частині публічних закупівель лікарських засобів та 

медичних виробів щодо їх звернення до закупівельної організації тощо. 

З метою упровадження реформи медицини було ухвалено наступні 

законодавчі акти: «Національна стратегія реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на період 2015-2020 років»  [4]  та закони України                 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,     

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» [6].  

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 р.набрав чинності з 30 січня 2018 

року, однак впровадження відбувається поетапно. Цей Закон визначає державну 

політику у сфері медичного обслуговування населення, а саме: 
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З 1 січня 2018 року запроваджено реалізацію державних гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 

первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України.  

Планувалося, з 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється 

відповідно до ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» для всіх видів медичної допомоги, однак законом України «Про 

Державний бюджет на 2020 рік» - з 1 квітня 2020 року  

Згідно із законом, ухваленим Верховною Радою, існуватиме перелік 

медичних послуг, що їх повністю оплачуватиме держава. Конкретний список 

буде формуватися щороку, виходячи з потреб населення в медичному 

обслуговуванні, пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я та 

обсягу доступних коштів у Державному бюджеті. 

Послуги екстреної, первинної, амбулаторної, госпітальної та паліативної 

допомоги будуть фінансовані державою в межах програми медичних гарантій. 

Самостійно пацієнтам доведеться сплачувати за такі послуги як не екстрена 

стоматологія, звернення до лікаря без направлення, естетична медицина тощо. 

Держава бере на себе чіткі зобов’язання щодо фінансування медичних 

послуг. Бюджет починають розподіляти за медичними послугами, необхідними 

пацієнтам, на рівних для всіх громадян умовах. Пакет медичної допомоги, 

гарантований державою, визначатимуть, виходячи з пріоритетів охорони 

здоров’я в Україні у обсязі можливостей державного фінансування. 

Державний гарантований пакет медичної допомоги (програма медичних 

гарантій) включатиме доволі широкий спектр амбулаторної та стаціонарної 

медичної допомоги, а також лікарських засобів. Вартість відповідних послуг 

буде повністю оплачена Національною службою здоров’я України [3]. 

Для вдосконалення законодавчої бази у сфері охорони здоров’я, 

враховуючи зміни в соціально-економічних відносинах, створення системи 

організації надання доступної та якісної медичної допомоги населенню з 
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урахуванням набутого досвіду роботи закладів охорони здоров’я в ринкових 

умовах прийнято Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 

допомоги» № 3611-VI від 07.07.2011 р. [5]. 

Прийняття законів у сфері охорони здоров’я та участь державної влади у 

законодавчому регулюванні доступності і якості медичного обслуговування 

зумовлені бажанням забезпечити стабілізацію та корекцію розподілу владних 

повноважень (підтримки незахищених верств населення, скасування монополії 

на надання допомоги); необхідністю забезпечити гарантії рівного доступу всіх 

членів суспільства до медичних послуг. Одним із механізмів поліпшення 

доступності якісної медичної допомоги населенню є створення державою 

гарантованого рівня медичної допомоги. На необхідності запровадження 

державних гарантій безоплатної охорони здоров’я населення звернено увагу в 

низці нормативно-правових актів України. 

Статтею 8 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III визначені такі гарантії держави 

щодо доступності якісної медичної допомоги населенню: 

- перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я;  

- нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг 

діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур; 

- показники якості надання медичної допомоги; 

- нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою; 

- нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних 

закладах; 

- нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення 

лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами; 

- нормативи санаторно-курортного забезпечення; 

- нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних 

закладах охорони здоров'я. 
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Ще одним важливим інструментом що відображає державні гарантії 

забезпечення доступності якісної медичної допомоги (з урахуванням медичної, 

соціальної та економічної доцільності) і за допомогою якого можлива 

реалізація соціальних прав громадян у сфері охорони здоров’я є науково 

обґрунтовані державні гарантії безоплатної охорони здоров’я населення.  

Наказом МОЗ від 11 серпня 2004 року № 411 «Про запровадження 

моніторингу виконання та фінансового забезпечення державних соціальних 

нормативів в охороні здоров'я» визначено державні соціальні гарантії у сфері 

охорони здоров'я та запроваджено їх моніторинг: 

- нормативи надання медичної допомоги населенню в амбулаторно-

поліклінічних закладах; 

- нормативи надання медичної допомоги населенню в умовах стаціонару; 

- нормативи забезпечення населення ліжками для стаціонарного лікування 

в розрізі областей; 

- нормативи забезпечення окремих категорій населення лікарськими 

засобами на безоплатних та пільгових умовах; 

- нормативи надання гарантованої державою безоплатної медичної 

допомоги. 

Для реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) уряд 

прийняв постанову 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної 

служби здоров’я України (НСЗУ) як центрального органу виконавчої влади». 

Національної служби здоров’я України - центральний орган виконавчої влади, 

який: оперує коштами держбюджету через програму медичних гарантій; 

координується через міністра охорони здоров’я; керує Програмою медичних 

гарантій (державним гарантованим пакетом), формує її та розробляє тарифи й 

коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямів і пріоритетних 

послуг, визначених МОЗ; укладає договори з надавачами медичних послуг 

будь-якої форми власності (державними, комунальними та приватними). 
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Важливою складовою реформи охорони здоров’я та забезпечення надання 

медичної допомоги у сільській місцевості є також прийнятий  Закон «Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості», який визначає правові, організаційні засади і напрями регулювання 

розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій 

рівного доступу громадян до якісного медичного обслуговування. 

Важливим етапом та складовою реформи охорони здоров’я є створення 

госпітальних округів. Концепція реформи фінансування системи охорони 

здоров’я передбачає, що розвиток мережі закладів охорони здоров’я, які 

надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, відбуватиметься через 

госпітальні округи.  

Для реалізації даної складової реформи було прийнято такі нормативні 

акти: 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932                 

«Про затвердження порядку створення госпітальних округів»; 

- Наказ МОЗ України  від 18.12.2017 №1621 «Про Примірного положення 

про госпітальний округ». 

Таким чином можна констатувати, що в Україні у цей період, з метою 

запровадження реформи медичного обслуговування розпочато створення 

правових засад щодо формування ринку медичних послуг. 

Проте, перелічені нормативно-правові акти часто мають декларативний 

характер, програми розраховані лише на певний час, не фінансуються 

належним чином, а відтак і не досягли основної мети – забезпечення громадян 

України доступною і якісною медичною допомогою. 

Таким чином державна політика щодо забезпечення медичної допомоги 

населенню потребує  наукового обгрунутування шляхів оптимізації системи 

медичної допомоги населенню, розвиток відповідного нормативно-правового 

забезпечення її діяльності та організації системи ефективного управління як 

системою в цілому так і окремими її складовими, матеріально-технічного 
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забезпечення закладів охорони здоров’я, обґрунтування сучасних економічних 

механізмів діяльності закладів охорони здоров’я та системи охорони здоров’я в 

цілому, стандартизації в системі охорони здоров’я включаючи лікарські та мед. 

сестринські медичні послуги. 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

Стаття присвячена питанням формування репутації закладів охорони 

здоров’я, оскільки саме репутаційна складова в умовах глобалізації та 

інтеграції світової економіки є найважливішою конкурентною перевагою будь-

якої установи та дозволяє їй не лише виходити на нові ринки збуту продукції 

та послуг, але й існувати на цих ринках у довгостроковій стратегічній 

перспективі.  

Ключові слова: маркетинг послуг, медична послуга, імідж установи, імідж 

послуги, стратегія. 

Ринкова трансформація економіки України, насичення ринку послугами, 

створення конкурентного середовища актуалізують необхідність використання 

підприємствами маркетингових технологій, одним із елементів яких є 

формування та зміцнення іміджу. Особливого значення він набуває для сфери 

послуг, так як у силу специфіки самих послуг, зокрема, неподільності процесів 

їх виробництва та споживання, зміни якості, споживачі під час вибору 

виробника все більшу увагу звертають на імідж, ділову репутацію закладу. 

Пацієнт надає перевагу тому медичному закладу, який він знає, котрому він 

довіряє.  

Тому стратегічний шлях маркетингових зусиль повинен бути спрямований 

лише на створення довгострокових відносин із клієнтом на основі 

безперервного діалогу клініки з пацієнтом, а імідж – це не що інше, як процес 

комунікації. Інакшими словами це процес постійного з’ясування закладом 

потреб його пацієнтів і пошук усіляких способів їх задовольнити. При 

наявності усієї інформації про взаємовідносини з пацієнтом з’являється 

можливість запропонувати йому персоналізовані послуги. З’ясувавши його 
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потреби та враховуючи побажання, заклад охорони здоров’я безперечно 

підвищує цінність для свого клієнта, як потенційного, так і постійного. Звідси 

випливає, що імідж закладу охорони здоров’я як елемент маркетингу відіграє у 

реалізації останнього дедалі зростаючу роль. 

Теоретичні та практичні аспекти питання прийняття й реалізації 

стратегічних рішень у закладах охорони здоров’я розглянуто в працях таких 

науковців, як В.Г. Воронкова, В.М. Ковальов, С.Ф. Покропивний, Л.І. Шваб, 

А.В. Шегда та багатьох інших [3, 5]. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень, розроблення 

концептуальних засад та прикладних рекомендацій щодо формування системи 

стратегічних рішень закладу охорони здоров’я в сучасних умовах 

господарювання. 

Формування іміджу медичної установи стає актуалізованим завданням 

маркетингу, так як технічні можливості та якість послуг, що надаються 

більшістю закладів охорони здоров’я одного сектору практично однакові. 

Виникає необхідність у формуванні та управлінні іміджем як одного з головних 

чинників, що дозволяє виокремити заклад серед інших, а також привабити та 

втримати нових споживачів.  

Процес створення позитивного іміджу - це не один чи декілька окремих 

заходів, а уся система діяльності закладу. У результаті, імідж визначається 

якістю, вартістю, доступністю послуги, наявністю гарантій, історією закладу, а 

також рекламною кампанією. Особливість ринку медичних послуг  у тому, що 

реклама не дає прямого відгуку та запам’ятовування іміджу медичної установи. 

Тобто на відміну від реклами товарів, реклама послуг має свою специфіку.  

Більшість пацієнтів відкладають візит у той чи інший заклад охорони 

здоров’я до останнього. Тому завданням рекламної кампанії полягає у тому, 

щоб залучити пацієнтів сьогодні і зараз, але й у тому, щоб, коли вони захотіли 

відвідати медичну установу, то згадали даний заклад і звернулись до нього. 

Звідси і вимоги до рекламних каналів просування закладу.  
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Краще працюють не короткострокові рекламні носії: телебачення, радіо, 

газети, а довгострокові: рекламні щити, буклети, публікації в журналах, 

корпоративний сайт закладу. Крім того, не варто формувати імідж закладу 

охорони здоров’я за принципом: «Ми надаємо всі послуги», така реклама не 

запам’ятовується та має низьку ефективність для залучення пацієнтів. Краще 

зосередитися на описанні конкретних переваг певної медичної установи. Це 

визначає потребу в комплексному аналізі сутності іміджу закладу охорони 

здоров’я, у розробці його стратегічної моделі як умови підвищення 

конкурентоспроможності установи на ринку послуг [1].  

Розробка стратегічної моделі іміджу передбачає визначення об’єктів і 

суб’єктів цього процесу. Відносно ринку медичних послуг, доцільно 

виокремити наступні суб’єкти:  

1) заклад охорони здоров’я, як такий;  

2) засоби масової інформації та комунікації;  

3) суб’єкти контактуючих аудиторій.  

Під об’єктами іміджа передбачаються цільові аудиторії, що взаємодіють із 

суб’єктами (споживачі медичних послуг).  

Крім того, необхідно встановити основні цілі формування іміджу закладу:  

1. Переконати пацієнта в якості послуг медичного закладу у порівнянні з 

конкурентами.  

2. Сформувати знання щодо послуг, які надаються установою.  

3. Покращити корпоративний імідж серед існуючих та потенційних 

споживачів з метою підвищення споживацької лояльності. 

4. Зменшити вплив негативних рекомендацій медичних послуг на вибір 

споживачів.  

5. Розширити спектр послуг, якими користуються споживачі.  

6. Розвинути канал надання та просування послуг.  

Усі ці складові якісної послуги можуть бути використані в матеріалах для 

просування медичних послуг і формування іміджу клініки. Більша частина 

цілей при формуванні іміджу орієнтована на споживача медичної послуги.  
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Серед найважливіших елементів іміджу, які складають першочергове 

враження на споживача, виділимо медичний персонал і якість послуг [4].  

1. Роль персоналу. Поняття «персонал» включає усіх співробітників 

організації, що безпосередньо чи опосередковано взаємодіють із клієнтами. Це 

контактний персонал – оператори інформатори, які повідомляють пацієнтам 

інформацію про умови лікування, вартість, гарантії тощо; адміністратори-

реєстратори, що працюють у лікарні з пацієнтами до чи після прийому; касири; 

гардеробники; працівники служби безпеки, які зустрічають і проводжають 

пацієнтів біля входу в установу; медперсонал – лікарі, гігієністи, асистенти; 

менеджери по супроводу VIP-пацієнтів; оператори зворотного зв’язку, які 

опитують пацієнтів по телефону про результати лікування; молодший 

медичний персонал, що здійснює прибирання приміщень у присутності 

пацієнтів.  

2. Під послугами необхідно розуміти надання необхідної медичної 

допомоги, лікування, а також сервіс. Лікування включає комплекс заходів, 

пов’язаних із наданням медичної допомоги (діагностика, виявлення симптомів 

захворювання, лікувальні та профілактичні процедури), а також обов’язкове 

професійне спілкування медичного персоналу з пацієнтом, що дозволяє лікарю 

та асистенту здійснити ефективне лікування та релаксацію, а пацієнту – 

зрозуміти суть його проблеми, зміст рекомендованого та виконуваного плану 

лікування, засвоїти інформацію щодо прогнозу, можливому дискомфорті, мірах 

профілактики та гарантіях.  

Варто відмітити, що у закладах, що надають медичні послуги, особливу 

увагу доречно приділяти сервісу для пацієнта, так як в даних установах імідж в 

першу чергу формується завдяки обслуговуючому персоналу. Звідси випливає, 

що сервіс – це супутні послуги, котрі надаються пацієнтам до, паралельно чи 

після надання медичної допомоги.  

До сервісу входить інформування про спектр виконуваних робіт, вартість і 

гарантії, створення атмосфери психологічного комфорту на різних етапах 

перебування в медичній установі, надання пацієнту додаткових відомостей про 
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його проблему за допомогою спеціальних інформаційно-рекламних буклетів, 

прояву персоналом привітності, уваги та поваги до пацієнта, скорочення часу 

очікування прийому (пропозиції журналів, напоїв, доступу до мережі Інтернет, 

телепрограм), етикет. Важливо приділяти особливу увагу сервісу для клієнтів, 

тому що це формує позитивний імідж, а відповідно, ним стає простіше 

управляти. Якщо порівнювати продукти та послуги, то перші споживаються, а 

інші переживаються [6].  

Заклад охорони здоров’я, що надає професійні послуги, повинен приділяти 

пацієнту приблизно стільки часу, скільки і виконанню технічної частини 

роботи. Якість медичної послуги – це ступінь відповідності потребам 

конкретних пацієнтів.  

Таким чином, кожна установа може орієнтуватися на різну якість послуг, 

враховуючи ту чи іншу соціально-демографічну групу населення, ті або інші 

стандарти, запозичені будь-де чи напрацьовані на власній практиці. Завоювання 

довіри клієнтів до закладу здійснюється шляхом проведення іміджевої 

політики, тобто створення моделі іміджу закладу у цільової аудиторії. 

Пропонується розглядати іміджеву політику як «сукупність заходів, 

спрямованих на формування специфічного блага (іміджа), за допомогою 

регулювання відносин, поведінки на рівні держави, регіону, міста, 

підприємства з врахуванням їх потреб».  

В сучасних умовах послуга та установа, що не володіє своїм іміджем чи 

має поганий імідж, не можуть розраховувати на успіх. Модель іміджу закладу 

охорони здоров’я повинна: відповідати реальному стану справ на ринку 

медичних послуг. В процесі формування іміджу необхідно ставити акцент на 

позитивні характеристики установи, якими вона пишається; орієнтуватися на 

конкретну цільову аудиторію, тобто важливо враховувати критерій адресності. 

Особливо це важливо враховувати при розробці рекламної кампанії; 

відрізнятись від аналогічних пропозицій інших закладів охорони здоров’я, бути 

оригінальними. Сформований імідж повинен відрізнятися упізнаваністю; мати 
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можливість для впровадження змін. Це необхідно за наявності у закладі 

охорони здоров’я стратегічних цілей по завоюванню нових ринків [7].  

Таким чином, основними властивостями моделі іміджу організації є 

реальність, адресність, оригінальність, гнучкість. Невід’ємним атрибутом будь-

якої системи є структура. Структура іміджу закладу охорони здоров’я повинна 

базуватись на таких компонентах: імідж послуги, візуальний імідж та імідж 

персоналу. Важливо пам’ятати, що імідж організації володіє відносною 

стабільністю, і стратегія формування іміджу медичної установи полягає в 

побудові моделі іміджа організації. 

Відчуваючи потребу в досягненні внутрішньої гармонії, людина готова 

вчиняти різні дії, які сприяли б відновленню внутрішньої рівноваги. Тому дуже 

важливо, щоб кожен елемент структури іміджу був інформаційно заповнений 

самою організацією. В іншому випадку масову свідомість в силу певних 

стереотипів наповнить змістом відсутній елемент самостійно, що не завжди 

може піти на користь організації: інакше впроваджуючи в масову свідомість 

нову інформацію, доведеться долати бар'єр вже існуючої установки. 

Таким чином, реалізація іміджевої стратегії дозволить створити 

додатковий попит на ринку за рахунок формування переконання споживачів у 

необхідності здійснення покупки. Імідж послуги є вирішальним кроком під час 

просування та придбання даної послуги. Крім того, саме імідж, як один із 

репутаційних активів установи, сьогодні є не тільки важливим стратегічним 

ресурсом, але і чинником конкурентоспроможності сучасних установ.  
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В умовах системних реформ, що забезпечують реалізацію конституційних 

принципів демократичної, правової, соціальної держави, гостро стоїть 

проблема якості підготовки і професійної компетентності управлінських кадрів 

з урахуванням необхідності істотного реформування державного управління. 

Стратегією сталого розвитку визначено, що політика держави, метою якої є 

впровадження в Україні європейських стандартів життя і її вихід на провідні 

позиції в світі, орієнтована за такими векторами:  
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- вектор розвитку - забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ і, як результат, підвищення стандартів життя; 

 - вектор безпеки - забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу і 

громадян, захищеності інвестицій та приватної власності; 

 - вектор відповідальності - надання гарантій в тому, що кожен 

громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до 

високоякісної освіти, системі охорони здоров’я та інших послуг в державному і 

приватному секторах;  

- вектор гордості - забезпечення взаємної поваги і толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, його історію, культуру, науку, спорт. 

Згідно із зазначеними векторами розвитку, одне з важливих місць 

займають реформа публічної служби та оптимізація системи органів державної 

влади, що передбачає відхід від централізованої моделі державного управління, 

самодостатність місцевого самоврядування та побудова ефективної системи 

територіальної організації влади в Україні. Територіальні громади самостійно 

вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нести 

відповідальність за розвиток всієї країни. Такий вибір в повній мірі відповідає 

реалізації положень і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Сучасні підходи до формування професійних компетентностей 

управлінських кадрів в контексті Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом обумовлюють високі вимоги до якості підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінців. При цьому належну 

увагу слід приділити тим змінам, які відбулися за останні два десятиліття в 

суспільно-політичному житті України в контексті формування публічної 

політики та управління. Зокрема, мова йде про глобальну систему 

інформатизації, появі нових видів і форм комунікацій як в органах державної 

влади, так і в суспільстві, активізації соціальної діяльності інститутів 

громадянського суспільства, посилення ролі органів місцевого самоврядування, 

територіальних громад і т. д. 
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Всі названі трансформації зумовили переорієнтацію функціонування 

моделей «держава – суспільство», «держава – громадянин» в форматі людино 

центризму. Держава трансформується в свого роду сервісну службу, формуючи 

комплекс необхідних публічних послуг відповідно до потреб суспільства і 

окремо взятого громадянина, оперативно реагуючи на зміни в політичній 

системі країни, соціально економічного життя суспільства, враховуючи 

публічний характер політики управління державними і політичними процесами 

та ін. В такому разі підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців, від якості якого залежить характер взаємин між державою і 

суспільством, в основі чого лежить ступінь довіри громадян України до органів 

державної влади, вимагає проведення подальших глибоких досліджень. 

У зв’язку з переходом на нову модель публічного управління в зарубіжній 

і вітчизняній літературі активізуються дослідження з теоретичного 

обґрунтування проблеми нового державного менеджменту як інноваційного 

підходу до надання послуг населенню. 

Розглядаючи поняття «державне управління» (public administration) і 

«новий державний менеджмент» (new public management), слід зазначити, що 

аналіз ряду наукових робіт дає підстави говорити про їх принципові 

відмінності. 

Дослідники Д. Осборн і Т. Геблер [1] пропонують розглядати новий 

державний менеджмент як «глобальну парадигму перетворень» і 

«реформаторський рух» державних менеджерів, орієнтований на надання 

послуг населенню та задоволення запитів споживачів, в ролі яких виступають 

громадяни. 

З позицій нового державного менеджменту за новим розглядається підхід 

до виконання чиновниками державних функцій, ключові моменти яких:  

- відмова від бюрократизації процедур;  

- підвищення відповідальності за надання послуг населенню; 

- поліпшення якості управлінських послуг;  
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- делегування державою своїх функцій і повноважень місцевим органам 

влади та територіальним інституціям; 

 - укладання договорів про надання управлінських послуг населенню між 

державою і приватними компаніями;  

- приватизація окремих видів комунальних послуг. 

Делегування повноважень з надання державних послуг від вищого до 

нижчого рівня управління зумовило розмежування виконавчих функцій. Такий 

підхід до виконання функцій значно змінив і форми діяльності чиновників, 

зокрема - орієнтацію не так на бюрократичні процедури, а на досягнення 

результату, і підвищив їх відповідальність за якість надання державних послуг 

населенню [2]. 

Питання реформування державного управління в Україні та професійної 

підготовки управлінських кадрів державної служби розглядаються в роботах 

Г. Атаманчука, В. Бакуменко, Л. Гогін, Н. Гончарук, В. Лугового, А. Мудрика, 

Р. Науменко, Н. Нижник, А. Оболенського, В. Олуйко, Л. Пашко, Л. Прудиус, 

С. Серьогіна, П. Соловйова, В. Тертичкі та інших. Однак питання про стимули 

підвищення професійної компетентності державних службовців при виконанні 

службових обов’язків як фактора впливу на формування відносин в суспільстві 

вченими досліджені недостатньо. 

Таким чином, мета статті - визначити індикатори і маркери професійної 

компетентності державних службовців для гармонізації процесу їх 

професіоналізації в рамках нової моделі суспільного управління. Сьогодні 

кадри державної служби виступають одночасно як суспільний інститут, як 

діяльність, як система правил роботи з виконання функцій держави і як 

персонал, який здатний ефективно виконувати ці функції, пов’язані, зокрема, з 

наданням послуг громадянам. 

В умовах становлення нової моделі суспільного управління і 

реформування системи публічної служби зростає відповідальність кадрових 

служб за формування висококваліфікованого апарату виконавчої влади, 

ефективне використання кадрового потенціалу державних органів. 
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Збільшується і відповідальність державних службовців за надання якісних 

публічних послуг, що в першу чергу пов’язано з питаннями доброчесності, 

етики та моралі державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності в 

діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

є Загальні правила етичної поведінки державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування. Вони ґрунтуються на Конституції України, 

принципах проходження служби, визначених у Законах України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», спрямованих на 

підвищення авторитету державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, підвищення репутації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, а також інформування громадян про норми їх 

поведінки, яких вони мають очікувати від цих осіб.  

Кадри державної служби складають основу органів державної влади і є 

об’єктом безпосереднього державного управління. Якість роботи цих органів, 

ефективне функціонування всієї системи державного механізму визначальною 

мірою залежать від якісного складу кадрів державної служби. 

Функціональне призначення державної служби як механізму забезпечення 

стабільності, надійності конституційного устрою та надання державному 

управлінню організованості, компетентності і професіоналізму випливає із 

завдань соціально економічного і суспільно політичного характеру, які сьогодні 

стоять перед нашою державою, в тому числі таких, як: розвиток основ 

громадянського та інформаційного суспільства, забезпечення реалізації 

конституційних гарантій громадян шляхом стабільного і безперервного надання 

їм публічних послуг, формування вітчизняної моделі державного управління. 

Перспективи європейської інтеграції України висувають необхідні вимоги, щоб 

кількісний і якісний кадровий склад державної служби був адекватний 

пріоритетним завданням і викликам розвитку українського суспільства, 

відрізнявся професійною компетентністю, готовністю до побудови системи 

демократичного державного управління - нового державного менеджменту. 
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На значні недоліки в системі професіоналізації державної служби України, 

зокрема, в питаннях професійної підготовки кадрів, було звернуто увагу в 

підсумкових матеріалах експертної оцінки по програмі SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management - Програма підтримки 

вдосконалення управління і менеджменту) (програма для оцінки сфери 

державного управління країн - кандидатів на вступ до ЄС). 

SIGMA була створена на основі розробленого комплексу базових 

показників спільно ЄС і ОЕСР (міжнародна економічна організація розвинених 

країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової 

економіки) і фінансується нею і Європейською комісією. У заключному 

документі проведеної за результатами міжнародної конференції «Стратегія 

адміністративної реформи» були розроблені рекомендації SIGMA для Уряду 

України. Зокрема, зверталася увага на наступні проблеми: 

 - недостатній рівень професіоналізму державних службовців;  

- відсутність чіткого розмежування адміністративної та політичної сфер; 

 - недостатній рівень запровадження принципів політичної нейтральності, 

відкритості та прозорості в роботі державних службовців.  

Зазначені проблеми ще не отримали свого комплексного освітлення у 

вітчизняній науковій літературі. Аналіз кадрової ситуації в державному 

управлінні виступає важливим фактором виявлення позитивних тенденцій і 

існуючих проблем у формуванні професійної компетентності кадрів державної 

служби і служить підставою для вжиття заходів для їх вирішення, що визначає 

об’єктивну необхідність його проведення і актуальність досліджуваної 

проблеми. Професійна компетентність розглядається нами як: поглиблене 

знанная предмета; сукупність професійних знань і професійно значущих 

особистісних якостей, що детермінують самостійну і відповідальну діяльність 

людини; здатність і вміння виконувати певні професійні функції; прояв єдності 

професійної та загальної культури; інтеграційна характеристика фахівця, що 

демонструє готовність і визначає його здатність успішно здійснювати 

професійну діяльність; важливий компонент підсистеми професіоналізму 

діяльності.  
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Компетентність не може бути ізольована від конкретних умов її реалізації, 

вона передбачає оволодіння людиною відповідними компетентностями. 

Компетентна в певній галузі людина має відповідні знання та здібності, які 

дають їй можливість ефективно працювати. Професійну компетентність 

необхідно розглядати в процесуальному аспекті, оскільки вона 

характеризується діяльністю і носить динамічний характер [1]. 

У вітчизняній і зарубіжній практиці дослідження професійної 

компетентності вважається, що інструментом оцінки є орієнтовна модель 

компетентностей. Модель компетентностей - це перелік компетентностей з 

чітко визначеними показниками їх прояву в професійній діяльності, які є 

найбільш важливими для організації на певному етапі її розвитку [8]. Зокрема, 

спираючись на відомі моделі - SHL, S.Whiddett & S.Hoolyforde, Society for 

Human Resource Management, - при розробці компетентностей державного 

службовця увагу в першу чергу варто приділити наступним типам 

компетентностей: лідерські якості керівника (лідерство, рішучість, стратегія, 

планування, організація, орієнтація на якість), професійні якості (спеціальні 

знання, експертно аналітичні вміння, комунікація), особисті якості 

(міжособистісне розуміння, гнучкість, стійкість, інноваційність, творчий підхід, 

особиста мотивація). 

Для керівників в сфері державної служби країн Європи визначено сім 

ключових якостей: відкритість мислення - гнучкість, здатність до навчання, 

різнобічність; чеснота - чесність, прозорість, відповідальність, сумлінність; 

інноваційність - ініціативність, готовність до нововведень, творчість, 

сміливість; соціальні навички - створення комунікаційних зв’язків, ведення 

переговорів; орієнтація на результат - обробка інформації, судження, рішучість, 

рішення проблем; організаційні навички - планування і оцінка, розвиток 

персоналу, делегування, побудова команди; знання на різних рівнях - 

світовому, європейському та національному [4]. 
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У форматі існуючих теоретико емпіричних розробок структурний зміст 

професійної компетентності державних службовців можна визначати через такі 

компоненти:  

- емоційно регулятивний (визначає здібності фахівця до саморегулювання, 

самоконтролю, передбачає володіння вміннями і навичками управління 

емоційною сферою, різними технологіями подолання професійної деструкції);  

- комунікативний (визначається як система знань, мовних і немовних 

умінь, навичок спілкування);  

- соціально-психологічний (передбачає здатність державного службовця 

ефективно взаємодіяти з колегами на рівні як формальних, так і неформальних 

відносин); 

 - спеціально професійний (представлений такими характеристиками, як 

професійні знання, здібності, вміння особистості, пов’язані з її професійною 

спрямованістю) [6].  

Функціонально професійні компетентності, що становлять зміст виділених 

структурних компонентів, характеризуються наявністю професійно важливих 

якостей, які в процесі професіоналізації фахівця інтегруються і утворюють 

цілісні комплекси, що визначають професійну реалізацію. Слід сказати, що 

комплекс професійно важливих якостей державних службовців ми розглядаємо 

як структуру організаційно комунікативних умінь особистості, в якій об’єднані 

когнітивні, поведінкові та емоційні. 

Один із сучасних підходів до вирішення завдань професіоналізації 

управлінських кадрів ґрунтується на акмеології - науки, яка сьогодні стала 

ідеологічною базою підготовки керівників у багатьох країнах світу [9]. 

Акмеологічний підхід дозволяє виявити фактори, які можуть впливати на 

досягнення державними службовцями високого рівня професіоналізму. 

Відповідними факторами є критерії вдосконаленої моделі Європейського 

фонду управління якістю (англ. - EFQM Excellence Model) осіб, які працюють в 

органах державної влади на керівних посадах і які займають відповідальне або 

особливо відповідальне становище. Аналіз факторів моделі EFQM показав, що 



269 

найвищі результати діяльності державних службовців керівників зафіксовані по 

показникам  «Лідерство» і «Процеси» (4,28), а найнижчі – «Політика і 

стратегія» (4,15). У той же час аналіз рівня професійної компетентності 

показав, що 87% керівників, які пройшли соціально-психологічну атестацію, 

мають достатній рівень професійної компетентності, 9% - середній і 4% -

високий. Разом з тим комплексна оцінка державних службовців керівників 

свідчить, що рівень відповідності державних службовців займаним керівним 

посадам становить 91,2%, тобто 8,8% суб’єктів атестації не відповідають 

займаним посадам. 

З урахуванням зазначеного та виходячи з результатів проведених 

досліджень можна зробити висновок, що більша частина державних службовців 

з різних причин не займається системним розвитком свого професійного 

ресурсу, основу якого становить творчий потенціал. При цьому високий рівень 

напруженості професійної діяльності, специфічні труднощі в системі державної 

служби обумовлюють проблеми в особистісно професійному розвитку 

державних службовців, ускладнюючи процес розкриття цього потенціалу і, 

відповідно, отримання вищого рівня компетентності для проведення 

професійної діяльності. У той же час зростання вимог до якості системи 

підготовки державних службовців тягне за собою необхідність забезпечувати 

потреби органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів і 

організацій у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, 

здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, 

впроваджувати новітні соціальні технології , сприяти інноваційним процесам. 

З метою надання практичної допомоги службам управління персоналом 

державних органів з організації підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Генеральним департаментом управління персоналом на 

державній службі Національного агентства України з питань державної служби 

розроблена методика складання індивідуальної програми підвищення рівня 

професійної компетентності. Методика розроблена з урахуванням ст. 49 Закону 

України «Про державну службу», п. 36 Типового порядку проведення 

оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та ін. 
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Індивідуальна програма розробляється з метою планування навчання 

державного службовця, спрямованого на придбання і вдосконалення його 

професійних знань, умінь і навичок, для забезпечення відповідного рівня 

професійної компетентності, а також мотивації його професійної діяльності на 

займаній посаді відповідно посадовими обов’язками. Це дозволяє визначити 

шляхи вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Вони обумовлені, перш за все, стратегією і 

змістом реформ і перетворень, спрямованих на підвищення ролі наукових 

знань, професіоналізму і компетентності фахівців. Зміст і рівень їх 

спеціального, професійного навчання повинні відповідати стратегічним 

напрямкам розвитку державного управління, носити випереджаючий характер, 

враховувати високий динамізм соціальних і економічних процесів, ключові 

завдання реформування державного управління. 

Отже, на основі результатів проведених досліджень зроблено висновок, що 

для посилення мотивації державних службовців до постійного системного 

розвитку свого професійного ресурсу, основу якого становить творчий 

потенціал, слід використовувати методику складання індивідуальних програм 

підвищення рівня професійної компетентності. 

З нашої точки зору, серед ефективних напрямків підготовки державних 

службовців та підвищення рівня їх професійної компетентності можна 

виділити: розробку та обґрунтування нових критеріїв оцінки якостей, 

результативності та ефективності керівного персоналу у сфері державної 

служби; стимулювання професійного зростання в процесі щорічної оцінки і 

шляхом їх участі у відкритих конкурсах; мотивацію до організації підвищення 

рівня професійної компетентності державних службовців на основі певних 

індивідуальних потреб у професійному навчанні, а також нормування єдиних 

підходів до складання індивідуальних програм підвищення професійної 

компетентності державних службовців.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 

В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості 

характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного 

підходу до управління зокрема до планування діяльності підприємства. Вихід з 

існуючого положення вбачається в обґрунтуванні розвитку підприємства на 

довгострокову та короткострокову перспективу. Тому формування 

економічної стратегії, розвитку підприємства та визначення основних 

пріоритетних напрямків діяльності присвячено теоретичні дослідження, що є 

досить актуальною проблемою в сучасних умовах. 

Ключові слова: підприємство, тактика управління, система функціонування, 

стратегія розвитку, планування, економічна стратегія. 

Стратегія, та особливості використання тактичних прийомів визначає 

загальний напрямок і засіб використання засобів для досягнення поставленої 

мети. Цьому засобові відповідає визначений набір правил і обмежень для 

прийняття рішень. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрямок і 

засіб досягнення мети припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу 

розробки нової стратегії. 

Тактичні дії, що в системі формують стратегію становлять генеральну 

програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних, 

довгострокових цілей та задач. 
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Теоретико-методологічні засади формування тактики та стратегії сучасних 

підприємств в цілому і стратегічного антикризового управління зокрема були 

досліджені зарубіжними та вітчизняними науковцями: С. Фінком, Р. Хітом, Р. 

Кохом, С. Бутом, Я. Мітроффом, Б. Паттерсоном, І.А. Бланком, Л.О. Лігоненко, 

В.О. Василенко, О.М. Скібіцьким та багатьма іншими 

Авторами дослідниками, визначено, що стратегія підприємства - це 

систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти 

інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає 

формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття 

рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних 

сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього 

середовища задля майбутньої прибутковості. Отже, необхідність розробки 

підприємствами стратегії викликана, нестабільністю ринкового середовища, 

неповнотою інформації про його майбутній стан і вплив на підприємство. 

В умовах ринку, коли зовнішнє середовище достатньо турбулентне, слабо 

передбачуване і переважно не залежить від зусиль підприємства, ігнорування 

ним стратегічного контексту діяльності може спричинити катастрофічні 

наслідки. Діяльність кадрів за принципом «сьогодні - на сьогодні» без заходів, 

які нині не дадуть віддачі, а забезпечать успіх підприємства в майбутньому, 

явно веде до банкрутства. 

В даному контексті, про необхідність розробки стратегії підприємства 

достатньо влучно висловився один із авторів вчення про стратегічний 

менеджмент, американський вчений І. Ансофф. Він писав: «…компанії, за 

відсутності планованої і керованої стратегії, приречені на вимирання, за 

винятком хіба що монополій і субсидованих компаній. В компаніях, яким 

вдається вижити, стратегічною поведінкою принаймні керують». 

Особливої уваги теоретичних досліджень потребує і процес визначення 

тактичної специфіки діяльності. Існує два основних підходи до визначення 

сутності тактики. Найчастіше під тактикою розуміються поточні плани з 

реалізації стратегії, короткострокові стратегії, дії з реалізації стратегій, тобто 
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те, що слід зробити для їх реалізації. З іншого боку, тактикою також є 

сукупність засобів, прийомів і методів досягнення цілей у конкретних умовах, 

тобто те, як реалізуються стратегії, за допомогою яких методів вони 

здійснюються. Обидва ці аспекти є важливими і невід'ємними елементами 

розгляду тактики.  

Адже середовище, в якому діють підприємства в Україні, характеризується 

нестабільністю і непередбачуваністю. Україна стала на шлях впровадження 

ринкових відносин. А будь-який ринок характеризується слабкою 

передбачуваністю умов росту і розвитку підприємства. На Україні внаслідок 

суттєвих прорахунків у проведенні реформ і в зв'язку з тим, що ринок лише 

зароджується, непередбачуваність середовища є до певної міри навіть 

загрозлива. Тому екстраполяційне довгострокове планування (від досягнутого 

рівня) уже не може бути інструментом коригування росту і розвитку 

підприємств. На зміну приходить стратегічне планування і стратегічне 

управління, тобто стратегічний менеджмент. 

Очевидно, що суб'єкт та об'єкт економічної тактики являють собою 

конкретизацію суб'єкта й об'єкта економічної стратегії. Об'єктом є інтереси 

інших економічних суб'єктів, вплив на які здійснюється через зміни 

економічних параметрів, що використовуються цими суб'єктами як джерело 

регуляційної інформації при формуванні їхньої діяльності (опосередковані 

заходи), або через власне вплив на їхні дії (прямі заходи). 

Особливості економічної тактики, як форми реалізації економічної 

стратегії, комплекс заходів впливу суб'єкта на перебіг конкретних економічних 

процесів з метою надання їм параметрів, визначених завданнями економічної 

стратегії. 

Завданнями економічної тактики є вивчення потенційних можливостей та 

закономірностей реакції об'єкта на тактичні заходи, розробка відповідних 

способів та найефективніших засобів впливу, власне здійснення цих заходів. 

Таким чином, на відміну від економічної стратегії, що орієнтується на 

суспільний інтерес, економічна тактика бере до уваги інтереси нижчих рівнів. 
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Підприємство, організовуючи виробничу діяльність, визначає свою 

стратегію (стратегічні цілі, завдання) та тактику. Стратегічні завдання 

підприємства повинні визначати напрями його діяльності на перспективу: 

вдосконалення своєї продукції; забезпечення результативності у технології; 

зниження собівартості; підвищення якості; досягнення ефективності при 

низьких витратах виробництва; забезпечення достатньої рентабельності; 

визначення конкретних параметрів досягнення результату. 

Стратегія підприємства передбачає створення комплексної системи 

заходів, спрямованих на досягнення перспективних параметрів ефективності, 

реалізацію головної мети підприємства. 

Тактика підприємства, як засіб, який забезпечує реалізацію наміченої 

стратегії. Тактика визначає конкретні короткострокові завдання, які 

забезпечують постійне наближення до поставленої мети. Вона розробляється і 

впроваджується керівництвом і працюючими у низових ланках. 

Стратегія визначає загальний напрямок і засіб використання засобів для 

досягнення поставленої мети. Цьому засобові відповідає визначений набір 

правил і обмежень для прийняття рішень. Після досягнення поставленої мети 

стратегія як напрямок і засіб досягнення мети припиняє своє існування. Нові 

цілі ставлять задачу розробки нової стратегії. Отже, під тактикою підприємства 

пропонується розуміти сукупність короткострокових дій, практичних методів і 

прийомів менеджменту, що використовуються для реалізації стратегій 

підприємства. 

Стратегічне планування пов'язане з рішеннями, наслідки яких 

проявляються потягом тривалого часу та які важко відмітити або виправити. Як 

правило стратегічне планування пов'язане з довгостроковими періодами, а 

тактичне –з короткими. Слід відзначити, що в господарській діяльності 

доводиться користуватися двома цими методами. Вони доповнюють один 

одного, як два боки однієї медалі. 

Стратегічне планування характеризується широтою розмаху, а тактичне –

певною вузькістю, хоча широта та вузькість – поняття відносні. 
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Тактичне планування займається вибором засобів для виконання 

намічених цілей. Цілі звичайно задаються на вищому рівні управління. 

Стратегічне планування займається визначення цілей вибором засобів для їх 

реалізації. 

Своєрідність стратегічного планування як системи управління 

визначається його принципами, першим з яких є селективність при орієнтації 

на цілі глобального характеру. Поставивши питання про визначення 

генеральної мети діяльності, велика організація аналізує своє функціональне 

призначення в системі світового господарства й міжнародного розподілу праці 

незалежно від національних, регіональних кордонів. 

Виробничо-господарська місія – набір певних параметрів, які описують 

характер зовнішнього для організації середовища, що дає змогу визначити 

певні стратегічні зони господарювання, окремі сегменти, доступні ля 

проведення операцій. Аналіз поточних значень параметрів і їх прогноз дають 

можливість сформулювати «стратегічний фокус» - пріоритетний напрям, на 

який необхідно сконцентрувати увагу та ресурси. 

Збалансованість стратегії і тактики є запорукою успішної діяльності будь-

якої організації. Якщо говорити про підприємство, яке є виробником продуктів 

та послуг, то, як правило, менеджери розробляють крім загальної стратегії 

спеціалізовані стратегії, які також містять у собі протиріччя. 

Конкретні бізнес-процеси повинні відповідати загальному баченню, і сама 

стратегія не повинна передбачати негнучких бізнес-процесів, тобто повинна 

бути збалансованість між додержанням місії та управління змінами. 

Динамічний розвиток технологій, зміни на ринках, активізація конкуренції, 

зміни потреб споживачів – усе це може привести до необхідності 

запровадження змін на всіх рівнях управління – від технологічних процесів до 

вищого менеджменту і навіть внесення змін в місію підприємства та його 

основні цілі.  

Саме тому серед протиріч стратегії і тактики можна відокремити також 

такі: - додержання місії та гнучкість бізнес-процесів; - загальна стратегія та 
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вплив нових технологічних процесів; - вплив споживачів та конкурентів. 

Парадокс стратегії і тактики розглядається багатьма авторами науково-

практичних робіт із менеджменту. Існує думка багатьох практичних 

менеджерів, що стабільна операційна діяльність може існувати без стратегії і 

давати можливість отримувати високі результати. Парадокс полягає в тому, що 

стратегія розглядається з двох сторін – як план (в якому часто не враховуються 

особливості операційної діяльності або, навпаки, тільки на ній і базуються 

стратегічні плани без урахування змін та запровадження новітніх технологій), а 

з іншої сторони – як погляд у майбутнє та в минуле для реалізації стратегії за 

допомогою вибраних тактик. Усім відомий SWOT-аналіз змушує аналітиків 

виявити сильні та слабкі сторони (минуле і теперішнє), а також можливості та 

ризики (теперішнє та майбутнє). 

Таким чином, питання стратегічного менеджменту, дослідження 

особливостей взаємодії тактики і стратегії завжди залишаються актуальними. 

Стратегія дає змогу побачити нові горизонти в діяльності підприємства, а 

тактичні особливості функціонування - виконати довгострокове планування, 

врахувати сильні та слабкі сторони, можливості та ризики діяльності 

підприємства. Але дуже часто визначені місія і стратегія залишаються повністю 

або частково нереалізованими. Частіш за все це пов’язано з кризовими 

явищами, рутинною плановою діяльністю, незадовільними інноваційними 

проектами тощо. 

Список використаних джерел: 

1. Боднар О.В. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та 

доповн. / О.В. Боднар. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 388 с 

2. Балдинюк А.Г. Побудова та реалізація інвестиційних стратегій розвитку 

підприємства / А.Г. Балдинюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –                

№ 12. – С. 30–34.  

3. Маркова В.Д. Эволюция развития и парадоксы стратегического 

менеджмента / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова // Вестник НГУ. Серия 

«Социально-экономические науки». – 2010. – Т. 10. – С. 5–12.  



278 

4. Кузьмін О.Є. Формування стратегії уникнення та врегулювання 

управлінських конфліктів / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Г.Р. Ковальчук // 

Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. –                

№ 50. – С. 176–183 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_50_31. 

 

УДК:  659.127:339.92(045) 

Черевач В.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку рекламних кампаній на 

зовнішньому  ринку. Проведено розгляд впливу державного регулювання на 

сукупність рекламодавців та цінову політику. Визначено відмітні 

характеристики і значущі етапи становлення та розвитку рекламних кампаній 

на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: реклама, зовнішня реклама, зовнішній ринок, ринок зовнішньої 

реклами. 

Основою рекламної діяльності є рекламна кампанія, тобто декілька 

заходів, які об’єднані єдиною метою, охоплюють визначений період часу та 

розподілені в часі так, щоб один захід доповнював інші.  Необхідність 

докладного вивчення рекламної діяльності на зовнішніх ринках в сучасних 

умовах реформування економіки України обумовлена нагальною потребою в 

інтенсифікації рекламної діяльності на вітчизняних підприємствах при 

посиленні конкурентної боротьби, насамперед з іноземними 

товаровиробниками. В сучасних умовах реклама є формою активного впливу на 

ринок. Використання цієї форми вимагає науково обґрунтованого планування 

реклами, постійного вдосконалення механізму розробки і реалізації планів 

рекламної діяльності підприємства [2]. 
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Висвітлення окремих питань, що стосуються розвитку реклами, розглянуто 

в наукових працях провідних вчених, зокрема А. Дейана, Ф. Котлера,                

Ф. Джефкінса та вітчизняних науковців Т.О. Примак, Б.А. Обритько,                

С.С. Гаркавенко, Т.І. Лук'янець, З.Н. Левешко, С.М. Ілляшенко, Є.В. Ромата. 

Ефективність управління рекламною діяльністю на зовнішніх ринках, 

іншими словами – рекламного менеджменту підприємства, потребує 

визначення через кілька основних причин. По-перше, така оцінка допоможе 

керівництву підприємства відмовитися від використання неефективних 

рекламних засобів. По-друге, шляхом вимірювання ефективності є більша 

вірогідність забезпечення зворотного зв'язку із цільовою аудиторією, а це дасть 

змогу визначити реакцію ринку на рекламні заходи підприємства. По-третє, 

результати оцінювальної діяльності допоможуть керівництву коригувати 

рекламну діяльність і завдяки цьому досягати маркетингових цілей з меншими 

витратами. 

Управління рекламною діяльності підприємства на зовнішніх ринках 

здійснюється на основі регулювання, планування, організації та контролю 

рекламної діяльності. 

Рекламна діяльність підприємства на зовнішніх ринках, як і будь-яка інша 

сфера діяльності людини, потребує певного регулювання. Інакше серед масиву 

різноманітної реклами ми б отримували величезний потік абсолютно 

неправдивої і навіть шкідливої рекламної інформації. Тому реклама 

регулюється низкою законів, наглядовими органами, різноманітними 

громадським організаціями і навіть міжнародною спільнотою. 

Як правило, більшість дослідників та вчених виділяють 2-3 види 

регулювання: державне, громадське, іноді споживче. Однак, якщо детально 

проаналізувати рекламний процес закордоном та в Україні, можна дійти 

висновку, що є набагато більше видів контролю реклами. Пропонуємо виділити 

такі основні види регулювання і контролю рекламної діяльності [6]: 

1. Державне регулювання 

2. Корпоративне регулювання 

З. Громадське регулювання 

4. Професійне регулювання 
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5. Споживче регулювання 

6. Ментальне регулювання 

7. Авторське регулювання 

8. Міжнародне регулювання 

Планування та реалізація рекламного процесу підприємства на зовнішніх 

ринках має кілька етапів: 

- вивчення та дослідження товарів підприємства та його конкурентів; 

- розробка цілей рекламної комунікації; 

- визначення методу розрахунку, та бюджету рекламної діяльності; 

- вибір засобів і носіїв реклами; 

- визначення завдання та створення рекламних звернень; 

- розробка бізнес-плану комунікацій та його невід'ємної частини - 

рекламної діяльності підприємства [2, c.565]. 

Враховуючи позитивні та негативні сторони реклами, слід так її 

використати, щоб шляхом надання необхідної інформації переконати покупця у 

доцільності придбання конкретного товару, звести до мінімуму негативний 

вплив. 

Удосконалення рекламної діяльності підприємства на зовнішніх ринках 

неможлива без дотримання таких умов: 

- рекламна інформація має бути новою та неочікуваною; 

- особливо активно рекламу слід використовувати на стадіях упровадження 

товару на ринок і зростання обсягу продажу; 

- реклама має підкреслювати особливості товару, які відрізняють його від 

аналогів; 

- реклама найефективніша при зростаючому попиті; 

- систематичність реклами: оптимальним вважається щотижневе подання 

інформації, максимально припустимим - щоквартальне. 

Основними етапами планування реклами на підприємстві є такі: 

встановлення глобальних цілей стимулювання збуту, визначення цілей реклами 

і задач стимулювання, розробка тем, вибір основних категорій інформації та 
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засобів реклами, складання рекламного бюджету, створення рекламних 

звернень, оцінка ефективності рекламних звернень і плану реклами загалом.. 

Основною формою реалізації планів рекламної діяльності є рекламна 

кампанія, тобто комплекс рекламних заходів, які розроблено згідно зі 

стратегією та програмою маркетингу для стимулювання попиту споживачів 

товару на відповідних сегментах ринку. 

Рекламні кампанії підприємства реалізуються за трьома головними 

принципами: забезпечення комплексного підходу до ринку, творча орієнтація, 

економічно обґрунтований вибір засобів поширення реклами. 

Процес планування починається з повного аналізу ситуації, а також 

розроблення відповідно до перспективних завдань й цілей фірми стратегії 

просування своєї продукції на ринок, її конкурентоспроможності. 

Стратегія маркетингу підприємства на зовнішніх ринках має відношення 

до способу формування ринкового комплексу (продукт, ціна, місце й 

просування). Мета маркетингу полягає в тому, щоб визначити, чого хоче 

досягти фірма, тоді як стратегія маркетингу вказує, як вона збирається досягати 

цілей. Обрана рекламна стратегія має величезний вплив на обсяг реклами, 

творчу ідею реклами, вид засобів масової інформації, що плануються 

використовувати [1]. 

Рекламна стратегія підприємства на зовнішніх ринках визначається рядом 

елементів, які включають: 

1) цільову аудиторію; 

2) концепцію товару; 

3) рекламні засоби поширення інформації; 

4) рекламне звернення. 

План рекламної кампанії складається з таких основних пунктів: 

1) постановка цілей та їх деталізація в завданнях; 

2) визначення цільової аудиторії; 

3) визначення взаємозв'язків із зовнішнім середовищем і рівнем 

трансакційних витрат; 

4) виділення об'єктів рекламування; 

5) виявлення головних аргументів рекламного впливу; 



282 

6) вибір комплексу засобів реклами й конкретних видів, форм і текстів 

рекламних звернень; 

7) розроблення відповідної рекламної атрибутики, пов'язаної з фірмовим 

стилем; 

8) визначення місць, частоти, інтенсивності рекламних впливів; 

9) розроблення заходів щодо забезпечення якості рекламної діяльності, її 

інформаційного забезпечення та взаємозв'язку з діяльністю ЗМІ й паблік 

рилейшнз; 

10) затвердження конкретних виконавців й учасників, розподіл функцій і 

ресурсів між ними з урахуванням етапів кампанії; 

11) розроблення бюджету кампанії, тобто визначення загальної суми 

витрат та їх розподіл за окремими статтями, напрямами, рекламними засобами 

й учасниками; 

12) розроблення корегуючих заходів щодо створення зворотного зв'язку, 

діалогового режиму, реалізації регулюючих і координуючих впливів та різних 

форм контролю. При визначенні необхідного засобу масової інформації 

необхідно вивчити: 

1) характер поширення засобів масової інформації, у тому числі продаж у 

роздріб, поширення за передплатою, безкоштовну пропаганду й т. ін.; 

2) аудиторію, тобто сукупність людей, які переглядають, прочитують або 

слухають дану інформацію й, отже, дана інформація може на них певно 

впливати; 

3) корисну аудиторію - частина загальної кількості людей, що перебувають 

під впливом даної рекламної інформації, що має характеристики певного 

сегмента споживачів; 

4) роздвоєну аудиторію, тобто аудиторію, що перебуває під впливом двох і 

більше засобів масової інформації; 

5) рівень повного проникнення - процентне відношення кількості людей, 

що перебувають під впливом певного засобу масової інформації, до загальної 

кількості населення й норми корисного проникнення, тобто стосовно сегмента 

потенційних споживачів; 
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6) норму звернення - середня кількість людей, що перебувають під 

впливом одного засобу масової інформації. При виборі засобів масової 

інформації потрібно також ураховувати вартість рекламного простору для того, 

щоб звести до єдиного знаменника рівень впливу (кількість читачів, слухачів 

або глядачів) і економічний рівень - до корисного рівня й до корисного 

збалансованого рівня. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки основних засобів розповсюдження 

реклами на зовнішніх ринках.    

Засіб реклами Переваги Недоліки 

1 2 3 
 

Журнали 
 

Висока якість відтворення; 
довготривале існування; 
численність «вторинних 
читачів»; достовірність; 
престижність 

Відносно тривалий часовий розрив 
між купівлею місця для реклами та 
її появою; поруч може знаходитись 
реклама конкурентів; втрати при 
незатребуваності частини тиражу  

 
Друкована 
реклама 

 

Висока якість відтворення; 
значна тривалість контакту в 
деяких носіїв (плакати, настінні 
та кишенькові календарі); 
відсутність реклами конкурентів 
на конкретному носії та ін. 

Відносно висока вартість; 
недовговічність, образ 
«макулатури» 

 
Зовнішня 
реклама 

 

Висока частота повторних 
контактів; відносно невисока 
абсолютна вартість 

Відсутність вибору аудиторії; 
неможливість контакту з 
аудиторією, що віддалена; 
обмеження творчого характеру 

  

Реклама в 
Інтернеті 

 

Висока сконцентрованість на 
цільовій аудиторії; можливість 
інтерактивного контакту; 
гнучкість; використання різних 
засобів впливу (зображення, 
звук, спецефекти, відео); 
відносно низька вартість 
контакту; контроль 
ефективності рекламної 
кампанії 

Обмеженість аудиторії отримувачів 
виключно користувачами мережі 
Інтернет; небезпека відношення 
рекламодавця до категорії «спамер» 
з можливими санкціями зі сторони 
Інтернет-співтовариств та органів 
державного управління 

 

Реклама на 
транспорті 

 

Численність аудиторії; 
можливість надовго звертати 
увагу отримувача (реклама 
всередині салону); гнучкість; 
можливість розширення 
географії цільової аудиторії; 
широке охоплення 

Короткочасність контакту (реклама 
ззовні транспорту); специфічна 
аудиторія для реклами всередині 
салону (чоловіки та жінки, що 
працюють та користуються 
громадським транспортом) 
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Зовнішня реклама - це зазвичай реклама не конкретних товарів і послуг, а 

фірми. Зовнішня реклама оформлюється у вигляді щитової реклами, реклами на 

транспорті, вивісок та ін. Щитова реклама - найбільш поширений вид 

зовнішньої реклами. Вона може бути оформлена на спеціально встановлених 

щитах, місця на яких продаються на місяць і більше (білборд), на дошках 

оголошень у вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського 

транспорту, огородженнях тощо [3, c. 108]. 

Фактори які необхідно враховувати при виборі каналів реклами 

підприємства на зовнішніх ринках: 

- Цілі і стратегію рекламної кампанії; 

- Розмір і характер цільової аудиторії обраного каналу рекламної 

інформації; 

-  Вартість розміщення реклами; 

-  Географічний охоплення; 

- Обсяг інформації, який можна донести за допомогою даного каналу; 

- Оперативність і тривалість впливу; 

- Присутність у цьому ЗМІ реклами конкурентів; 

- Традиції рекламодавця у виборі каналів рекламної інформації та ін. [4]. 

Серед факторів, що впливають на розмір бюджету рекламної кампанії 

підприємства на зовнішніх ринках, можна виділити такі: 

1) Специфіка рекламованого товару й етап життєвого циклу, на якому він 

перебуває. Досвід рекламної діяльності показує, що найбільш 

«рекламоємними» товарами є марочні фасовані продукти харчування, лікарські 

препарати, предмети туалету, косметика й тютюнові вироби. Проходження 

товаром різних етапів свого життєвого циклу припускає зміну ролі реклами в 

його підтримці. На першому етапі життєвого циклу товару (ЖЦТ) 

використовується реклама, що інформує. На етапі зростання й початку етапу 

зрілості використовуються прийоми переконуючої реклами. На останніх етапах 

ЖЦТ використовується нагадувальна реклама. У переважній більшості 

випадків реклама, що інформує, вимагає більше половини загальної суми, що 

витрачає на рекламну підтримку товару протягом всього ЖЦТ. 
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2) Обсяг і географічні розміри ринку, показники збуту й прибутку 

рекламодавця. Розміри цільового ринку, обсяг збуту й прибутки фірми - 

фактори, тісно пов'язані між собою. Їх вплив на розміри рекламного бюджету 

цілком очевидний: проведення міжнародної й загальнонаціональної рекламної 

кампанії вимагає набагато більших коштів, ніж реклама в невеликому містечку. 

Також очевидно, що фінансувати загальнонаціональну рекламу може тільки 

досить потужна фірма або велике виробниче підприємство. 

3) Роль реклами в комплексі маркетингу. Місце реклами в комплексі 

маркетингу або в реалізації маркетингової стратегії також впливає на обсяг 

рекламних асигнувань. Так, для впровадження того самого товару на ринок 

фірма може скористатися безліччю стратегій, наприклад, стратегією 

вибіркового проникнення або стратегією агресивного маркетингу. У першому 

випадку роль реклами (рівень витрат на рекламу) буде значно нижчим, ніж у 

другому. 

4) Витрати конкурентів. У боротьбі з конкурентами за певну частку ринку 

рекламодавець часто виходить із припущення, що рівень уваги споживача до 

його товару й аналогічного товару конкурента є певним співвідношенням з 

обсягами витрат на рекламу обох фірм. Незважаючи на те, що більший обсяг 

витрат на рекламу не завжди означає її більшу ефективність, певна логіка в 

такому підході є. Однак розробляти свій рекламний бюджет, орієнтуючись 

тільки на витрати конкурентів, не зовсім розумно. 

5) Залучення до рекламної діяльності вищих керівників фірми. Це один із 

суб'єктивних факторів, що визначає величину рекламних витрат. Керівники 

фірм, крім безлічі інших розходжень між собою в компетентності, досвіді, 

особистих характеристиках та ін., по-різному ставляться до реклами. Діапазон 

відносин до неї дуже широкий: від чітко вираженого неприйняття реклами до 

особистої участі в написанні рекламних звернень, гасел, розробленні фірмового 

стилю й т.д. 
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Отже, в сучасних умовах реклама підприємства на зовнішніх ринках є 

активною частиною комплексу маркетингу, рівень розвитку якоֺї визначає 

якість та ефективність рекламної діяльності виробника, її пристосування до 

нових вимог ринку.  Необхідність вдосконалення планової діяльності в цілому 

та підвищення результативності планування реклами зокрема вимагають 

переходу на абсолютно новий рівень, адекватний стану ринку та економічним 

зв'язкам, соціально-психологічному та інформаційному середовищу, які 

сформувалися в економічно розвинених країнах. 
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На сучасному етапі в глобальному інформаційному суспільстві активно 

формується новий економічний уклад - цифровий. Відбувається цифровізація 

економічних процесів і проникнення інформаційних технологій в усі сфери 

діяльності. Виникають нові вимоги до джерел конкурентних переваг на 

підприємствах і з ефективними концепціями їх функціонування та управління. 

Проблемам становлення цифрової економіки та трансформаційним 

процесам, що відбуваються в економічному просторі під її впливом, значну 

увагу приділяли вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема: І. Ансофф, 

Р.Акофф, В. Апалькова, С. Веретюк, С. Войтко, В. Геєць, А. Глушенкова,                

О. Гусєва, П. Дойль, П. Друкер, І. Зеліско, С. Коляденко, І. Карчева, Б. Кінг,               

І. Ковшова, Л. Лазаренко, С. Легамінової, Р. Ліпсі, Л. Лямін, І. Малик,                 

П. Стецюк, А. Томпсон, Е. Тоффлер, В. Трубілін, Т. Халімон, В. Фіщук,                 

К. Шваб та ін. 

Актуальність питань, пов'язаних з особливостями управління 

промисловим підприємством в умовах інформатизації та цифровізації, набуває 
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особливої значущості. Необхідно організовувати діяльність підприємства з 

урахуванням особливостей переходу на нові принципи цифрової економіки, 

прогнозування можливих супутніх проблем, а також розробки рішень і 

пропозицій щодо мінімізації негативних наслідків і посилення основного 

результату діяльності підприємства. Суттєву конкурентну перевагу також 

може дати система ефективного управління наявними ресурсами і бізнес-

процесами на промислових підприємствах на основі інноваційних технологій і 

методів оптимізації бізнес-процесів, які стають найважливішим 

інструментарієм управління через постійне поліпшення та оптимізацію 

процесів, що  протікають на підприємстві. 

В основі концепції Програми "Цифрова економіка в Україні" ключовими 

елементами стають інформаційні технології, електронні послуги, а також 

великі масиви даних і нові технології їх передачі, обробки, зберігання, 

управління, аналізу і формування прогнозних показників. 

В рамках Програми можна виділити наступні основні проблеми, з якими 

стикається держава, суспільство і організації в сучасних умовах: 

- відсутність нормативно-правової бази, що регулює новий економічний 

уклад, або її невідповідність технологічним змінам, що відбуваються на 

сучасному етапі розвитку; 

- поява нових технологій, об'єктів і суб'єктів економічних відносин, 

стрімке зростання обсягів даних, які стають формою капіталу; 

- недостатній рівень підготовки компетентних кадрів, дефіцит людського 

капіталу; 

- великий обсяг даних породжує велику кількість інформаційних потоків і 

ризиків, пов'язаних із забезпеченням інформаційної безпеки при передачі, 

обробці та зберіганні даних; 

- поява нових «наскрізних» технологій і прикладних рішень, що 

вимагають модернізації інфраструктури [7, c.252]. 

В основі інформатизації лежить масове впровадження інформаційних 

систем і технологій, з метою підвищення ефективності всіх видів діяльності, 
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поліпшення умов праці і якості життя населення. Інформатизація охоплює 

інформаційні процеси різних типів в соціально-економічній і науково-

технічній галузі. Дефініція "Інформатизація" є більш широкою категорією, в 

порівнянні з "цифровізація". Поняття "цифровізація" в останні роки стало все 

частіше використовуватися  на сучасних підприємствах країни. Поширення 

цього значення набуває популярності  у зв'язку з широким використанням 

цифрових технологій, роботи з великими масивами даних, можливостями їх 

візуалізації, а також появою і поширенням нових технічних засобів і 

програмних рішень. 

Менеджмент підприємств в умовах нового цифрового економічного 

укладу повинен активно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, 

вибудовуватися з урахуванням прозорості та структурованості всіх бізнес-

процесів, застосовувати ефективну систему управління знаннями і мотивації 

персоналу, а також враховувати особливості управління підприємством в 

умовах цифровізації. 

На рисунку 1 представлені основні особливості управління підприємством 

в умовах цифровізації [4]. 

При впровадженні в діяльність підприємства, цифрові технології дають 

ряд переваг, серед яких можна виділити підвищення гнучкості виробництва за 

рахунок проактивної зміни характеристик виробничого процесу і забезпечення 

інформаційної інтеграції етапів життєвого циклу продукції, що виробляється. 

Цифрова трансформація дає якісне поліпшення бізнес-процесів підприємства 

за рахунок впровадження інновацій та адаптації бізнес-моделей до умов 

сучасної цифрової економіки . 

Однак варто відзначити підвищення рівня залежності виробництва від 

використовуваних цифрових технологій. Необхідно пред'являти підвищені 

вимоги до цифрових технологій і враховувати можливі збитки від збою 

інтегрованих цифрових систем, так як він буде більш істотний в порівнянні з 

традиційною моделлю управління виробничими процесами підприємства. 
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Рисунок 1 - Особливості управління підприємством в умовах 

цифровізації 

Галузеві лідери, що знаходяться в процесі реалізації стратегії цифрової 

трансформації, можна виділити банківський сектор і фінансові послуги, IT і 

розробку ПО, а також промислове виробництво. Галузі, в рамках яких 

цифровізація розвивається найгірше - це сфера послуг бізнесу (обслуговування 

і супровід), індустрія розваг і будівництво [2, с. 9]. 

За експертними оцінками серед чинників, що перешкоджають цифровий 

трансформації в Україні, можна вказати наступні: відсутність вибудуваної 

стратегії, дефіцит кваліфікованих кадрів, низький рівень компетенцій і знань у 

працівників підприємств, відсутність інтеграції нових та існуючих технологій і 

даних, негнучкі або повільні процеси, застарілі технології, відсутність тісних 

зв'язків між ІТ та бізнесом, неготовність до змін, недостатнє фінансування, 

позиція керівництва, можливі ризики [5, с. 681]. 

В сучасних умовах цифровізації промисловим підприємствам доводиться 

проводити реорганізацію своєї діяльності, в тому числі в зв'язку з 

впровадженням інформаційних систем. Це пов'язано з серйозними ризиками, 
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так як впровадження готових або розроблених ,не під замовлення проектів, 

часто закінчуються невдачею. Існуючі методики та інструментальні засоби не 

завжди дозволяють знизити ризики і вирішити питання реорганізації бізнес-

процесів підприємства на різних етапах. Велике значення має методологія 

побудови складної системи діяльності підприємства. 

Розробка ефективного підходу до управління бізнес-процесами та новими 

технологіями на підприємстві є не простим завданням. Для того щоб 

забезпечити сталий розвиток промислового підприємства, потрібно 

застосовувати інноваційні теорії та методології управління. Процеси, які 

відбуваються на підприємстві, вимагають постійної уваги з боку керівництва, 

власників процесу і співробітників, що забезпечують виконання цих бізнес-

процесів. У процесі поліпшення та оптимізації процесів необхідно 

підтримувати рівень ефективності та досягнуті успіхи в наслідок впровадження 

процесного підходу. 

Для реалізації процесу цифрової трансформації підприємства ми 

пропонуємо використовувати наступний алгоритм: 

1. Формування компетентної експертної робочої групи, здатної провести 

діагностику діяльності організації і бізнес-процесів, що протікають; 

2. Проведення самообстеження діяльності підприємства і формування 

масиву вихідних даних про рівень цифровізації підприємства і виробничих 

бізнес-процесів, при використовувані програмних складових цифрового 

виробництва; 

3. Оцінка рівня цифровізації (цифровий зрілості) та рівня інформаційної 

безпеки підприємства; 

4. Виявлення "вузьких місць", визначення пріоритетних напрямків 

впровадження цифрових технологій, оцінка ризиків; 

5. Аналіз існуючих або розробка нових концепцій цифровізації 

підприємства за обраним пріоритетному напрямку; 

6. Формування дорожньої карти впровадження цифрових технологій; 
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7. Прийняття рішення на рівні керівника організації про економічну 

доцільності, ефективності застосування і впровадження цифрових технологій в 

діяльність підприємства, затвердження дорожньої карти впровадження; 

8. Реалізація дорожньої карти впровадження цифрових технологій; 

9. Контроль і аналіз результатів впровадження та ключових показників 

діяльності підприємства з метою внесення коригувань; 

10. При наявності позитивної динаміки, опрацювання питань 

масштабування. 

При формуванні дорожньої карти варто врахувати рівень матеріально-

технічного потенціалу та необхідність його модернізації, а також рівень 

кадрового потенціалу підприємства та необхідність підвищення кваліфікації і 

рівня мотивації співробітників організації. 

Сучасний уклад цифрової економіки характеризується розвитком 

концепцій нового покоління управління підприємством, серед яких можна 

виділити технології, які застосовують: штучний інтелект, робототехніку, 

дрони, 3D-принтери, інтернет речей (Internet of Things, IoT), новацію блокчейн 

і можливості доповненої і віртуальної реальності. Застосування нових 

концепцій дає підприємствам конкурентні переваги. Залежно від основних 

функцій технології можна розбити на 3 групи: 

- дані на вході (IoT, дрони); 

- обробка даних (штучний інтелект, блокчейн); 

- дані на виході (робототехніка, 3D-принтери, доповнена і віртуальна 

реальність) [6]. 

При реалізації алгоритму процесу цифрової трансформації підприємства 

залежно від обраного пріоритетного напрямку, можна запропонувати 

застосування наступних сучасних концепцій в управлінні підприємством. 

Наприклад, застосування IoT-технологій дозволить трансформувати бізнес-

процеси організації і значно підвищити операційну ефективність за рахунок 

скорочення термінів підготовки виробництва і тривалості виробничого циклу; 

зниження експлуатаційних витрат і підвищення енергоефективності; 

скорочення кількості і тривалості простоїв обладнання, підвищення рівня його 

завантаження; зростання якості виробленої продукції. 
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Застосування блокчейн-технологій дозволить удосконалити роботу 

підприємства або організації в області фінансових операцій і операцій з 

матеріальними та нематеріальними активами, а також змінити систему 

управління шляхом моніторингу і фіксації здійснених операцій (як зовнішніх, 

так і внутрішніх) [8]. Наприклад, система DLMS (Distributed Ledger 

Management System) російського стартапу Digital Technologies Bureau (DTB) 

передбачає організувати управління, при якому стадії виконання завдань 

кожним користувачем системи будуть прозорі для керівництва і проектних 

груп. Система також дає можливість відстеження внесених змін і зберігання 

підписів комп'ютерів і відділів, що завантажили документ в систему. 

Застосування DLMS систематизує діяльність підприємства, скорочує 

документообіг і дозволяє оптимізувати бізнес-процеси, відстежуючи їх роботу 

в реальному часі. для формування позитивної ділової репутації підприємства 

все частіше застосовуються децентралізовані системи зберігання даних. 

Наприклад, команда блокчейн-стартапу Revain створює токенізірованну і 

частково децентралізовану репутаційну платформу, відмітними особливостями 

якої є використання штучного інтелекту, застосування системи винагород, 

автоматичної фільтрації, веб-додатків, наявність токенів двох типів, та 

вбудовану функція огляду сховища знімків (RSS). 

Таким чином, можна відзначити, що рішення про застосування сучасних 

технологій в управлінні позитивно відіб'ється на діяльності всього 

підприємства і необхідно враховувати пов'язані з цим ризики. Отримання 

бажаного ефекту можливо тільки при ретельному плануванні і всебічного 

опрацювання перспективних технологій, їх позитивних і негативних сторін, а 

також необхідно враховувати особливості управління підприємством в умовах 

цифровізації. Побудова гнучких організаційних структур можливо із 

застосуванням цифрових інформаційних технологій. 

Управління промисловим підприємством в епоху цифровізації накладає на 

керівника організації вимоги до професійних знань, умінь і навичок в області 

як менеджменту, управління персоналом, так і в області IT-технологій. 
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УДК 35.1 

Швець О.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

У статті розглянуто моделі прийняття управлінських рішень в органах 

державної влади. Мета побудови моделі полягає у відображенні безлічі 

окремих елементів з усіма їх властивостями, функціями, особливостями. 

Визначено, що основною умовою дії універсальної схеми процесу прийняття 

управлінських рішень є рух в ній потоків інформації.  

Ключові слова: управлінське рішення, інформаційне забезпечення, модель 

управління, класифікаційні ознаки, методи дослідження, процес прийняття. 

Постановка проблеми.  Ефективність функціонування організації в будь-

якій сфері діяльності, починаючи від бізнесу і закінчуючи державними 

структурами залежить, в першу чергу від того, наскільки ефективно 

здійснюється управління. Процес управління реалізується через управлінські 

рішення. Таким чином, результативність державного і муніципального 

управління безпосередньо визначається управлінськими рішеннями, а саме тим, 

як ці рішення розробляються, приймаються і нарешті реалізовуються 

державними і муніципальними органами. На даному етапі активно розвивається 

управління, особливо зростає роль «державних» управлінських рішень, які 

повинні прийматися на більш високому якісному та професійному рівні. Адже 

від цих рішень залежить не тільки доля держави в цілому, а й рівень, і якість 

життя населення, тобто доля кожної людини окремо. Саме цим і визначається 

актуальність і важливість даної теми. 

Мета статті – дослідити ефективні моделі прийняття управлінських рішень 

в органах державної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою прийняття та 

реалізації управлінських рішень займалися вітчизняні та зарубіжні науковці. 
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Серед них можна виділити таких, як О. Помазун, С. Грубяк, Т. Жовковська, 

Д.Кабаченко, А. Накрийко, Т. Кужада, С. Огієнко, К. Лучкін, В. Кузіляк, 

Р.Яковчук, А. Саміло, О. Повстан, В. Шишко. Однак, незважаючи на безліч 

наукових робіт, які стосуються цієї проблематики, виявлені напрацювання в 

цьому напрямі потребують систематизації та узагальнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінські рішення, що 

приймаються державними і муніципальними органами влади повинні 

відповідати ряду вимог, до яких можна віднести наступні: 

1) Всебічна обґрунтованість рішення; 

2) Рішення повинні прийматися своєчасно, так як передчасні і не своєчасні 

управлінські рішення не приносять ніякої користі для суспільства; 

3) Суб'єкти управління повинні суворо дотримуватися надані їм права і 

повноваження; 

4) Прийняті управлінські рішення повинні відповідати раніше прийнятим 

рішенням [2]. 

Прийняття рішень в системі муніципальної влади відрізняється в 

основному тим, що винесені рішення повинні бути не тільки ефективними, але і 

визнаними і схваленими більшістю населення, так як муніципальна влада є 

свого роду формою реалізації народом належної йому влади, тобто населення 

самостійно вирішує питання місцевого значення.  

В економічній літературі розглядаються найрізноманітніші аспекти 

управлінських рішень, пропонуються їх різноманітні класифікації, що 

переслідують різні цілі. Аналіз класифікаційних ознак управлінських рішень, 

пропонованих в економічній літературі, дає змогу зробити висновок, що 

класифікаційні ознаки не є вичерпними, спостерігається їх різнорідність, іноді 

зустрічається невідповідність змісту виділених управлінських рішень їх 

класифікаційними ознаками. Крім того, пропоновані класифікації 

управлінських рішень, на нашу думку, вимагають доповнення, оскільки не 

відображають усі аспекти моделі управління організацією. Необхідність 

доповнення класифікації управлінських рішень обумовлена диференціюванням 
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рішень, удосконаленням методів їх прийняття, розширенням кордонів 

практичного застосування. Складність та різноманіття управлінських рішень не 

тільки передбачає розвиток теорії та практики управління різними критеріями 

класифікації рішень, але й вимагає його на сучасному етапі. Додатково до 

класифікації управлінських рішень пропонуємо ввести такі класифікаційні 

ознаки та виділити відповідні управлінські рішення: 

1) за механізмом виникнення:  

– креативні; 

 – логічні;  

2) за можливістю використання в різних сферах:  

– універсальні;  

– обмежені;  

3) за ступенем необхідності прийняття:  

– екстрені;  

– необхідні;  

– бажані;  

4) за ступенем готовності:  

– розроблені;  

– розроблювані;  

– ті, що готуються до розроблення;  

5) за ознакою схвалення керівництвом:  

– затверджені;  

– відхилені;  

6) за сегментами діяльності організації:  

– виробництво, маркетинг, фінанси, персонал, інновації;  

– постачання, виробництво, фінанси, збут;  

– операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність;  

– основна діяльність, фінансова діяльність, інша діяльність [3, c. 108]. 

Ухвалення управлінських рішень є складним та систематизованим 

процесом, що складається з низки послідовних етапів. Спеціалістами з 

управління пропонуються різноманітні схеми процесу управлінських рішень, 
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що різняться за ступенем деталізації окремих процедур. Універсальна схема 

процесу управлінських рішень, застосовна в будь-якій організації, включає 

постановку завдання вирішення проблеми, розроблення рішення, організацію 

виконання рішення та його оцінювання.  

Процес прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі всієї 

сукупності інформації про певну управлінську ситуацію. Отже, основною 

умовою дії універсальної схеми процесу прийняття управлінських рішень є рух 

в ній потоків інформації. Під час підготовки рішення необхідна інформація про 

параметри керованої системи, що включає пошук, збирання та оброблення 

інформації, а також її інтерпретацію, що дає змогу на цьому етапі виявити та 

сформувати проблеми, які потребують рішень. В процесі розроблення рішень 

отриману інформацію необхідно перетворити згідно з поставленими 

завданнями. Керована система шляхом отримання інформації про хід 

виконання управлінського рішення контролює його якість [4, c. 11].  

Розширення універсальної схеми здійснюється шляхом доповнення певних 

процедур в рамках зазначених етапів. При цьому кількість процедур має бути 

максимально можливою, а процес управлінських рішень повинен бути логічно 

послідовним та досить деталізованим. Етапи прийняття управлінських рішень 

утворюють у своїй сукупності повний цикл прийняття рішень. При цьому, як 

уже зазначалося, склад і зміст етапів буде залежати від конкретної 

управлінської проблеми. 

В теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають 

моделями прийняття рішень, до них відносять такі види моделей: нормативна 

(класична), дескриптивна (описова), модель Карнегі, модель інкрементального 

процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика» та ін. 

За для ефективної моделі прийняття управлінських рішень потрібно обрати 

методи, які допоможуть в процесі прийняття та реалізації рішень. Методи 

прийняття та реалізації управлінських рішень є сукупністю прийомів та 

способів дослідження, спрямовані на отримання достовірних та повних 

результатів щодо вирішуваної управлінської проблеми. Для обґрунтування 

управлінських рішень, їх розроблення та реалізації використовується широкий 

спектр методів дослідження.  



299 

1) Методи, засновані на використанні знань та інтуїції фахівців. Ця група 

включає методи, засновані на виявленні та узагальнені думок досвідчених 

фахівців-експертів, використанні їхнього досвіду та нетрадиційних підходів до 

обґрунтування, розроблення та реалізації управлінських рішень.  

2) Формалізовані методи. Вони засновані на попередньо заданих 

алгоритмах, широко використовують математичний апарат.  

3) Неформалізовані методи. Вони засновані на описі процедур 

обґрунтування, розроблення та реалізації управлінських рішень на логічному 

рівні.  

4) Методи дослідження інформаційних потоків. Метою дослідження 

інформаційних потоків є вивчення та формалізація інформаційних процесів 

щодо поставленої управлінської проблеми [1, c. 48].  

У процесі обґрунтування, розроблення та реалізації управлінських рішень 

велике значення має правильний вибір методів, використовуваних на 

конкретному етапі та застосовних до певного виду управлінських рішень. На 

кожному етапі обґрунтування, розроблення та реалізації управлінських рішень 

використовуються певний метод, група методів або їх сукупність. Правильність 

вибору моделі та методів та їх оптимальне поєднання зумовлюються знаннями, 

досвідом та інтуїцією суб’єктів, які приймають управлінські рішення.  

Завершальним етапом технології обґрунтування, розроблення та реалізації 

управлінських рішень є оцінювання їх результативності та ефективності, яка 

дає змогу визначити якість управлінського рішення. Під якістю управлінського 

рішення розуміється сукупність параметрів, що забезпечують виконання його 

призначення в моделі управління організацією, таких як обґрунтованість, 

своєчасність, несуперечливість, оптимальність, стислість, зрозумілість, 

конкретність у часі, ефективність [1, c. 51]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що будь-яка 

управлінська діяльність пов'язана безпосередньо з прийняттям рішень. Процес 

прийняття рішень в системі державного і муніципального управління має 

особливо важливе значення і має цілу низку специфічних особливостей. Саме 
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тому для прийняття більш якісного та ефективного державного рішення 

необхідно враховувати всі його особливості і дотримуватися основних вимог, 

що пред'являються до таких рішень. 
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ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в 

сучасних умовах. Виявлено основні мотиви працівників, розкрито сутність і 

методи мотивації праці персоналу на підприємствах, перелічено основні 

завдання мотивації працівників. Розглянуто методи нематеріального 

стимулювання працівників як одного із перспективних напрямів мотивації 

працівників в сучасних умовах. 

Ключові слова: мотивація, стимул, нематеріальне стимулювання, мотивація 

праці. 
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Мoтивація персоналу є основним засoбом забезпечення оптимального 

використання ресурсів, мoбілізації кадровогo потенціалу. Основна мета 

процесу мoтивації – це отримання максимальної віддачі використання наявних 

ресурсів, щo дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість 

діяльнoсті підприємства.  

Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє 

підвищенню конкурентоспроможнoсті, продуктивності і, в кінцевому 

результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти 

підприємству на економічно нoвий рівень розвитку та реалізувати свoї 

можливості на вищому рівні. 

Дослідженню проблем мотивації персoналу в теоретичному та 

практичному аспектах присвячено праці відoмих вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема А. Маслоу, Ф. Геруберга, Л. Пoртера, С. Бандури,                

Н. Завліна, Г. Іпполітова, Ю. Карпoвої, Д. Стенмарка, А. Рoбінсона. 

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей мотивації 

працівників на підприємстві за сучасних умов. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організаці [5]. 

На даний момент Україна переживає кризу, яка спричинена багатьма 

факторами. Українські підприємства також відчули її. Окрім цього, постійні 

зміни у конкурентному середовищі, законодавчій базі, інтеграція у 

міжнародний простір, постійні зміни на ринку праці обумовлюють необхідність 

переосмислення проблем трудової мотивації, яка могла б не тільки 

забезпечувати стійкий фінансовий стан суб’єктів бізнесу, а й позитивно 

впливати на формування інноваційного, творчого підходу до розвитку 

підприємницької діяльності. Від якості мотивації самих працівників залежить 

фінансове благополуччя підприємства.  
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Виділимо наступні проблеми в мотивації українських працівників: одним з 

найважливіших недоліків мотивації українських працівників є відсутність 

індивідуального підходу в стимулюванні працівників. Наприклад, 

використання багатоступінчастої тарифної сітки для працівників, фахівців, 

службовців та ін. До основних причин відсутності або недостатності мотивації 

на українських підприємствах можна віднести: брак коштів у малих 

підприємств, відсутність необхідної компетенції у керівників, незнання методів 

мотивації, невміння проаналізувати первинні потреби працівників, невдалий 

вибір мотиваційної стратегії, незнання працівниками завдань, які необхідно 

виконати і т. д. Це лише частина всіх проблем, проте вони є вирішальними. Для 

їх вирішення потрібен комплексний підхід, який повинен підібрати керівник 

(менеджер). 

Мотивація праці, як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої не 

створює додаткових мотивів до праці. Кожний менеджер мусить виважено 

ставитися до визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та сили впливу 

факторів мотивованості самого працівника [4]. 

Підприємство, намагаючись зберегти кваліфікований персонал, має 

підвищувати рівень оплати праці. Це є позитивним фактором, однак зростання 

розмірів заробітної плати не характеризує рівень задоволення наявних потреб і 

провадження заходів щодо вдосконалення існуючої методологічної бази 

мотивації праці, заснованої на врахуванні національних особливостей. Однією з 

першочергових проблем сучасних мотиваційних систем на вітчизняних 

підприємствах є розробка й контроль за дотриманням зіставного зростання 

ефективності праці всіх категорій працюючих [1]. 

Особисті потреби носять активний характер, є спонукальним мотивом 

діяльності людини, мають такі напрями розвитку: зростання загального обсягу 

та розширення видів; якісні зміни в структурі; підвищення потреб усіх 

соціальних прошарків і груп працюючих та пов’язане з цим вирівнювання 

соціально – економічних відмінностей у рівні і структурі особистих потреб; 

наближення особистих потреб до раціональних науково обґрунтованих 
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орієнтирів, з одного боку, із змістовністю і корисністю праці, а з іншого – із 

самовиявленням і самореалізацією працівника. Статусна мотивація 

характеризує становище працівника у виробничому колективі. 

У сучасних умовах економічного зростання держави гостро постають 

питання щодо мотивації праці. Відсутність вітчизняної теоретичної основи 

щодо цього процесу викликає певні непорозуміння та призводить до 

запозичення зарубіжного досвіду. 

Для керівників є важливим також оволодіння основами кадрової роботи, її 

основними принципами і методами. Навчання керівників основам кадрової 

політики, включення в програми їх підготовки і підвищення кваліфікації питань 

організації управління персоналом, сприяють формуванню в них усвідомлення 

важливості правильної, науково обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню 

престижу кадрових служб і в остаточному підсумку - підвищенню ефективності 

використання людського фактору на виробництві. Успішна програма по 

розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що володіє більш високими 

здібностями і сильною мотивацією до виконання цілей організації. Таким 

чином, керівництво повинне постійно працювати над підвищенням потенціалу 

кадрів [2]. 

Доцільно запропонувати наступні заходи покращення систем мотивації 

праці на вітчизняних підприємствах: 

1) потрібно ставити перед працівниками чітко сформульовані і досяжні 

цілі; 

2) важливим є систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками 

цілей; 

3) створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; 

4) потрібно орієнтуватися на особисті інтереси працівників, їх 

пріоритетність у системі особистих, колективних і суспільних інтересів; 

5) важливо цікавитися ставленням людей до потенційних поліпшень умов 

їх роботи; 
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6) завжди варто заохочувати ініціативу, а не прагнути вичавлювати зі 

співробітників усе, на що вони здатні; 

7) створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним підведенням 

підсумків змагання; 

8) наділення працівників владними повноваженнями при проведенні 

невиробничих заходів; 

9) залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають 

нестандартного підходу; 

10) хороші працівники повинні бачити, що вони отримують кращу    

винагороду, ніж ті, які виконують роботу гірше. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить 

про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для працівників 

характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової 

діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і 

саморозвиток (нематеріальна мотивація). 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 

насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу 

працівника в трудовому колективі завдяки залишення за ним його робочого 

місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу працівника в 

трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої відповідальної 

посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом опанування 

новими знаннями, вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу 

щодо професійного спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її 

межами [6].  

Для мотивації трудової діяльності на підприємстві слід намагатися: 

забезпечити створення в робочому колективі клімату взаємодовіри, поваги і 

підтримки; дати кожному цікаву роботу, яка спонукає до розвитку його знань і 

вмінь; установити чіткі цілі і завдання, а також обгрунтовані норми виробітку; 

оцінити внесок у результати діяльності фірми за регулярним зворотним 



305 

зв’язком; створити можливості для розвитку співробітників і розкриття їхнього 

потенціалу; надати всім однакові можливості при прийомі на роботу та 

просуванні у службовій діяльності, виходячи зі здібностей співробітників, 

результативності їхньої праці, набутого досвіду; дати співробітникам такі 

приклади поведінки, які спонукали б їх до єднання, щирості, чесності [5]. 

Таким чином, сучасний керівник повинен враховувати всі фактори, щоб 

забезпечити успішну роботу підприємства. Одним з таких факторів є проблема 

мотивації. При формуванні оптимальної системи мотивації сучасним 

керівникам підприємств необхідно необхідно використовувати класичні теорії 

мотивації і ураховувати менталітет українського народу. Враховуючи нинішню 

ситуацію в Україні та розглядаючи особливості економічного і 

функціонального розвитку її структур, можна прийти до висновку, що час 

мотивації, заснованої лише на грошовому заохоченні, поступово йде в минуле. 

Але проблема мотивації в Україні на практиці ще довго буде чекати свого 

розв'язку. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

У статті охарактеризовано теоретичні засади надання адміністративних 

послуг в умовах реформування територіальної організації влади. Доведено 

необхідність проведення системного дослідження відносно: оптимізації 

існуючого сьогодні забезпечення процесів надання адміністративних послуг 

відповідно до законодавчого поля реформування територіальної організації 

влади; підвищення ефективності процесу надання адміністративних послуг; 

розбудови організаційного забезпечення механізму надання послуг на більш 

високому якісному рівні; систематизації адміністративних послуг та 

запропоновано напрямки його вдосконалення.  

Ключові слова: адміністративні послуги, механізм надання адміністративних 

послуг, органи влади, децентралізація, реформування територіальної 

організації влади. 

Проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні серед 

іншого передбачає перегляд питання розподілу функцій та повноважень органів 

публічного управління, визначення сфер їх безпосередньої відповідальності, 

фінансового перерозподілу тощо. Увага акцентується саме на спонуканні до 

вирішення проблемних питань на як можна нижчому рівні та автономізації 

територій у прийнятті й реалізації управлінських рішень. 

Результативність реформування територіальної організації влади в Україні 

має створити сприятливі умови для стабілізації в соціально-економічній сфері, 

налагодження співпраці влади із суспільством та гарантування кожній людині 

реальне додержання і захист належних їй прав і свобод.  

Отже, більш актуальною стає оптимізація процесу децентралізації надання 

адміністративних послуг, як одного з елементів суцільного перетворення 

управлінської системи у державі. Вкрай важливим є дослідження механізму 
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надання адміністративних послуг, визначення перспектив його вдосконалення 

за умов розширення функцій та повноважень місцевого самоврядування. В 

контексті цього варті уваги умови, за яких проведення реформи матиме 

позитивну динаміку. Відповідно, постає потреба у всебічному дослідженні 

понятійно - категоріального апарату, нормативно-правової бази та 

організаційних особливостей функціонування механізму надання 

адміністративних послуг. 

Питання адміністративних послуг у різних аспектах розглядається у 

наукових дослідженнях спеціалістів у сфері державного управління, 

політичних, юридичних, економічних наук тощо. Питання сутності 

адміністративних послуг, механізму їх надання, характерних особливостей та 

класифікації, а також адміністративно територіальні перетворення в Україні у 

своїх дослідженнях розглядають такі вчені, як В. Авер’янов, Т. Булковський,      

О. Буханевич, М. Воронов, Л. Гамбург, Т. Гладка, В. Гордєєв, А. Гринько,                

О. Гуненкова, Ю. Даньшина, І. Дмитрук, Т. Добрівський, Н. Добрянська,               

Д. Записний, С. Клімова, І. Космідайло, М. Кунцевич, О. Курінний, Є. Легеза, 

А. Лис, А. Ліпенцев, Т. Маматова, В. Мамонова, Н. Мариняк, О. Мердова,                

В. Михайлишин, Я. Михайлюк, В. Плющ, А. Сєніна, О. Скрипнюк, В. Столар, 

В. Тимощук, А. Штирліна, Л. Щербаківська.  

При тому що формування системи надання адміністративних послуг в 

Україні розпочалося досить давно, до сьогодні не повною мірою впорядковано 

норми чинного законодавства, які регламентують механізм надання 

адміністративних послуг та інші пов’язані з цим процесом аспекти. 

Категорія «адміністративна послуга» бере свій початок у дослідженнях 

представників наукових кіл розвинених демократичних країн. Метою вживання 

є перебудова державної політики із забюрократизованої розпорядчої на людино 

центристську сервісну. Нерідко використовують також низку схожих термінів: 

«послуги адміністрації», «урядові послуги» тощо.  

Для України особливо актуальним є завдання перетворення іміджу 

держави на більш позитивний, що заслуговує на повагу як з боку власних 
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громадян, так інших країн. Це можна назвати однією з причин вживання слова 

«послуга» в даному контексті. Для визначення категорії «адміністративна 

послуга» варто спочатку встановити, що розуміється під категорією «послуга». 

Частіш за все вона розглядається в економічній літературі та має багато 

тлумачень. Незважаючи на різність поглядів та формулювань, вони сходяться у 

тому, що під послугою слід розуміти діяльність задля задоволення потреб 

шляхом надання відповідних благ.  

Надання послуги може носити як матеріальний, так і нематеріальний 

характер. Якщо у першому випадку йдеться про посередницьку функцію, що 

направлена на вироблення якогось продукту, то у другому – це й є 

безпосереднім продуктом споживання. Дещо інші погляди на розуміння 

послуги в юридичній літературі. Основоположним тут є розгляд 

нематеріального характеру, а також адміністративної процедури. Формальний 

підхід, нажаль, не завжди розкриває сутність явища, тому розглядаючи 

категорію «послуга» дещо замало опиратися лише на юридичну науку.  

Наука державного управління в силу своєї специфіки базується на 

досягненнях багатьох наук та синтезує власне тлумачення наукових категорій. 

В даному випадку категорія «послуга» розглядається як багатоманітна 

діяльність із задоволення потреб. Центральним об'єктом вбачається споживач, 

відповідно до того, що першочерговим завданням влади є задоволення потреб 

громади [2,с.66].  

Зараз науковцями формулюється новітній підхід до розуміння проблем 

сучасного публічного управління. На місце головних напрямків соціально-

економічного розвитку, приходить вирішення проблем життєдіяльності 

громадян, громадських об'єднань та суспільства загалом. Інакше кажучи, 

провідним завданням системи публічного управління визнається покращення 

суспільного добробуту, що є головною складовою забезпечення якості 

суспільного життя. В умовах становлення розвиненого громадянського 

суспільства це виражається у економічному, організаційному, врешті-решт, 

законодавчому забезпеченні відповідних умов. Категорія «послуга» в 
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обставинах становлення теорії служіння влади громадянам відноситься до кола 

наукових пошуків не лише економічного спрямування, а й управлінського, 

соціально-політичного тощо. 

Незважаючи на це можна все ж таки виділити певні загальні ознаки для 

різних видів послуг. По-перше, суспільна значущість, що характеризує 

затребуваність послуги серед широкого кола громадян. По-друге, що випливає 

з першого пункту – великий попит у суспільстві на здійснення відповідної 

діяльності органами влади. По-третє, публічна влада закріплює їх на 

законодавчому рівні та повинна забезпечувати належне виконання відповідних 

послуг.  

Адміністративні послуги можуть надаватися державними та недержавними 

суб'єктами. До недержавних суб'єктів надання адміністративних послуг слід 

віднести органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення 

та інші суб'єкти господарювання, що наділені повноваженнями надавати певні 

адміністративні послуги. Відповідно, адміністративні послуги слід розділяти на 

державні послуги та послуги, відмінні від державних. В загальному ж сенсі всі 

вони можуть бути віднесені до публічних[3,с.81]. При цьому слід відмітити про 

існування серед пересічних громадян помилкової думки, що будь-яка послуга, 

яка надається органами влади, є адміністративною. 

Зміст та специфіка функціонування механізму надання адміністративних 

послуг визначає існування великої кількості класифікацій[1, с.8].  

За критерієм платності адміністративні послуги поділяють на: платні та 

безоплатні. При цьому платність та ціна, якщо вона передбачена, визначається 

законом.  

За порядком надання адміністративні послуги поділяються на: 

1) ті, які надаються безпосередньо суб’єктами надання послуг;  

2) ті, які надаються центрами надання адміністративних послуг;  

3) ті, які надаються через Єдиний державний портал адміністративних 

послуг.  
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За суб’єктами надання адміністративні послуги виділяють послуги 

державні та послуги органів місцевого самоврядування. Цю класифікацію варто 

використовувати обережно, оскільки приналежність послуги до сфери впливу 

державних чи самоврядних органів не є беззаперечною ознакою 

адміністративної послуги. 

За адміністративно-територіальним поділом, адміністративні послуги 

поділяють на:  

1) послуги центральних органів влади та їх територіальних підрозділів;  

2) послуги обласних та районних державних адміністрацій;  

3) послуги органів місцевого самоврядування. 

 За змістом адміністративної діяльності послуги можуть бути такими: 

 1) видача дозволів; 

 2) реєстрація з веденням реєстрів;  

3) легалізація актів, нострифікація (процедура визнання іноземних 

документів про освіту) та верифікація (доказ того, що вірогідний факт або 

твердження є істинним);  

4) соціальна допомога.  

За суб’єктом їх отримання адміністративні послуги можуть бути 

спрямовані на:  

1) задоволення потреб фізичних осіб;  

2) задоволення потреб юридичних осіб та індивідуальних підприємців; 

3) задоволення потреб фізичних та юридичних осіб; 

4) задоволення потреб іноземних громадян.  

Проведений аналіз досліджень робіт українських вчених, дає можливість 

виділити наступні ознаки адміністративних послуг: 

1) обов'язковим є подання заяви від фізичної чи юридичної особи (тобто дії 

органу публічного управління без отримання заяви носять характер суто 

управлінський, це може бути моніторингом, контролем, запитом статистичної 

інформації тощо);  
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2) діяльність по забезпеченню умов щодо реалізації власних прав особи 

(частіш за все це дії, спрямовані на закріплення особистих прав у взаєминах із 

органами влади, реєстрація власного рухомого або нерухомого майна, 

отримання ліцензій та дозволів на різні види діяльності тощо);  

3) реалізуються органами публічної влади або іншими суб'єктами, яким 

делеговані певні владні повноваження (адміністративність послуги 

визначається саме тим, що виконавцями виступають адміністративні органи, які 

виконують покладені на них функції, до них також можуть бути прирівняні 

інші організації та структури, яким було делеговано повноваження; частіш за 

все суб'єкт надання конкретної послуги один, саме тому говориться про 

монополію);  

4) право на отримання певних послуг закріплено у нормативноправовій 

базі (передбачається нормативне закріплення суб'єктів, які мають право на 

отримання послуги, фіксуються підстави для звернення та орган, який наділено 

повноваженнями по вирішенню встановлених питань);  

5) результатом є документ, адресатом якого є особа, що подавала заяву 

(приймається рішення, яке повинне задовольнити суб'єкта звернення).  

Якщо говорити про першоджерело процесу надання адміністративних 

послуг, то саме заява виступає у такій ролі. Заява фізичної або юридичної особи 

є обов'язковим елементом та формулює, що саме необхідно особі, до яких 

пунктів діючого законодавства вона звертається. Варто зауважити, не кожна 

заява чи звернення має стати поштовхом для надання адміністративної послуги, 

оскільки подекуди заява може не торкатися прав та законних інтересів 

конкретної особи, а носити скоріш рекомендаційний характер. Зокрема, 

звернення громадських організацій часто містять у собі питання та пропозиції, 

які в більшій мірі дають поштовх та допомагають органам публічного 

управління якісніше виконувати свої функції.  

В даному разі у прийнятого управлінським органом рішення відсутня 

адресність, а саме прийняття рішення та його реалізація мали б проходити 

природним шляхом, реалізуючи владні повноваження навіть без подібного 
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звернення. Так само, скарги не є зверненнями за наданням адміністративних 

послуг, оскільки фактично це являє собою або звернення особи до органу влади 

щодо належного виконання ним своїх функцій, або ж рекомендація щодо дій в 

бік третьої особи, якщо ця особа в якійсь мірі зачіпає інтереси та законні права 

заявника. 

Таким чином, адміністративні послуги це результат здійснення 

уповноваженим суб'єктом власних функцій із нормативного закріплення прав 

та законних інтересів юридичних або фізичних осіб відповідно до їх заяви та у 

максимально якісний спосіб; а механізм надання адміністративних послуг- 

нормативно зафіксована послідовність сервісно-орієнтованих дій органів 

публічного управління, що відповідають їх компетенції, спрямовані на набуття, 

зміну або припинення прав і обов’язків фізичних / юридичних осіб за їх заявою 

та реалізуються на засадах відкритості, справедливості та відповідальності. 

Ефективність функціонування цього механізму досягається шляхом розподілу 

компетенцій між різними органами публічного управління, який забезпечує 

створення сприятливих умови для вирішення проблемних питань на 

максимально нижньому рівні. 
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У статті розглянуті теоретичні аспекти оцінки персоналу. Визначено місце 

оцінювання персоналу серед інших функцій управління персоналом. Досліджено 

роль, сутність поняття атестації, обґрунтовано необхідність процедури, 

основні методи, особливості організації та основні етапи її проведення на 

підприємстві. 
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процедура оцінки, підприємство, система управління персоналом. 

Досягнення організаційних та індивідуальних цілей персоналом 

підприємства вимагає ефективного використання всіх ресурсів та високої 

трудової віддачі від кожного працівника. Звісно, що співробітники будь-якого 

підприємства відзрізняються за своїми діловими та особистісними якостями, 

трудовою поведінкою, рівнем виконаних виробничих обов’язків, результатами 

діяльності. Для того, щоб виявити та оцінити таку різницю, розробляють і 

застосовують систему оцінювання персоналу. 

На підприємстві часто виникають ситуації, коли висококваліфікованих та 

відповідальних працівників не помічають керівники. Такі працівники не мають 

кар’єрного просування, їх вчасно не відмічають, хоча дійсно вони на це 

заслуговують. В такій ситуації підприємство втрачає можливість ефективніше 

працювати, розвиватись. 

Серед багатьох складових роботи з персоналом основне місце посідає 

оцінка професійних, ділових якостей та організаторських здібностей керівників, 

спеціалістів і фахівців, визначення їхніх можливостей виконувати завдання та 

функції на дорученій ділянці роботи. Якраз атестація, як найбільш поширена 

форма оцінки персоналу визначає рівень, кваліфікацію, знання, практичні 

навички, ділові якості працівників і встановлення їх відповідності робочим 

місцям та виявлення їх потенційних можливостей. 
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Актуальність вивчення питань, пов'язаних з оцінкою діяльності та атестації 

персоналу на підприємстві, обумовлена вирішенням проблеми підвищення 

ефективності управління персоналом, яке відіграє визначальну роль в 

підвищені конкурентоспроможності будь-якого підприємства. 

Питання оцінки та атестації персоналу досліджували багато вчених, 

зокрема: Володина  Н. Ю., Соколовська В. В., Бондарчук Л.В., Балабанова Л. В. 

, Виноградський М. Д. , , Грішнова О. А. , Дмитренко Г. А., Іванісов О. В., 

Крушельницька О. В., Миронова Л. Г., Сівашенко Т. . 

Аналіз теоретичних та методологічних аспектів ефективності організації 

оцінювання персоналу на підприємстві та пропозиції щодо удосконалення 

оцінки та атестації персоналу. 

Аналіз сучасних особливостей оцінки характеристик персоналу та 

удосконалення проведення атестації. 

Оцінка персоналу являє собою цілеспрямований процес перевірки 

відповідності різних характеристик працівників (здібностей, мотивів, вмінь) 

вимогам до посади чи робочого місця, тобто порівнюються такі характеристики 

працівника: ділові якості, професійно-кваліфікаційний рівень, результати праці 

у відповідності з вимогами, параметрами, еталонами. 

Оцінка персоналу являється необхідним засобом вивчення та аналізу 

якісного складу персоналу організації, його слабких та сильних сторін, а також 

це основа для вдосконалення трудових здібностей кожного працівника та 

підвищення рівня його кваліфікації. 

Оцінка персоналу визначає те, в якій мірі працівники досягають 

очікуваних результатів праці та відповідають вимогам, що випливають з 

поставлених завдань. Оцінюються не лише можливості працівників, їх 

компетенцію чи професійний рівень, але реалізацію їхніх можливостей під час 

виконання обов’язків та відповідність нормативним показникам підприємства. 

Процес оцінювання персоналу дозволяє: визначати компетентність 

працівників; планувати їх кар’єру й просування по службі; здійснити 

переміщення кадрів з врахуванням рівня компетентності та потенціалу кожного 
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працівника; отримати психологічний портрет працівника організації; провести 

якісний підбір потрібних працівників; вивчити міжособистісні відносини та 

мікроклімат у колективі; визначити зацікавленість та міру задоволення 

працівників в установі; знайти засоби збереження необхідних спеціалістів; 

створити ефективну мотиваційну систему трудової діяльності працівників; 

раціоналізувати роботу з персоналом [2, c.28]. 

Оцінювання праці є складним творчим процесом, специфічним у кожній 

організації. Проте принципові елементи процесу оцінювання персоналу мають 

загальний характер. Встановлення стандартів виконання роботи в організації 

повинно відповідати стратегічним цілям розвитку, а також вимогам, що 

висуваються до кожного робочого місця. 

Оцінка персоналу складається з ряду елементів представлених схематично 

на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1 - Процес оцінки персоналу. 

Процес оцінювання персоналу, орієнтований на розвиток підприємства, 

має сприяти професійному розвитку та зростанню співробітників, а не лише 

орієнтуватися на оцінку роботи працівника за минулий період. 
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Найточніше оцінювання персоналу здійснюється шляхом комплексної 

оцінки працівника, що розробляється за усіма категоріями персоналу 

підприємства та включає в себе аналіз оцінок як особистості, так і здібностей, 

що пов’язані з роботою. Такий комбінований підхід в сучасних умовах 

найбільш використовуваний, оскільки зорієнтований на результат в системі 

оцінки, яка заснована на компетенціях. 

Виділяють кілька підходів розрахунку комплексної оцінки персоналу. 

Найбільш розповсюдженою є методика, сукупність оцінок працівника по 

відношенню до його ділових якостей, професійно-кваліфікаційного рівня, рівня 

складності виконуваних функцій і результатів роботи. 

Одним із завдань такого оцінювання персоналу підприємства вбачають 

розробку комплексу показників, що достатньо повно оцінюватимуть кадровий 

потенціал як окремих працівників, так і підприємства в цілому. Водночас 

найважливішим завданням оцінювання є можливість забезпечити зворотній 

зв’язок: працівник знає, як оцінюють результати діяльності, бажання якісного 

виконання роботи працівником з боку керівника. Оцінювання має бути 

відкритим, мають обговоритися досягнення працівника, вибратися шляхи 

вдосконалення його діяльності. Працівники повинні знати, які недоліки та 

помилки були спричинені ними, а які залежали від умов в установі. Цей момент 

дозволяє корегувати поведінку працівників та умови їх роботи [1, c. 299].  

Результати оцінки працівника визначають його положення в організації та 

подальшу перспективу кар’єрного росту або ротації. Для працівника це 

найважливіший мотиваційний фактор щодо покращення своєї трудової 

діяльності. Головні цілі в оцінці персоналу зображено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Цілі оцінки персоналу. 

На основі цих результатів формуються управлінські рішення стосовно 

наступних проблем: 

- підбір та розстановка персоналу, значення кожного працівника в 

діяльності підприємства; 

- переміщення працівників по вертикалі або ж по горизонталі; 

- покращення стилю, структури та методів в управлінні персоналом; 

- зміцнення взаємозв’язків між керівником та підлеглими. 

Що ж до методів оцінки персоналу, то вони мають відповідати структурі 

підприємства, характеру діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і 

зрозумілими; включати 5-6 кількісних показників, поєднувати письмові та усні 

завдання.  

Однією із різновидів оцінки персоналу являється атестація персоналу, 

визначення якої трактують доволі по-різному.  
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Особливістю атестації є те, що в процесі оцінювання персоналу 

використовуються різні методи оцінки характеристик працівника. Атестація дає 

змогу керівникові прийняти відповідні кадрові та організаційні рішення, 

зокрема щодо подальшого удосконалення існуючих форм мотивації 

працівників, роботи з планування професійно-кваліфікаційного зростання та 

кар'єри фахівців, поліпшення існуючої системи добору та розстановки кадрів, 

форм і методів навчання персоналу тощо. За допомогою атестації можна 

підвищити як мотивацію кожного працівника, так і ефективність праці всієї 

організації [4, c. 12]. 

Результати атестаційної оцінки є мотивом, що впливає на зміну поведінки 

працюючих. Позитивна оцінка покращує результат роботи в 79-90% випадках 

та формує позитивну самооцінку, а негативна оцінка сприяє невпевненості у 

працівників, яка не сприяє ефективності праці. 

Цілі атестації можуть бути різні: прийняття офіційного рішення, яке 

підтверджує або змінює соціальний статус (посаду) атестованого, контроль за 

виконанням поставлених завдань, виявлення невикористаних можливостей, 

вирішення питання про шляхи, форми навчання, перепідготовку і т. ін. 

Головні види  атестації зображено на рис. 3. 

 

Рисунок 1.3 - Види атестації. 
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Важливим етапом організації атестації є підготовчий період, у який 

кадрова служба підприємства готує пропозиції щодо: складу атестаційної 

комісії (якщо чисельність працівників, які піддягають атестації, значна, може 

бути сформовано кілька атестаційних комісій); графіка проведення атестації; 

терміну проведення атестації. 

До складу комісії (як правило, це 5-9 осіб) включають керівників 

структурних підрозділів, кваліфікованих фахівців із досвідом роботи у 

відповідних сферах, представників профспілки, а якщо її немає, – одного з 

працівників, обраного трудовим колективом. 

Щодо графіка атестації, то він встановлюється, як правило, в такій 

послідовності: насамперед атестацію проходять члени атестаційної комісії 

(наприклад, згідно з Положенням про атестацію наукових працівників атестація  

осіб, які входять до складу атестаційних комісій, передує атестації інших 

працівників і проводиться працівниками, які є дійсними членами (академіками) 

і членами-кореспондентами відповідних академій наук, а також науковими 

працівниками, призначеними на посаду установами або організаціями вищого 

рівня); потім – керівники структурних підрозділів; далі – інші працівники. 

Проведення атестації персоналу ґрунтується на таких принципах: 

- гласність; 

- повнота системи показників діяльності та поведінки працівника; 

- взаємозв’язок поточної та підсумкової в кінці міжатестаційного періоду 

оцінок працівника; 

- індивідуальний підхід і врахування громадської думки; 

- об’єктивність та обґрунтованість рекомендацій атестаційної комісії; 

- обов’язковість прийняття за результатами атестації організаційно-

правових заходів щодо стимулювання чи відповідальності працівника. 

Щоб атестація персоналу була ефективною треба розробити, а також 

затвердити Положення про порядок проведення атестації виконавців, 



320 

дослідників та керівників, щоб встановити відповідність їхніх знань посаді та 

визначити їхнє подальше кар’єрне просування. 

Варто зазначити, що ефективність атестації залежить від її об’єктивності, 

гласності та безперервності.  

Таке проведення атестаційного процесу сприяє для керівників кращому 

пізнанню своїх підлеглих та плануванню необхідної кар’єрної стратегії для 

кожного працівника, враховуючи результати атестації. 

Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес визначення відповідності 

якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади 

або робочого місця. Оцінка персоналу передбачає порівняння певних 

характеристик людини – професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, 

результатів праці з відповідними параметрами, вимогами, еталонами. 

Проведення оцінки персоналу дозволяє: 

- визначити рівень компетентності спеціалістів; 

- отримати психологічний портрет працівників організації; 

- визначити міру задоволення і зацікавленості працівників результатами 

праці; 

- вивчати специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у 

колективі; 

- планувати кар’єру та просування працівників по службі; 

Регулярна і систематична оцінка персоналу забезпечує керівництво 

інформацією для прийняття обґрунтованих рішень з підвищення рівня 

заробітної плати, підвищення на посаді, присвоєння кваліфікації. 

Виокремлюють різні види оцінки персоналу, але найпоширенішим вважається 

процес атестації персоналу. 

Періодичне оцінювання дозволяє визначити, чи є цінним даний працівник 

для організації тому, що атестація – це оцінка показників якості працівників 
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО 

КОЛЕКТИВУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Стаття присвячена визначенню теоретичних особливостей управління 

соціальним розвитком працівників підприємств та організацій. Визначено 

основні поняття та економічні категорії. Визначено показники, які 

характеризують рівень соціального розвитку трудового колективу. 

Ключові слова: трудовий колектив, соціальний розвиток, управління 

персоналом, показники соціального розвитку, стратегічний підхід. 

Сучасні реалії розвитку економіки України вимагають від суб’єктів 

господарювання відповідального підходу до формування системи розвитку 
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персоналу. Адже, від стану соціального та професійного розвитку трудового 

колективу залежить ефективність роботи підприємства або організації в цілому. 

Метою даної статті є визначення теоретичних аспектів управління 

соціальним розвитком колективу в сучасних умовах. 

Окремі аспекти вирішення проблеми управління розвитком як окремих 

працівників, так і колективу в цілому знайшли своє відображення у працях 

таких науковців як  

Система розвитку персоналу – це сукупність організаційних структур, 

методик, процесів і ресурсів, що необхідні для ефективного виконання завдань 

у сфері розвитку персоналу, а також оптимального задоволення запитів 

працівників, пов’язаних із самореалізацією, професійною підготовкою і 

кар’єрою. Вона повинна відповідати потребам працівників в отриманні та 

підвищенні професійної підготовки протягом усієї їхньої трудової діяльності на 

всіх рівнях кваліфікації і відповідальності. 

Суб’єкт системи розвитку персоналу – працівники підприємства, трудовий 

колектив, а об’єкт – професійно-кваліфікаційні, особистісні та інші важливі для 

організації характеристики персоналу [1]. 

Розвиток персоналу є безперервним процесом, невід’ємним для будь-якого 

підприємства. Він спрямований на створення колективу, що відповідає 

потребам організації, і одночасно на дослідження та розвиток потенціалу її 

співробітників. Цей багатоаспектний питання має бути в центрі уваги будь-

якого керівника, зацікавленого в майбутньому свого підприємства.  

Розвиток персоналу тісно взаємопов’язаний та взаємообумовлений 

поняттями «освіта», «професійне навчання персоналу» і «професійно-

кваліфікаційне просування персоналу». Одночасно розвиток персоналу сприяє 

підвищенню рівня конкурентоспроможності самих працівників на ринку праці 

[2]. 

Формування системи управління персоналом можливе при 

упорядкованості сукупності взаємопов’язаних елементів (підсистем): 
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- підсистема розвитку організаційної структури та культури управління; 

- підсистема загального та лінійного менеджменту; 

- підсистема стратегічного менеджменту; 

- підсистема інформаційного забезпечення та маркетингу; 

- підсистема правового забезпечення управління;  

- підсистема кадрового діловодства та управління рекрутинговою 

діяльністю й обліком персоналу; 

- підсистема управління трудовими відносинами та забезпечення 

нормативних умов праці;  

- підсистема управління стимулюванням та мотивацією персоналу, 

оплатою праці;  

- підсистема управління розвитком персоналу;  

- підсистема управління соціальним та сталим розвитком.  

Саме підсистема управління розвитком персоналу є однією з 

найголовніших елементів та вміщає підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації [3]. 

В свою чергу, управління розвитком персоналу – це сукупність способів, 

прийомів та методів впливу, спрямованих на виявлення та розкриття 

потенційних можливостей працівника на основі розширення компетенцій, 

підвищення якісних характеристик персоналу з метою досягнення високого 

рівня соціально-економічного розвитку організації [4]. 

Діагностику сучасного стану розвитку працівників підприємств або 

організацій доцільно проводити у двох напрямках:  

- шляхом комплексного аналізу фінансових і внутрішньогосподарських 

показників розвитку підприємства та їхнього впливу на рівень розвитку 

персоналу (виручка, продуктивність праці, чистий прибуток на одного 

працівника, середньомісячна заробітна плата); 



324 

- вивчення спеціалізованих показників безпосереднього стану професійно-

кваліфікаційного рівня персоналу (частка працівників, які пройшли професійне 

навчання та підвищили кваліфікацію у середньообліковій чисельності 

персоналу, якісний склад персоналу, плинність кадрів).  

Додатково слід проаналізувати витрати на навчання персоналу, витрати на 

соціальну сферу, витрати на винагороду персоналу (преміювання), тобто 

визначити чи створюються відповідні умови для забезпечення зацікавленості 

працівників у підвищенні їх професійної майстерності.  

Аналіз динаміки даних показників дозволить сформувати істотне враження 

щодо стану розвитку персоналу на підприємстві, визначити потенційні 

можливості та проблеми, а також дослідити вплив та взаємозалежність між 

наведеними вище показниками [5, с. 111]. 

Слід зазначити, що розвиток персоналу повинен здійснюватись у трьох 

основних напрямках – особистісному, соціальному та професійному [1].  

Для визначення рівня соціального розвитку працівників як учасників 

трудового колективу певної організації може бути використано ряд показників 

(рис. 1). 

Українські підприємства, порівняно зі світовими, відчувають значну 

потребу у висококваліфікованих працівниках, що найближчим часом, 

відповідно до останніх прогнозів спеціалістів, стане значною проблемою 

загальнодержавного рівня.  
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Рисунок 1— Основні показники для визначення рівня соціального 

розвитку трудового колективу [6] 
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Кількість об’єктів соціальної інфраструктури 

Сума витрат на утримання об’єктів соціальної 
інфраструктури 
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Постійне залучення на тимчасовий строк висококласних фахівців не є 

ефективним вирішенням даної проблеми, оскільки вимагає значних коштів і не 

дозволяє зосередити та утримати всередині підприємства необхідні знання та 

досвід. З огляду на це, розвиток персоналу відповідно до виробничих потреб є 

актуальним напрямком для керівництва підприємства, так як дозволить 

отримати власний висококваліфікований трудовий потенціал, підвищити 

ефективність праці та займати конкурентоспроможні позиції на ринку [5, с. 

162]. 

Управління розвитком персоналу покликане розкривати приховані знання 

персоналу, розширювати межі цих знань, будувати нові форми комунікацій 

всередині колективу та змінювати відносини між людьми, отже, збільшувати 

людський капітал та його конкурентоспроможність у взаємозв’язку зі 

зростанням рівня продуктивності праці. За таких умов одними з найважливіших 

завдань сучасних систем управління є розвиток та мотивація різноманітних 

здібностей працівників на основі новітніх ефективних технологій, засобів і 

методів професійного розвитку персоналу [7]. 

 Не менш важливим в сучасних умовах є застосування саме стратегічного 

підходу до процесу управління розвитком трудового колективу, у т.ч. 

соціальним.  

Таким чином, розвиток трудового колективу у соціальному та 

професійному вимірах є одним із основних показників ефективності 

функціонування підприємства або організації на ринку. Тому, дана проблема 

потребує впровадження сучасних управлінських методів на основі 

стратегічного підходу.  
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МЕХАНІЗМ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

У статті визначено цілі регіональних соціально-економічних програм в 

сучасних умовах державотворення; фактори, котрі негативно впливають на 

хід виконання соціально-економічних програм регіонального розвитку. 

Запропоновано розробити програму ефективного розвитку регіону, яка має 

бути обґрунтована певними факторами.  

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, програми регіонального 

розвитку, ресурси, інвестиції. 

Перспективним напрямом розвитку українського суспільства є  

підвищення рівня економічної та соціальної самостійності громад у вирішенні 
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нагальних проблем регіонального розвитку. Ефективним інструментом 

вирішення соціально-економічних проблем, виділення найбільш актуальних 

цілей і формування економічно виправданої системи заходів є програми 

соціально-економічного розвитку регіонів. Тому актуальною є розробка нових 

та удосконалення діючих інструментів соціально-економічного розвитку.  

Одним із основних економічних механізмів регулювання регіональним 

розвитком є програми соціально-економічного розвитку окремого регіону,  які 

являються основним інструментом  прямого активного втручання держави в хід 

відтворювального процесу в умовах ринкових відносин.  

Регіональні соціально-економічні програми мають виконувати роль 

активного методу регулювання ринкової економіки, інтеграції державних 

інтересів і відносин, мобілізації зусиль для проведення активної регіональної 

політики.  

Цілі державних регіональних програм розвитку регіонів: 

- забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів; 

- заохочення інвестиційних процесів в пріоритетних галузях 

народногосподарського комплексу;  

- стимулювання раціонального використання ресурсів регіону; 

-  вдосконалення виробничої та соціальної інфраструктури;  

- захист навколишнього середовища;  

- покращення демографічної ситуації [3].  

Етапи розробки регіональних соціально-економічних програм:  

- всебічний аналіз стану соціально-економічного розвитку регіонів; 

- погодження основної цілі та її похідних з центральними програмами 

соціально-економічного розвитку 

- надання розроблених програм в установлені строки на затвердження в 

обласні (міські) держадміністрації та органи місцевого самоврядування [1].  

Програма соціально-економічного регіонального розвитку повинна 

здійснюватися на основі законодавства України, чинних нормативних правових 

актів з питань програмно-цільового планування і актуальних проблем 

соціально-економічної політики.  
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З ініціативи уряду були розроблені комплексні програми соціально-

економічного розвитку регіонів України. Місцевими органами влади були 

запропоновані довго- і середньострокові програми соціально-економічного 

розвитку, які  носили цільовий характер і фінансувалися частково з державного 

бюджету. Однак, ні  одна із цих програм не була реалізована в повному обсязі. 

Фінансування запланованих заходів як з державного, так і з місцевих бюджетів 

здійснювалося всього на 15-50 %, а відсутність чітких критеріїв оцінки 

виконання програм знижувало їхню дієвість як інструмента державного 

регулювання регіонального розвитку.  

Серед факторів, що негативно впливають на хід виконання програм 

регіонального розвитку, слід зазначити:   

- відсутність відпрацьованої системи відбору цільових державних і 

регіональних програм, недостатня аргументованість їхнього здійснення; 

- відсутність моніторингу регіонального аспекту галузевих програм; 

- велику кількість другорядних програм, що входять у перелік державних 

цільових програм, але не вимагають термінової реалізації; 

- не пророблений механізм реалізації як державних, так і регіональних 

програм; 

- недостатній контроль виконання програм.  

Тому, необхідно виділити більш доцільні для розробки регіональних 

соціально-економічних програм, принципи: 

- орієнтація програми на кінцевий результат (формулюється у виді цілей 

або сукупності цілей), досягнення якого стає основним призначенням 

програми; 

-  побудова програми у виді групи (комплексу) упорядкованих, 

взаємопов’язаних і взаємозалежних видів діяльності різного рівня, що 

утворюють її структуру; 

-  визначення програми як елементу, що входить до складу програми більш 

високого порядку та  має зв’язок з іншими програмами того ж рівня; 

-  розуміння програми як цілісного об’єкту управління;  
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- системний розгляд процесу управління програмою на всіх етапах – від 

аналізу проблеми і постановки цілей до контролю її виконання;  

- створення відповідної організаційної системи управління програмою або 

на засадах спеціально запровадженого органу, або шляхом перерозподілу прав і 

відповідальності існуючих підрозділів, а також використання різноманітних 

координаційних форм управління;  

- забезпечення програми, як єдиного об’єкта управління, необхідними 

кадровими, матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами[2].  

Регіональні соціально-економічні програми повинні мати пріоритетний 

фінансовий і управлінський режим, строгу цілеспрямованість та адресність, 

переліки конкурентних завдань і заходів, узгоджених з майбутніми їх 

виконавцями. Має бути закладений механізм фінансування, реалізації та 

контролю, який повинен почати діяти відразу після затвердження програми.  

Для управлінні регіональними соціально-економічними програмами 

особливо важливе розмежування компетенцій між державними й місцевими 

органами влади. Державні органи повинні регулювати процеси створення 

нових виробництв, організовувати міжрегіональні економічні зв’язки. Увага 

місцевих органів управління повинна бути зосереджена на створенні 

раціональної структури господарства, використанні природних ресурсів, 

вирішенні соціально-демографічних і екологічних проблем, здійсненні 

економічних реформ. Частину регулюючих функцій варто передавати 

безпосереднім виконавцям програм, для цього створювати на договірних 

засадах спеціальні державні, приватні, змішані, незалежні компанії, агентства.  

За для забезпечення керованості процесами розвитку регіону пропонується 

здійснювати розробку та реалізацію трьох груп комплексних програм: 

- розвитку території;  

- розвитку інфраструктури;  

- розв’язання господарських проблем. 

Розробка програм повинна включати сучасні підходи проектного аналізу, 

методи якого апробовано закордонною практикою з метою мобілізації 
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інвестиційних ресурсів в умовах їх обмеженості. Відправним пунктом тут має 

стати визначення інвестиційних можливостей. Проектні дослідження повинні 

здійснюватися на основі техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних 

проектів, які виступають основною умовою фінансового забезпечення 

програми регіонального розвитку[4].  

Для досягнення високого рівня економічного потенціалу необхідне 

розроблення регіональних програм зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та 

підвищення їх конкурентоспроможності. Ці програми мають бути спрямовані 

на: створення економічних, організаційних та нормативно-правових передумов 

для реалізації основних принципів сталого розвитку регіонів; підвищення рівня 

та умов життя населення; використання регіональних ресурсів з урахуванням 

інтересів різних галузей і секторів окремих підприємств і підприємців різних 

форм власності; розвиток підприємництва, насамперед малого та середнього 

бізнесу як головного чинника соціально-економічного розвитку регіонів, 

підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів; 

зміцнення економічної інтеграції регіонів на основі максимально ефективного 

використання їхніх конкурентних переваг; реалізацію принципу соціальної 

справедливості в межах регіонів, сприяння всебічному розвитку людського 

потенціалу на основі стабілізації та поліпшення демографічної ситуації, 

досягнення продуктивної зайнятості населення, розвитку соціальної 

інфраструктури; розбудову та модернізацію інфраструктури регіонального 

розвитку для підвищення інвестиційної привабливості регіонів, поліпшення 

умов запровадження передових інноваційних технологій; зміцнення фінансової 

бази місцевого самоврядування, збільшення надходжень до місцевих бюджетів 

шляхом розширення бази оподаткування тощо; вдосконалення системи охорони 

довкілля та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів 

вироблення та реалізації на регіональному рівні екологічної політики.  

Оцінка результативності виконання регіональної соціально-економічної 

програми повинна містити комплексні показники та характеристики щодо: 

підтримання макроекономічної стабільності та економічної безпеки держави; 
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активізації інвестиційної діяльності; забезпечення позитивних структурних 

зрушень у промисловому комплексі та тенденцій його розвитку; підвищення 

ефективності державної підтримки аграрного сектору і збільшення обсягу 

сільськогосподарського виробництва та продукції харчової і переробної 

промисловості; підвищення надійності енергозабезпечення та збалансування 

інтересів виробників і споживачів енергоносіїв; розвитку галузей соціальної 

сфери та системи соціального захисту; покращення соціально-економічної 

ситуації в регіонах; зниження рівня тінізації економіки, корупції та легалізація 

доходів; створення умов для подальшого підвищення добробуту громадян, 

прискореного розвитку середнього класу, підтримки творчої та науково-

технічної інтелігенції, діячів культури та освіти, сприяння зростанню їх доходів 

і зміцненню соціальних позицій у суспільстві; надання підтримки молоді; 

подолання найбільш гострих проявів бідності та посилення державного 

піклування про малозабезпечених громадян; поліпшення стану навколишнього 

природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого 

використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і 

здоров’я людей довкілля; налагодження конструктивного соціального діалогу 

та підвищення взаємної соціальної відповідальності держави, бізнесу і 

населення.  

Отже, виконання запропонованих шляхів удосконалення інструментів 

соціально-економічного розвитку надасть змогу задовольнити суспільні 

потреби з урахуванням обмеженості ресурсів держави та збалансувати 

соціально-економічний розвиток територій, ґрунтуючись на системі балансів і 

узагальнюючих показників кінцевого результату, що є директивними для 

державного сектору і індикативними для приватного сектору та громадськості. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ ОСВІТИ 

У статті обґрунтовано теоретичні основи формування державної освітньої 

політики, визначено пріоритетні напрями реформування освітньої системи 

держави, систематизовано та узагальнено законодавче врегулювання освітніх 

реформ, наголошено на важливості врахування глобальних викликів у процесі 

постановки стратегічних цілей реформування освітньої галузі.  

Ключові слова: освіта, державна політика, Міністерство освіти і науки 

України, стратегія розвитку освіти, національна система освіти. 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 

запорука майбутнього держави. Вона є визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. 

Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту 

людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 



334 

Відповідно сучасний науковий світ визначає освіту як універсальну 

категорію, яка виступає об’єктом різних галузей знань. З одного боку, освіту 

розглядають як джерело знань, з іншого – як «двигун» розвитку [1, c. 10]. 

Саме для розвитку освіти і необхідно визначати актуальні та дієві стратегії 

державної освітньої програми. Питанням реалізації державної освітньої 

політики та управління освітою в Україні розглядали такі науковці, як 

В. Андрущенко, С. Андрейчук, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Л. Білий, 

В. Бондарь, О. Демченко, С. Домбровська, В. Жураківський, О. Зигало, 

І. Іванюк, І. Каленюк, Л. Карамушка, В. Клепко, Т. Козарь, Є. Красняков, 

В. Кремень, В. Луговий, В. Майборода, В. Маслов, С. Ніколаєнко, 

Н. Протасова, В. Пікельна, Л. Пшенична, Т. Скиба, Є. Хриков, Н. Шульга, 

Л. Яременко та ін. Водночас, стрімке реформування вітчизняної освітньої 

сфери, поява нових тенденцій як в Україні, так і за кордоном, вимагає 

проведення нових комплексних досліджень у цій царині. 

Стає все більш зрозумілим, що реалізація інноваційної стратегії розвитку 

вимагає більш високого, ніж в індустріальній економіці, рівня розвитку 

людського потенціалу. Саме від ефективності практичного використання 

людського потенціалу, від того, яким рівнем підготовки до соціально-корисної 

діяльності вони володіють, і залежать в кінцевому підсумку всі досягнення 

країни. 

Вибір і особливо реалізація стратегічного курсу розвитку країни можливі 

лише за наявності підготовлених для цього фахівців – освічених, культурних, 

соціально активних. Саме у сфері освіти, яка чітко функціонує, формується 

знаннєвий людський потенціал суспільства, здатний реалізувати стратегічні 

плани країни, її освітню політику, забезпечити належний рівень. 

Головним органом нашої держави, який формує та реалізує державну 

політику у сфері освіти і науки є Міністерство освіти і науки України 

(надалі МОН). У веденні міністерства також всебічне курування наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, трансфер, тобто передача, 

технологій; забезпечення державного нагляду за діяльністю і суто навчальних 

закладів усіх форм власності, і підприємств, установ та організацій, які надають 

освітні послуги або виступають посередниками у їх наданні. 



335 

Україна перебуває нині в стані трансформації усіх сфер суспільства, що 

відбуваються в контексті глобалізації. Це спричинило, зокрема, потребу в 

стандартизації надання послуг. Сфера освіти також зазнає змін, особливо через 

розвиток глобальних інформаційних мереж та поглиблення технологізації усіх 

виробничих процесів. Освіта України перебуває під впливом багатьох 

чинників, глибинно трансформується. Зберігаючи свої надбання, вона нині 

вписується у світовий освітній простір, що потребує певної уніфікації з 

освітніми системами різних країн. 

Вища освіта поступово перетворюється, принаймні у розвинутих країнах, у 

загальну. На фоні скорочення державного фінансування зростає значення 

ресурсів із приватного сектора. Ринок праці висуває все нові і нові вимоги до 

вищих навчальних закладів у справі підготовки фахівців.  

Саме тому, на сучасному етапі розвитку нашій державі необхідно 

впроваджувати нові стандарти, які б дотримувались наступних функцій: 

-  збереження єдиного освітнього простору в державі;  

- посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі педагога у системі 

безперервної освіти; 

- забезпечення еквівалентності здобуття освіти в різних формах;  

- визначення рівнів професійного навчання як базису наступності в освіті 

впродовж життя;  

- розвантаження слухачів від другорядної інформації;  

- створення передумов для впровадження моніторингу різних форм і рівнів 

на основі розроблення критеріїв якості;  

- розмежування рівнів підготовки фахівців у системі вищої освіти [1, с.15]. 

Говорячи про стратегію розвитку освіти в цілому, необхідно зазначити, що 

в Україні діє наказ про «Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року». Він був розроблений на основі аналізу сучасного стану 

розвитку освіти визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на 

виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері 

освіти. 



336 

Розроблення національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних 

змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в 

нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у 

міжнародний освітній простір. 

Згідно діючого наказу стратегія розвитку національної системи освіти 

повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним 

процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить 

стійкий рух та розвиток України в першій чверті XXI століття, інтегрування 

національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір [4]. 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти стали: 

 реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься 

принцип пріоритетності людини; 

 оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти; 

 модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу; 

 створення та забезпечення можливостей для реалізації 

різноманітних освітніх моделей, створення навчальних закладів різних типів і 

форм власності; 

 побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і 

соціалізації дітей та молоді; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього 

життя; 

 формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; 

 розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення 

якості освіти на інноваційній основі; 

 інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки; 

 забезпечення проведення національного моніторингу системи 

освіти; 
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 підвищення соціального статусу педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 

 створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. 

У вищій освіті для здійснення стабільного розвитку і нового якісного 

прориву в національній системі освіти необхідно забезпечити: 

 відповідність із потребами розвитку національної економіки та 

запитів ринку праці; 

 створення дослідницьких університетів, розширення автономії 

вищих навчальних закладів; 

 перегляд та затвердження нового переліку професій педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; 

 розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід, узгоджених із новою структурою освітньо-

кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та з Національною 

рамкою кваліфікацій; 

 розширення взаємодії вищих навчальних закладів з установами 

Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук 

України щодо розвитку наукових досліджень у сфері вищої освіти; 

 залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними 

закладами, зокрема, до участі у розробленні стандартів вищої освіти, організації 

проходження практики студентами, вирішенні питань надання першого 

робочого місця випускникам; 

 дальше вдосконалення процедур і технологій зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до 

вищих навчальних закладів, як передумови забезпечення рівного доступу до 

здобуття вищої освіти; 

 переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-

технічної бази вищих навчальних закладів. 

Управління освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних 
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стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних 

систем освітніх проектів та їх моніторингу; розвитку моделі державно-

громадського управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та 

держава стають рівноправними суб'єктами і партнерами. 

Необхідно створити гнучку, цілеспрямовану, ефективну систему 

державно-громадського управління освітою, що забезпечуватиме інтенсивний 

розвиток та якість освіти, спрямованість її на задоволення потреб держави, 

запитів особистості. 

Зазначене передбачає: 

 оптимізацію органів управління освітою, децентралізацію 

управління у цій сфері;  

 перерозподіл функцій і повноважень між центральними та 

місцевими органами управління освітою; 

 професіональний підхід під час здійснення добору та призначення 

керівників навчальних закладів, органів управління освітою; 

 розроблення системи заходів (науково-методичних, фінансово-

економічних тощо) стосовно впровадження ідеї автономії навчальних закладів, 

розширення їх прав і можливостей щодо фінансової самостійності; 

 подолання бюрократизації в системі управління освітою, 

удосконалення порядку перевірок та звітності навчальних закладів; 

 професійну підготовку компетентних менеджерів системи освіти, 

формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно, у 

тому числі в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких 

сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси; 

 запровадження нових ефективних форм підвищення кваліфікації 

керівників освіти; 

 розвиток автоматизованих систем управління освітою. 

Також діюча стратегія розвитку освіти звернула увагу на фінансове та 

матеріально-технічне забезпечення системи освіти, яке повинно створити 

передумови для надання громадянам якісної освіти відповідно до сучасних 

запитів кожної особистості і потреб інноваційного розвитку держави. 
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Та незважаючи на позитивні зрушення у розвитку освіти в ході її 

модернізації, в цій сфері зберігаються численні проблеми, які не дозволяють 

говорити про те, що вжиті заходи задовольняють суспільство. Серед назрілих 

проблем сфери освіти слід виділити: 

- нерозвиненість безперервної професійної освіти як механізму 

забезпечення поточних та перспективних потреб суспільства, що динамічно 

розвивається, й економіки в професійних кадрах необхідної кваліфікації; 

- неефективність системи фінансово-економічних механізмів ресурсного 

забезпечення освітньої діяльності на всіх рівнях освіти; 

- відсутність механізмів зосередження ресурсів на найбільш пріоритетних 

напрямах розвитку освіти; 

- недостатня інтеграція освіти і науки; 

- низький рівень залучення української освіти у світовий освітній простір. 

Наразі заклади вищої освіти мають працювати на забезпеченням створення 

відповідної системи освіти нового покоління, яка буде працювати на 

поліпшення ефективності навчання, що підвищить конкурентоспроможність 

освіти за рахунок забезпечення фундаментальності та практичної 

спрямованості навчальних програм. Та для цього необхідне забезпечення не 

лише відповідними умовами, а й створення збалансованого законодавства 

України про освіту, що регулюватиме та забезпечуватиме ефективність 

реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти в Україні, результативне 

функціонування всіх її підсистем, що може бути виконане за допомогою 

створення позитивних зразків та поширення досвіду успішного реформування 

освіти та забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних і 

матеріально-технічних умов. 
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