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ERP-СИСТЕМИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У роботі досліджено сутність та особливості застосування ERP систем 

для покращення ефективності управління ресурсним потенціалом 

підприємства у сучасних умовах. Проаналізовано основні переваги та 

недоліки їх використання та виявити основні труднощі впровадження ERP-

систем на українських підприємствах. 

Ключові слова: ERP-системи, планування ресурсів підприємства, ресурсний 

потенціал, ресурси, інформаційні технології. 

У сучасних умовах дуже важко виживати на ринку через занадто 

високий тиск конкуренції. Новітні технології, які занадто стрімко 

розвиваються та пришвидшують моральне старіння змушують підприємства 

постійно оновлюватись та шукати певні конкурентні переваги для утримання 

свого бізнесу. Тому останнім часом особливої актуальності набуває навіть не 

сама наявність у підприємства ресурсів для розвитку, а ефективність 

управління ними. Головною проблемою ефективного використання 

ресурсного потенціалу в Україні є фактично його ручне управління. 

Менеджерами чи керівниками проводиться збір, аналіз, оцінка стану 

підприємства, вручну вираховуються та обчислюються показники 

результатів діяльності на основі яких робляться висновки та приймаються 

управлінські рішення. Навіть сам спосіб є неефективним, займає багато часу 



14 
 

та потребує значних людських ресурсів. На даному етапі розвитку людських 

можливостей у світі найдосконалішим способом управління ресурсним 

потенціалом вважається ERP-системи, які успішно почали запроваджуватись 

на підприємствах ще з кінця минулого століття. Дослідження автоматизації 

управління ресурсами та ресурсним потенціалом підприємства є особливо 

актуальним у зв‘язку із трансформаційними процесами в економіці країни. 

Дослідження має на меті з‘ясувати значення та роль ERP-систем у 

ефективному управлінні ресурсним потенціалом підприємства, виявити 

основні переваги та недоліки їх застосування. 

Закордоном чимало вчених досліджують проблеми імплементації та 

функціонування систем планування ресурсів підприємства. На заході існує 

чимало компаній та венчурних підприємств, які займаються розробкою та 

імплементацією новітніх спеціалізованих систем управління на 

підприємствах різних рівнів та у різних галузях економіки. Тому наукові 

розробки та дослідження одразу мають практичний характер. Зокрема 

дослідженням ERP-систем присвячені наукові праці таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених як: Ю.В. Арзуманяна, А.П. Борсукова, Є.М. Зуєвої,                

І.В. Кальницької, Д.В. Карпова, А.М. Морозова, Г. Мюллєра-Штеванса,                 

П. Козика, Д. Любовіної, П. Михайлова, М. Попова, Ж.А. Пророчук,                      

В.Я. Цвєткова, О. В. Кириченко, Р.А. Фадєєва, Ю.А. Харченко,                              

С.Б. Алексєєва, А.В. Осокіна, В.А. Савенкова,  Ф. Джозефа,  Лі Данга,                    

Е. Дж. Умбла, Р.Рональда, М.Умбла, Д. Олірі, Дж. Х‘юнтон, Дж. Река,                  

Г. Дізеля, Р. Постона, С. Грабський тощо. 

Починаючи з 90-х років XX ст. на вітчизняних виробничих 

підприємствах здійснюються спроби впровадження інтегрованих 

інформаційних систем автоматизації процесів управління підприємством 

ERP (системи Enterprise Resources Planning - планування ресурсів 

підприємства), які містять сукупність наступних підсистем: управління 

фінансами, управління матеріальними потоками MRP, управління 

виробництвом MPS (Master Production Schedule), управління проектами, 
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управління сервісним обслуговуванням, управління якістю, систему 

управління поповненням запасів PDS (Pond-Draining System, SIC – Statistical 

Inventory Control), управління персоналом, системи автоматизації проектно-

конструкторської діяльності та технологічної підготовки виробництва – 

(САПР/ АСТПП - CAD/CAM/CAE/PDM) [2]. 

Відповідно до  словника APICS (American Production and Inventory 

Control Society), термін ERP-система (Enterprise Resource Planning) може 

вживатись  двох значеннях. Перше – це інформаційна система для 

ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, які необхідні для 

здійснення продаж, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання 

клієнтських замовлень. Та друге, більш обширне – це методологія 

ефективного планування та управління всіма ресурсами підприємства, які 

необхідні для його діяльності [5]. 

ERP-система охоплює великий набір видів діяльності, що допомагає 

управляти частинами діяльності підприємства на автоматизованому рівні. 

ERP-система дає комплексне уявлення основних бізнес-процесів, часто в 

режимі реального часу, використовуючи загальні бази даних, системи 

управління базами даних. ERP системи відстежують усі наявні ресурси - 

фінанси, сировинне забезпечення, виробничі потужності, персонал, статус 

ділових зобов'язань: замовлення, замовлення та заробітної плати. 

 Додатки, які становлять частини системи діляться по різних підрозділах 

(виробничий, відділ збуту, продажу, бухгалтерія тощо), містять інформацію 

про відповідні підрозділи, таким чином забезпечують швидкість передачі 

інформації та зв‘язок між усіма організаційними складовими компанії. 

Система планування ресурсів підприємства включає: планування продукції 

та її вартість, виробництво, маркетинг та просування, управління запасами, 

доставку і оплату. 

Головною метою системи планування ресурсів підприємства – це 

створення єдиної інформаційної бази підприємства в якій постійно 

записуються результати від операційної діяльності, та забезпечення цією 
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інформацією основні функціональні елементи організації в міру необхідності 

для виконання цілей бізнесу. Існування єдиної інформаційної бази сприяє 

швидкому обміну інформацією та покращує комунікаційні зв‘язки між 

підрозділами. 

Впровадження системи поділяється на такі етапи: дослідження та аналіз 

підприємства, виявлення його потреб та наявних можливостей, формалізація 

бізнес-процесів для системи управління, визначення задач та цілей, 

становлення необхідної норми товарного забезпечення, формування системи, 

створення баз даних, підготовка персоналу, тестування роботи системи у 

реальних умовах роботи. Впровадження модулів ERP-системи може 

відбуватись поступово, що не перешкоджати процесу безперервного 

виробництва та не сповільнювати його.  

Впровадження ERP-системи дає можливість автоматизації управління 

дебіторською і кредиторською заборгованостями, зменшення складських 

запасів, калькуляції всіх видів продукції, статистичної обробки архівних 

даних, а також оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, звільненні 

менеджерів від рутинної роботи і як наслідок, поліпшення ефективності 

діяльності підприємства та підвищення конкурентоспроможності. З метою 

економії матеріальних ресурсів, підвищення ефективності роботи 

транспорту, технологічного обладнання і устаткування можна упорядкувати 

завантаженість виробничих потужностей, згладити обсяги виробництва у 

часі, створити єдину базу даних для планування. При потребі в зовнішніх 

інвестиціях, приватизації, об'єднанні або поглинанні підприємств можна 

підвищити прозорість фінансово-господарської діяльності та 

контрольованість підприємства для інвесторів або власників. Перевагою 

ЕRP-системи є не тільки прискорення виконання певних видів робіт, 

наприклад, обробка замовлень, розрахунок фінансових показників, 

формування звіту з прибутків, зведення балансу. Основним ефектом є 

можливість прийняття оперативних управлінських рішень на основі повної, 

достовірної інформації завдяки створеній єдиній базі даних. При цьому 
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скорочується час на виконання рутинних робіт і збільшується відповідно для 

аналітичної роботи. Існує можливість скорочення кількості працівників 

низької кваліфікації та фіксації їх дій в системі. Фінансовий ефект полягає в 

якісному управлінні закупками сировини і відвантаженням готової продукції, 

а також у зменшенні виробничих запасів відповідно до реальних потреб і 

вивільненні оборотних коштів [6]. 

Поширена думка, що українські програмні продукти більш прості у 

впровадженні, ніж західні, на жаль, не підтверджується практикою. Так, 

успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації великих 

підприємств становлять 60 % від загальної кількості всіх проектів, 

програмних продуктів для малих підприємств - близько 80 %. Згідно даним 

«Gartner Group» щодо західного ринку, проекти впровадження відповідають 

плановим показникам для ЕRP-Систем також приблизно в 60 % випадків, а 

цілком провалені - 10 %. Правда, у розвинених країнах враховуються тільки 

запущені проекти, у той час як в Україні велика кількість впроваджень, які 

взагалі не почалися або заморожені на невизначений строк у зв'язку з форс-

мажорними обставинами [3]. 

Незважаючи на незаперечні переваги, ERP системи не позбавлені 

суттєвих недоліків. Розглянемо найважливіші серед них: 

 1) Неефективність впровадження. Ця проблема є основною і свідчить 

про те, що будь-яка технологія буде корисна тільки у випадку її грамотного 

впровадження і використання. У західній практиці відомі випадки, коли 

компанії подавали багатомільйонні позови на найбільших постачальників 

ERP систем через збитки, спричинені невдалими проектами впровадження. 

Так причиною банкрутства авторемонтної фірми Auto Windscreens (друга в 

Англії на цьому ринку, 1100 співробітників) у 2010 році, стала низька 

дохідність, що наклалася на тривале впровадження Oracle, що виконувалося 

силами Deloitte. 

2) Складність ефективної інтеграції із зовнішніми програма- ми. 

Особливо важливою є інтеграція з додатками електронного бізнесу. Якщо 
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раніше створені ERP-системи були призначені для інтеграції тільки 

внутрішніх бізнес-процесів підприємства (наприклад, проходження 

замовлень або проведення платежів), то в даний час все більше число 

користувачів хочуть об‘єднати свою внутрішню систему (так звану систему 

back-office) з зовнішньою системою front-end, через яку здійснюється 

взаємодія з клієнтами та партнерами. 

3) Низька продуктивність. Ця особливість ERP-систем проявляється при 

інтеграції їх з додатками електронного бізнесу (B2B), в ситуаціях, коли 

необхідно оперативно обробляти одночасні запити багатьох тисяч 

користувачів про стан своїх замовлень. 

4) Обмежені аналітичні можливості. ERP-системи добре справляються з 

отриманням і зберіганням даних, коли ж справа доходить до аналізу й 

обробки інформації, то можливості ERP-систем виявляються досить 

обмеженими. Схема даних, що використовуються для управління ресурсами 

підприємства, дуже складна. Усі корпоративні дані перебувають «всередині» 

ERP-системи, але вони залишаються «прихованими» і витягти їх для аналізу 

досить складно. Крім того, ERP-системи недостатньо повно інтегровані з 

іншими програмами та зовнішніми джерелами інформації, звідки надходять 

дані для обробки. 

5) Слабкі можливості по генерації звітів. У більшості ERP- систем 

реалізовані можливості отримання тільки статичних звітів. Існуючі 

генератори звітів мають обмежені можливості «занурення» вглиб даних по 

вертикалі і абсолютно не дозволяють переміщатися між даними по 

горизонталі. Комплексні масиви структур даних в ERP-системах змушують 

створювати комплексні запити на генерацію звітів [4]. 

Американські вчені-економісти Бейлорського університету відзначають 

такі обов‘язкові критерії для успішного впровадження системи планування 

ресурсів: 

- чітке розуміння стратегічної мети підприємства; 

- відповідальність з боку керівництва; 
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- високий рівень проект-менеджменту; 

- управління організаційними змінами; 

- висококваліфікований персонал для впровадження системи; 

- точність та достовірність даних; 

- навчання та тренування персоналу; 

- обґрунтовані критерії оцінки ефективності[1]. 

Сучасні методи управління ресурсним потенціалом направленні на 

автоматизацію та скорочення витрат на людські ресурси підприємства. На 

сьогодні найдосконалішим способом управління ресурсним потенціалом 

підприємства є застосування системи планування ресурсів (ERP). ERP-

система – це своєрідне комп‘ютерне представленням способів ведення 

бізнесу різними організаціями. Кожна галузь промисловості має свої 

особливості, тому розробники систем орієнтують їх на застосування в різних 

областях, де їх можливості будуть проявленні максимально. ERP-система має 

багато переваг у застосуванні та надає підприємству можливість оптимальної 

діяльності на автоматизованому рівні, але водночас із великими 

можливостями, імплементація системи диктує високі вимоги, які не завжди 

доступні і можуть виконуватись українськими підприємствами, що 

унеможливлює їх застосування. 
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У статті досліджується стан і проблеми мотивації праці на українських 

підприємствах, запропоновано рекомендації щодо їх усунення, а також 

розглядається питання застосування системи мотивації працівників 
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На підприємствах будь-якої форми власності головним елементом 

діяльності виступають кадри. Саме від персоналу у більшій мірі залежать 

кінцеві результати виробництва, якість наданих послуг, виконання 

поставлених цілей та планів. В умовах жорсткої конкуренції досягти 

бажаного рівня економічного розвитку Україна зможе тільки при 

правильному управлінні людськими ресурсами. В умовах ринкового 

середовища перед підприємствами стоїть завдання розвивати та 

примножувати потенціал працівників для того, щоб вчасно реагувати на 

зміни, передбачати та випереджати їх. Керівництво повинне постійно 

займатися вдосконаленням системи мотивації персоналу, тобто 

пристосовуватися до нових умов функціонування ринку.  

Тому мотивація співробітників в сучасних умовах займає одне з 

центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає 

безпосередньою причиною їхньої поведінки. Умовою успіху кожного 

підприємства є зацікавленість фахівців у ефективній роботі, яка сприяє 

процвітанню і розвитку організації, реалізації стоячих перед нею цілей, чим і 

зумовлюється актуальність теми. 

Методологічні засади побудови мотиваційних механізмів та їх 

використання в практиці господарювання відображаються в наукових працях 

таких вчених, як Т.Веблен, Ф.Котлер, Е.Лок, Е.Лоулер, А.Маслоу, А.Сміт, 

Ф.Тейлор, Х.Хекхаузен. Також, в свою чергу, дослідженню проблеми 

мотивації управлінського персоналу присвячені праці О.Биканова, С.Дуда, 

Ю.Зайцева, В.Лагутіна, Х.Кіцак, М.Клименко, В.Літинська, Є.Стаценко, 

В.Співак, О.Філатова. 

Разом з тим, серед спеціалістів даної галузі широко побутує думка, що при 

аналізі мотивації праці управлінського персоналу виникає певна кількість 

нез‘ясованих факторів, які призводять до невизначеності в даному питанні. 

Тому в межах даної теми існує низка не вивчених та суперечливих аспектів. 

Метою статті  є аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до 

сутності поняття «мотивація», визначення основних проблем системи мотивації 

та стимулювання праці в Україні та розробка рекомендацій щодо їх розв‘язання. 
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Мотивування полягає в спонуканні персоналу до ефективної, сумлінної 

діяльності для досягнення цілей підприємства, тобто у визначенні потреб 

персоналу, розробці систем винагороди за виконувану роботу, використанні 

різних форм оплати праці, застосуванні стимулів до ефективної взаємодії 

суб'єктів спільної діяльності. Керівники не завжди чітко уявляють, які 

мотиви стимулюють їх підлеглих на ефективну роботу і часто 

переоцінюють значимість для працівників «базових мотивів», таких як 

зарплата, безпека, надійність і недооцінюють внутрішні стимули до роботи 

 самостійність, творчість, бажання досягти високих результатів. Ця 

проблема притаманна багатьом організаціям у всьому світі. Відомий 

японський менеджер А. Моріта звертав увагу керівників на необхідність 

враховувати внутрішні мотиви працівників до праці: «Людям потрібні 

гроші, але вони хочуть отримувати задоволення від своєї роботи і пишатися 

нею». Таким чином, нові технології вимагають нових, відповідних сучасної 

ситуації методів мотивації співробітників. 

В Україні існує безліч проблем, пов'язаних з системою мотивації 

персоналу: проблема взаємовідносин з керівництвом, незадоволеність розміром 

заробітної плат та умовами праці в цілому на підприємстві та багато іншого. 

Головною перешкодою на шляху вирішення цих питань є небажання 

управлінського персоналу замислюватися про умови життя і праці людей, які 

безпосередньо створюють прибуток. При правильному використанні 

нестандартних мотивуючих акцій та інструментів компанія створює собі 

репутацію організації, в якій до людей ставляться як до особистостей, а не як до 

«сірої маси». У такій компанії хочеться працювати і досягати все нових цілей. 

Тому, з огляду на вищесказане, можна виділити наступні проблеми 

мотивації праці на вітчизняних підприємствах: 

 не враховується індивідуальність кожної людини, внаслідок чого 

керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на покращення 

праці робітників; 

 керівники не приділяють достатньої уваги покращенню 

психологічного мікроклімату в колективі; 
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 відсутня пряма залежність розміру премії від конкретних результатів 

роботи працівників структурних підрозділів підприємства. Вона перестала 

виконувати свою головну – стимулюючу функцію, і перетворилась на просту 

надбавку до посадового окладу [3, с. 527-528]. 

В останні 10−15 років в практиці підприємств України мало звертається 

уваги на формування ефективної системи мотивації працівників. У той же 

час в більшості країн західної Європи, США та Японії мотиваційні системи 

управління персоналом набули великого значення, і вони можуть успішно 

застосовуватись українськими підприємствами. 

На жаль, в Україні, що володіє визнаним у світі кадровим й 

інтелектуальним потенціалом, підприємства недостатньо використовують 

інструменти, пов'язані з підвищенням мотивації працівників, роблячи 

основний акцент на маніпулюванні зарплатою: підвищуючи або знижуючи 

її залежно  від  успіхів  структури  на  ринку.  Тільки  великі  підприємства  

сьогодні,  приймаючи  на роботу, пропонують фахівцям високого рівня не 

тільки високу зарплату, але і щедрий соціальний пакет, що покриває 

частину важливих витрат життєдіяльності людини. Однак часто молодих 

працівників  це  не  влаштовує:  вони  повинні  бачити  перспективу  

кар'єрного  зростання  в  цій компанії, а якщо ж ні, то, як показує практика, 

вони шукатимуть інше місце роботи [1, с. 102-103]. 

При формуванні системи мотивування працівників на вітчизняних 

підприємствах доцільно скористатися світовим досвідом. Із всього розмаїття 

моделей систем мотивації праці можна виділити, як найбільш характерні, 

японську, американську, англійську моделі. 

Японська модель мотивування персоналу базується на трьох факторах: 

професійна майстерність, вік, стаж роботи. Вік і стаж є основою для 

визначення традиційної особистої ставки, а професійний розряд і 

результативність праці є базою для обчислення трудової тарифної ставки, яка 

називається «ставкою за кваліфікацію». Використання трудової ставки 

виключає можливість автоматичного зростання заробітної плати без 
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підвищення кваліфікації працівника та зростання його трудового внеску, що 

посилює мотивацію до праці. 

В свою чергу американська модель мотивування праці ґрунтується на 

матеріальних стимулах. Найбільшого розповсюдження отримали різноманітні 

модифікації погодинної системи оплати праці з нормованими завданнями, та 

різноманітні форми преміювання. Гнучкість системи оплати праці 

досягається завдяки періодичній атестації співробітників, на основі якої 

встановлюється рівень оплати праці працівників на наступний період. 

Зарплата переглядається, як правило, в перший рік роботи кожних три місяці, 

після року роботи – раз в півроку або рік. 

Слід зазначити також, класифікацію співробітників запропоновану 

американською маркетинговою компанією Maritz Poll, залежно від найбільш 

бажаних для них заохочень: перший тип – «мисливці за бонусами». Більшість 

із них – жінки. Ідеальний варіант для співробітників цього типу – 

подарункові сертифікати і туристичні путівки; другий тип  так звані 

«домосіди», переважно це чоловіки старші 40 років. Позачерговий вихідний 

для них – краща винагорода; третій тип  чоловіки – «мисливці за 

похвалою». Вони задоволені роботою, коли компанія визнає їхні заслуги. Для 

найбільш ініціативних співробітників  чоловіків краща нагорода – це 

особливий статус, що дозволяє управляти іншими співробітниками. Жінок, 

старших 45 років з високим доходом фахівці рекомендують заохочувати 

комфортними умовами роботи і участю в нових проектах. 

В той же час, у Великобританії існують дві модифікації системи оплати 

праці, що залежать від прибутку підприємства: грошова, основу якої 

становить регулярна доплата відповідної частки прибутку до встановленої 

заробітної плати, і акціонерна, яка передбачає часткову оплату у вигляді 

акцій. Крім того заробітна плата на деяких підприємствах Великобританії не 

є стабільною, а залежить від прибутку підприємств [5, с. 153-154]. 

Щодо України, то сьогодні на багатьох підприємствах застосовуються 

лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має комплексного 
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характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним, 

використовуються окремо. Ще одним недоліком такої системи мотивації є те, 

що вона має поточний, короткотерміновий характер, не націлена на майбутнє. 

Позитивним для нас може слугувати вище зазначений досвід зарубіжних 

країн.  

Сьогодні основним мотивуючим чинником працівників вітчизняних 

підприємств є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні 

інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання 

мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж 

інтенсивну роботу з високою оплатою [2, с. 76]. 

На нашу думку, мотивуюча сила заробітку на українських підприємствах 

зростатиме за умов оптимізації зусиль з боку керівників. Тому до 

найсприятливіших заходів та дій доцільно буде віднести:  

1) покращення трудової дисципліни та організації праці, нормування праці 

через своєчасність та виваженість перегляду виробничих норм та нормативів;  

2) підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване зменшення 

їх надлишкової чисельності;  

3) гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці, 

премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство; винагород за 

підсумками кварталу, півріччя і року;  

4) введення показників залежності розмірів заробітної плати від оцінки 

особистого внеску та ділових якостей конкретного працівника (коефіцієнтів 

трудової участі) тощо.  

В той же час, в якості моральних «стимулів» можуть бути застосовані:  

 стимулювання вільним часом, тобто за підсумками роботи кожного 

працівника. За певний період можуть бути надані за бажанням відгули, 

додаткові вихідні;  

 трудове стимулювання  надання можливості просування по службі, 

направлення працівників у відрядження, підвищення ролі співробітників в 

участі управлінням підприємством;  
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 надання можливості добре проявити себе в результатах роботи, 

можливість додаткового навчання, підвищення кваліфікації;  

 організація підприємством надання соціальних вигод: надання 

туристичних путівок, забезпечення медичного огляду, абонементи у фітнес-

центри, інші місця, які любить відвідувати конкретний співробітник – все це 

підвищує повагу працівника до підприємства, мотивує його на плідну працю, 

яка винагородиться достойним відпочинком. 

Також необхідно надавати працівникам право голосу при вирішенні 

проблем, делегувати повноваження. Участь працівників у власності 

підприємства може здійснюватись через надання акцій; розподіл прибутку 

повинен здійснюватись відповідно до трудового внеску. 

Менеджери з персоналу вітчизняних підприємств у своїй діяльності 

повинні спиратись на досвід інших країн та впроваджувати новинки. 

Доречним може стати запровадження нової системи мотивації, заснованої на 

виплаті премій за досягнення всього підприємства, а не одного працівника. 

Також врахування потреб працівників та корегування дій керівництва, 

відповідно до змін у ринковому середовищі допоможе працівникам 

ефективніше працювати, що в довгостроковій перспективі допоможе досягти 

підприємствам отримувати вищі прибутки. 

Отже, в ході дослідження було виявлено, що основним рушійним 

елементом мотиваційної системи є матеріальне заохочення. Працівник 

підприємства повинен відчувати свою необхідність для даного 

підприємства, розуміти свою цінність для нього. Саме тісний взаємозв‘язок 

між елементами системи мотивації персоналу забезпечить ефективність їх 

функціонування. Добре спланована система мотивування дає змогу суттєво 

підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшити обсяги 

виробництва продукції, покращити конкурентоспроможність промислових 

підприємств, оскільки невдоволений працівник не виконує роботи якісно, 

поширює негативну інформацію про підприємство, внаслідок чого 

втрачається репутація та престиж підприємства. 
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 В даній статті автором визначено проблеми створення комплексної 

системи мотивації персоналу в умовах проектної діяльності та фактори 
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впливу на задоволеність від професійної діяльності. Також розроблено 

методичні рекомендації для усунення недоліків при формуванні системи 

мотивації на підприємствах, орієнтованих на проектну діяльність. 

Ключові слова: проектна діяльність, мотивація, персонал, команда, 

підприємство, керівник. 

На сьогоднішній день, формування ефективної системи мотивації в 

компаніях, діяльність яких зосереджено на виконанні проектів, що є основою 

для отримання прибутку, набуває все більшого значення. Відповідно, 

зростають вимоги до творчих та розумових здібностей учасників проектної 

команди, оскільки успішне завершення проекту є основою забезпечення 

довгострокової діяльності компаній. 

У сучасних умовах, саме людський ресурс, а не виробничі потужності, є 

основою економічного зростання країни та окремого підприємства, тому 

ефективна управлінська діяльність, організаційний розвиток, а також 

досягнення цілей проектів безпосередньо пов‘язані з наявністю комплексної 

системи мотивації. В умовах соціально-економічної кризи саме мотивація є 

важливим фактором забезпечення ефективності розроблення та 

впровадження проектів, що свідчить про актуальність та практичну 

значущість обраної теми дослідження. 

Аспектам формування системи мотивації професійної діяльності 

персоналу присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних та 

закордонних дослідників. Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

мотивації персоналу як функції менеджменту закладено в наукових працях 

таких видатних вчених як А.Маслоу, Т.Веблен, Ф.Котлер, Е.Мейо, 

Ф.Герцберг, Д. Макклелланд, П.Друкер та ін. Сучасні проблеми мотивації 

представлені у роботах В. Гриньової, Ю.Зайцева, В.Лагутіна, Х.Кіцак, В. 

Пономаренка, Г. Григоряна, С.Ядова та ін. У працях цих авторів 

проаналізовано та обґрунтовано підходи до вирішення проблем мотивації 

персоналу у сучасних умовах, але, разом з тим, складові мотиваційного 

процесу та комплексних систем мотивації персоналу в умовах проектної 

діяльності в них розкрито недостатньо. 
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Метою статті є визначення проблем формування системи мотивації в 

умовах проектної діяльності та розробка методичних рекомендацій для їх 

вирішення. 

Проект у будь якій сфері діяльності являє собою тимчасову дію, що 

виконується для створення унікального продукту чи послуги. Проект також 

розглядається як тимчасове підприємство, що призначене для створення 

конкретних продуктів, послуг або результатів. 

Проектний підхід – це визначення кінцевої мети, а також мети етапів й 

робіт з використанням інструментів та методів управління проектами, 

використання яких сприяє досягненню поставлених цілей та вирішенню 

наявних проблем. 

Варто зазначити, що кожен проект є направленим на вирішення 

конкретних проблем. Тобто проектне управління можна представити як цикл 

вирішення проблеми, здійснення яких потребує реалізації чітко визначених 

кроків [5, с.46-50]. 

З точку зору мотивації, проектний підхід передбачає виконання 

персоналом спільно з зацікавленими особами певних професійних дій, а саме: 

 визначення вимог по проекту; 

 встановлення чітких і досяжних цілей; 

 урівноваження суперечливих вимог щодо якості, змісту, часу і вартості; 

 корекцію характеристик, планів та підходів у відповідності до 

очікувань учасників та оточення проекту. 

За таких умов мотивація персоналу потребує з одного боку системного 

підходу, а з іншого обов‘язкового врахування індивідуальних потреб 

персоналу команди проекту, який залежить не стільки від посади, обов‘язків, 

повноважень фахівця, скільки від його спрямованості, особистісних якостей, 

ставлення до проекту та професійної діяльності в цілому. Професійна 

діяльність, у тому числі й проектна, виступає можливістю максимальної 

реалізації особистістю, перш за все, власних потреб, прагнень та інтересів.  
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Розвиток потреб особистості у професійній сфері відбувається під впливом 

різноманітних факторів, а задоволення, головним чином, стає можливим 

завдяки власного впливу на досягнення цілей проекту. Для персоналу, задіяного 

в проекті, однаково актуальними є різні потреби: матеріальні й духовні, 

індивідуальні, соціальні, реальні, потреби особистості, соціальної групи та 

суспільства. Однак, мотивація професійної діяльності персоналу, перш за все, 

характеризується міцністю і стійкістю особистісних мотивів.  

Особливо важливу роль у мотивації персоналу відіграє можливість 

всебічної професійної самореалізації, оскільки професійні досягнення є 

результатом не лише здібностей та знань, але і бажанням та можливістю 

застосувати їх, удосконалювати для подальшого застосуванні на практиці. 

При цьому, тісний зв'язок мотивів і потреб персоналу призводить до 

складності визначення мотивів у відриві від потреб [4, с.138-141]. 

Значними проблемами мотивації проектних команд в сучасному 

українському бізнесі є проектування і механічне копіювання як старої 

радянської схеми взаємовідносин і системи мотивації, так і західних моделей, 

без урахування змін і національних особливостей. 

Серед основних проблеми формування системи мотивації в умовах 

проектної діяльності варто виділити наступні: 

 не усвідомлення значущості мотивації проектної команди в діяльності 

компанії, або ж нехтування нею; 

 відсутність знань щодо методів розробки та впровадження дієвої 

системи мотивації, яка могла б вплинути на ефективність роботи команди, 

ігнорування сучасних тенденцій розвитку проектного менеджменту в світі 

для забезпечення основ управління проектом або ж неможливість їх 

застосувати на практиці; 

 відсутність спеціалістів-практиків по створенню дієвої системи 

мотивації проектної команди, враховуючи специфіку діяльності проектно-

орієнтованих компаній в Україні; 
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 не кожна компанія може забезпечити достатньо вагомий рівень 

надбавки до заробітної плати, тим самим забезпечивши основу матеріальної 

винагороди, як однієї із складових системи мотивації; 

 відсутність кар‘єрного росту спеціалістів команди проекту, плинність 

кадрів, високий рівень безробіття (помилкове розуміння того, що працівник 

вже нікуди не дінеться і буде працювати в даній компанії, породжує 

відсутність конкуренції і не мотивує працівників до самовдосконалення); 

 ігнорування важливості та відсутність часу у менеджера проекту на 

створення системи мотивації (що відбувається на етапі планування проекту), 

і, як наслідок, не врахування очікувань учасників проектної команди при 

розробці та впровадженні системи мотивації, несистемне використання 

елементів мотивації проектної команди, тощо [1, с.104]. 

Виявлені проблеми формування системи мотивації є досить численними 

і незважаючи на посилення інтересу до використання інструментів 

проектного управління, але, керівники проектів не сприяють створенню 

належної системи мотивації. Сьогодні, на більшості вітчизняних підприємств 

досі відсутнє чітке розуміння важливості створення належної мотиваційної 

основи, яка складається не тільки з грошової частини, але із нематеріальної її 

складової, здатної створювати інтерес до ефективної діяльності, що призведе 

до успішного завершення  проекту. 

Сучасним вітчизняним підприємствам уже не підходять «радянсько-

західні» моделі системи мотивації. Менеджерам проектів потрібно 

враховувати простір і час, в якому працюють проектні компанії та 

створювати власну модель мотивації для кожної конкретної компанії, для 

кожного конкретно проекту та для кожного працівника. 

Вирішення проблем формування дієвої системи мотивації слід почати з 

комплексу заходів: 

 впровадити в практику проектно-орієнтованих підприємств комплекс 

інструментів проектного менеджменту та стратегічного управління, що 

базуються на динамічному розвитку, створити механізм розвитку 

організаційної культури; 
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 комплексно підійти до формування команди проекту та виділення їх 

ключових компетенцій; 

 створити власну модель системи мотивації, яка може бути заснована 

на індивідуальності кожного підприємства. 

При формуванні ефективної системи мотивації проектних команд слід 

врахувати всі можливі проблеми, труднощі при створенні та визначити 

цільовий напрямок, для її розуміння. Важливо враховувати досвід розробки 

та впровадження систем мотивації проектних команд підприємств, які вже їх 

успішно використовують [3, с.32-33]. 

Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності, 

на нашу думку, повинна містити чітко визначені джерела задоволеності 

персоналу під час реалізації проекту, а саме: зміст проекту; фізичні умови 

праці під час виконання проекту; особистісні характеристики персоналу; 

соціальне оточення проекту; система управління в організації; система 

матеріального стимулювання; можливості навчання та розвитку; 

організаційна культура; комунікаційна система; престижність організації та 

проекту зокрема. 

Зручним засобом оцінки рівня задоволеності за конкретними 

параметрами проекту є анкетування та опитування. Результати, що отримані 

у ході таких досліджень дозволять співставити задоволеність різними 

аспектами професійної та проектної діяльності персоналу із змінами, що 

відбуваються в організації. Важливо зазначити, що опитування повинне 

відбуватися у всіх структурних підрозділах організації з охопленням 

персоналу різних професійних груп. Даний вид дослідження дозволить 

отримання важливої інформації для ефективного формування команди 

проекту та своєчасного управлінського впливу на рівень задоволення 

персоналу і удосконалення структури комплексної системи мотивації. 

Таким чином, в ході дослідження було виявлено недостатнє розуміння з 

боку керівників проектно-орієнтованих підприємств і менеджерів проектів 

значущості людського фактору в процесі отримання доходів компанії, що 

породжують труднощі в процесі розробки та реалізації системи мотивації на 
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конкретних підприємствах. Крім того, важливо пам‘ятати, що матеріальна 

мотивація діє далеко не скрізь, і тому важливим стає вміння використовувати 

нематеріальні форми мотивації проектної команди. При комплексному 

підході, впровадивши ефективний механізм стимулювання проектної 

команди, сформована система мотивації виступить дієвим фактором 

фінансово-економічного розвитку проектно-орієнтованих компаній. 
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У статті висвітлено необхідність здійснення управління і причини 

виникнення ризику неплатоспроможності підприємства. Зазначено 
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традиційний спосіб управління, а також запропоновані певні заходи для 

покращення управління ризиком неплатоспроможності на підприємстві і 

описані можливі наслідки нехтування даним ризиком. 

Ключові слова: управління, ризики, підприємство, неплатоспроможність, 

контроль, грошові активи. 

За сучасних умов посилюється вплив ризиків на ефективність діяльності 

будь-якого підприємства. За цих умов підвищується значення врахування 

ризиків, які стають постійними супутниками підприємницької діяльності і є 

чинниками поступального розвитку економічної системи в цілому та 

кожного конкретного підприємства зокрема (в разі відповідального підходу 

до управління ризиками). Ринкові умови господарювання вимагають від 

економічних суб'єктів дотримання вимог щодо платоспроможності та 

ліквідності, їхнє практичне значення обумовлене необхідністю повного та 

своєчасного виконання зобов'язань, забезпечення діяльності підприємств 

ліквідними активами, здатними в будь-який час покрити обсяг зобов'язань. 

Саме через це і постає необхідність управління ризиком 

неплатоспроможності підприємства і пошуку шляхів удосконалення цієї 

діяльності. 

Необхідність управління і контролю ризику неплатоспроможності 

підприємства розглядають зарубіжні та вітчизняні вчені. Велику увагу питанню 

управління ризиком неплатоспроможності приділено у працях Л. Ремньової,              

Н. Хлістунової, Н. Давиденко, Є. Іоніна І.М. Диби, А.В. Ігнатенко, 

В.Г.Кабанова, І.О. Харченко, І.В. Чехової, І.Т. Балабанова, М.С. Клапківа,               

В.В. Шахова Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Шимінової, В.С. Щербини, В. Янішена, 

Р. Дж. Хобарта, Б. Едвардса, Т. Райса, Б. Койлі, та інших авторів. 

Метою статті є дослідження причин виникнення ризику 

неплатоспроможності підприємства та пошук можливих шляхів покращення 

управління ним. 

Ризик неплатоспроможності, як і ризик порушення фінансової стійкості, 

також відноситься до числа найбільш небезпечних для підприємства, так як 

створює безпосередню загрозу його банкрутства. Цей ризик викликається 
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недостатністю грошових активів підприємства (його грошових коштів та їх 

еквівалентів). Розмір залишку грошових активів, яким оперує підприємство в 

процесі своєї операційної діяльності, повністю визначає рівень його 

абсолютної платоспроможності (готовність підприємства негайно 

розрахуватися по всім своїм невідкладним фінансовими зобов'язаннями), а 

також суттєво впливає на рівень його проміжної та поточної 

платоспроможності.[3] 

З урахуванням ролі грошових активів в забезпеченні платоспроможності 

підприємства організується процес управління ними. При здійсненні цього 

управління слід врахувати, що вимоги забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства визначають необхідність створення 

високого розміру грошових активів, тобто переслідують цілі максимізації їх 

середнього залишку в рамках фінансових можливостей підприємства. З 

іншого боку, слід врахувати, що грошові активи підприємства в національній 

валюті при їх збереженні в значній мірі схильні до втрати реальної вартості 

від інфляції; крім того, грошові активи в національній та іноземній валюті 

при зберіганні втрачають свою вартість у часі, що визначає необхідність 

мінімізації їх середнього залишку. Ці суперечливі вимоги повинні бути 

враховані при здійсненні управління грошовими активами, що у зв'язку з цим 

набуває оптимізаційний характер. 

Сьогодні дуже гостро постала проблема неплатоспроможності багатьох 

вітчизняних підприємств. Неплатоспроможність одного підприємства 

позначається на виникненні ризику неплатоспроможності інших, а також на 

можливості підприємств вчасно видавати заробітну плату. Відтак це впливає 

і на платоспроможність рядових покупців. 

Як негативне явище, що сприяє розвитку ризику неплатоспроможності, 

можна відмітити постійний зріст загальної суми як дебіторської, так і 

кредиторської заборгованості між підприємствами та установами України. 

Для ефективного управління фінансовими ризиками необхідно чітко 

визначити джерела їх утворення та розробити дієві заходи для запобігання 

негативним наслідкам та зниження несприятливого впливу фінансових ризиків. 
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Основними причинами виникнення вищезгаданого ризику є: 

- відсутність послідовного довгострокового планування, що гальмує 

виробничо-господарські процеси підприємств; 

- неритмічність і недостатність фінансування державних підприємств та 

відсутність і важко доступність фінансових ресурсів для приватних 

організацій, що не дає змоги виконувати заплановані обсяги робіт щодо 

виробничо-господарської діяльності та розвитку; 

- неліквідність запасів і готової продукції, що зменшує обсяг його 

обігових коштів; 

- відсутність кваліфікованого персоналу середнього рівня управління. 

- високий рівень корупції; 

- бюрократичність в управлінні; 

- значний рівень дебіторської і кредиторської заборгованості між 

підприємствами; 

- негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи для 

економіки країни; 

- висока інфляція; 

- низький рівень інноваційної активності підприємств, тощо. 

У результаті зростання неплатежів посилюється спад виробництва. 

Внутрішній ринок гине через незабезпеченість коштами при тому, що попит 

залишається незадоволеним, а виробничі потужності підприємств 

постачальників не завантаженими. 

Банкрутами можуть стати економічно «здорові» підприємства, що 

потрапили у скрутне фінансове становище через неплатоспроможність своїх 

покупців. Можливість затримки виконання партнерами поточних договірних 

зобов'язань призводить до небезпеки втрат, пов'язаних із порушенням 

платежів і одержанням прибутку підприємством. 

У системі методів керування фінансовими ризиками підприємства і 

ризиком неплатоспроможності підприємства зокрема, основна роль належить 

внутрішнім механізмам їхньої нейтралізації. 
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Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків - система методів 

мінімізації їхніх негативних наслідків, що обираються й здійснюваних у 

рамках самого підприємства [2, 136]. 

При виявленні ризику неплатоспроможності підприємства слід звертати 

увагу саме на управління ліквідністю підприємства, адже управління нею 

дозволяє уникнути тимчасової, а нерідко й досить тривалої 

неплатоспроможності. Воно полягає в гнучкому та оперативному плануванні 

та координації виплат за борговими зобов'язаннями, грошових надходжень 

на рахунки підприємства. 

При розробці політики управління ліквідністю активів підприємства 

потрібно враховувати особливості необоротних та оборотних активів як 

об'єкта фінансового управління. Стратегія управління необоротними 

активами значною мірою залежить від ступеню їх ліквідності. При цьому 

ліквідними вважаються ті необоротні активи, які можна у разі необхідності 

продати за ціною не нижчою за ціну придбання за мінусом амортизації. 

Управління ліквідністю оборотних активів підприємства повинно 

обов'язково поєднуватися з управлінням поточними пасивами. При цьому 

визначається чистий оборотний капітал як різниця між поточними активами і 

поточними зобов'язаннями. Чим більший чистий оборотний капітал, тим 

більша частина оборотних активів підприємства фінансується на 

короткостроковій основі, а отже зростає ліквідність активів і зменшується 

ризик втрати неплатоспроможності. 

Для нормального функціонування підприємства необхідно скорочувати 

час переведення в кошти на поточному рахунку засобів, які іммобілізовані у 

запасах сировини, готової продукції та дебіторської заборгованості. Тому при 

розробці політики раціонального управління ліквідністю оборотних коштів 

підприємства окремо розробляється комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення ліквідності та прискорення оборотності окремих видів 

поточних активів (товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, 

поточних фінансових інвестицій). 
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Щоб уникнути проблеми неплатежів між підприємствами, які 

призводять до ризиків неплатоспроможності, доцільно вживати такі заходи: 

відмова від фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно 

високий і не відповідає критеріям ефективної фінансової політики 

підприємства; зниження питомої ваги позикових фінансових ресурсів у 

господарському обороті; підвищення рівня ліквідності активів шляхом 

збільшення питомої ваги оборотних активів. 

Шляхи покращення управління ризиком неплатоспроможності 

підприємства ми вбачаємо в провадженні наступних заходів: 

- Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді. 

Основною метою цього аналізу є оцінка суми й рівня середнього залишку 

грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності підприємства, а 

також визначення ефективності їхнього використання. 

- Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових 

активів. Таке регулювання проводиться з метою забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства, а також з метою зменшення розрахункової 

максимальної й середньої потреби в залишках грошових активів. 

- Максімізація чистого грошового потоку. 

- Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного 

залишку грошових активів. 

- Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами 

підприємства. 

- Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. 

- Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

рефінансування поточної дебіторської заборгованості. 

- Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною 

інкасацією поточної дебіторської заборгованості. Такий контроль 

організується в рамках побудови загальної системи фінансового контролю на 

підприємстві як самостійний його блок. 
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Отже, причини виникнення ризику неплатоспроможності підприємства 

можуть бути різними, але головне, що слід відмітити - це те що 

неплатоспроможність одного підприємства може викликати ризик її появи у 

іншого і таким чином може відбуватись ланцюгова реакція по всій країні. 

Необхідність управління даним ризиком на підприємствах України в 

сучасних умовах є очевидною і дуже важливим аспектом їх фінансово-

господарської діяльності. Нехтування відповідною політикою на 

підприємстві може призвести до його значних збитків або взагалі до 

банкрутства і наступної ліквідації. 

Саме тому ми рекомендуємо обов'язково здійснювати політику 

управління ризиком неплатоспроможності на кожному суб'єкті 

господарювання з врахуванням вище вказаних шляхів її покращення. 

Відслідковування, прогнозування і аналіз ризику неплатоспроможності в 

діяльності підприємств дозволить попередити, уникнути  або мінімізувати 

наслідки розвитку небажаних подій. 
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Статтю присвячено дослідженню проблеми ефективності використання 

управлінського персоналу торгівельних підприємств у сучасних умовах 
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ефективного використання управлінського персоналу торгівельних 
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використання управлінського персоналу, торгівельне підприємство. 

В сучасних умовах господарювання конкурентною перевагою 

підприємства стають його людський капітал та інноваційний потенціал. Це 

обумовлює необхідність застосування нових підходів до управління 

підприємствами та перенесення основної уваги на забезпечення ефективності 

та результативності управлінських систем, що потребує розв‘язання науково-

практичних завдань щодо оцінювання потенціалу та результатів діяльності 

управлінського персоналу. 

Пошуки способів оцінки здібностей людини та ефективності її 

діяльності являють собою одну з основних проблем економічної теорії та 

управлінської думки. З 60-х рр. ХХ ст. положення теорії людського капіталу 

еволюціонували у роботах Г. Беккера, Л. Едвінсона, М. Мелоуна,                          

Дж. Мінцера, Т. Шульца, І. Фішера. Вагомий внесок у розробку проблем 

оцінювання результативності діяльності управлінського персоналу внесли 

зарубіжні вчені М. Армстронг, Л. Байєрс, Л. Босіді, Ф. Герцберг, П. Друкер, 

К. Камерон, Дж. Лафта. Д. Чаран. 
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Розробкою методів оцінки діяльності управлінського персоналу 

займалися зарубіжні вчені: М. Армстронг, Л. Байєрс, Л. Босіді, Ф. Герцберг, 

П. Друкер, К. Камерон, Дж. Лафта, Д. Чаран. Проблеми розвитку та 

функціонування ринку праці управлінського персоналу досліджуються у 

працях вітчизняних  вчених: О. Амоша, В. Білошапка, Д. Богиня, В. Бурега, 

Н. Гавкалова, Л. Гальківа, М. Долишній,  Е. Кузнєцова О. Ястремська.  

Мета статті полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретико - 

методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування 

механізму оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу 

підприємства. 

Фактори впливу на ефективність управлінського персоналу у своїй 

сукупності є складовими елементами інтелектуального капіталу 

підприємства, а визначення характеристики якості управлінського персоналу 

здійснюється у рамках змістовного тлумачення категорії «управлінський 

капітал» підприємства. 

Інтелектуальний капітал – це «знаннєві активи» підприємства (Дж. Тіс), 

які являють собою засноване на зв‘язках структуроване знання та здібності, 

які мають потенціал до розвитку та створення вартості та приймають участь в 

створенні цінності організації та нею ж повністю чи частково контрольовані 

[4, с. 101-126; 5, с. 130-132]. 

З економічної точки зору, інтелектуальний капітал є формою 

капіталізації інтелектуального потенціалу, а з управлінської – це сукупність 

нематеріальних активів, які можуть бути використані для створення вартості 

і без яких підприємство не може існувати чи розвивати свої конкурентні 

переваги [2, с. 308]. 

Однак для визначення змістовної характеристики управлінського 

капіталу підприємства важлива не сама сутність інтелектуального капіталу, а 

його структура. Так у багатьох наукових публікаціях даний вид капіталу 

поділяється на три складові: 

- людський капітал; 
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- організаційний капітал; 

- споживчий капітал (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу 

Ряд авторів (наприклад К. Свейбі) пропонує іншу класифікацію, де 

інтелектуальний капітал поділяється на: внутрішню та зовнішню структуру, 

індивідуальні компетенції (компетенцію співробітників). При цьому, внутрішня 

структура відповідає організаційному капіталу, зовнішня – споживчому 

капіталу, а індивідуальна компетенція – людському [2, с. 313-314]. 

Організаційний капітал виконує дві функції: накопичення знань як 

основи діяльності та прискорення руху інформації у середині підприємства. 

До організаційного капіталу відносять корпоративні інформаційні системи, 

бази даних, технічне та програмне забезпечення, організаційні структури, 

авторські права, патенти, ноу-хау, ліцензії, корпоративну культуру. Він 
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включає кількість та якість ділових партнерів, наявність гнучкої та 

ефективної ділової мережі, процедури перетворення неявних знань в явні, 

якість мережевої взаємодії, інтелектуальну власність, тощо. 

Даний вид капіталу накопичується у процесі формування та розвитку 

інформаційних систем, шляхом обробки організаційних та управлінських 

процедур, у процесі формування позитивної корпоративної культури. Його 

цінність визначається ефективністю його використання. 

До його завдань відносяться: 

- створення умов для використання та удосконалення двох інших 

елементів: людського та споживчого капіталів; 

- відповідальність за використання людського та споживчого капіталів з 

метою перетворення інформації [2, с. 316-317]. 

Під споживчим капіталом (клієнтський чи «капітал відносин» – якщо в 

капітал включають не тільки відносини з клієнтами, а й з іншими 

контрагентами, у т.ч. постачальниками, конкурентами, афільованими 

особами, органами влади тощо) розуміють зв‘язки підприємства зі 

споживачами його продукції, засновані на історії взаємовідносин, 

накопиченні та постійному оновленні інформації про клієнтів. Сутність цих 

зв‘язків передається через відносини зі споживачами, постачальниками, 

конкурентами, тощо, а також через бренди, торгівельні марки, імідж 

організації. Тобто споживчий капітал – це кількість та якість постійної 

клієнтури організації [2, с. 317-318]. 

Згідно з положеннями теорії людського капіталу, під людським 

капіталом розуміється сукупність здобутих у процесі навчання та практичної 

діяльності знань, навичок, вмінь, мотивацій та енергій, якими володіє 

індивідуум, котрі він/вона використовує протягом певного проміжку часу з 

метою виробництва товарів та послуг, що дозволяє йому/їй отримувати 

дохід, а суб‘єкту господарської діяльності – прибуток [1, с. 28]. Таким чином, 

сучасна економіка трактує людський капітал як актив, що конвертує набутий 

людський потенціал у вигоди та комерційні аспекти діяльності суб‘єктів 
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господарювання, соціально-економічні аспекти – для держави та статусні та 

матеріальні ефекти – для носіїв людського потенціалу. 

Відповідно, людський капітал являє собою істотну цінність 

підприємства, оскільки включає запас знань, освіту, практичні навички, 

творчі та розумові здібності людей, їх моральні цінності, мотивацію, 

культурний рівень, які використовуються індивідом та організацію для 

отримання економічного ефекту. Таким чином, людський капітал – це форма 

капіталізації людського потенціалу. 

Людський капітал володіє усією сукупністю структуроутворюючих ознак 

інтелектуального капіталу: здатністю до самозростання, інвестиційною 

природою, долученням до відносин ринкового обміну. 

Ефективність використання людського капіталу оцінюється приростом 

вартості підприємства, яка визначається ринковою ціною всіх його акцій, та 

сучасним значенням усіх грошових потоків без урахування реінвестування 

прибутку [6, с.14]. 

Якість людського капіталу, яка підкріплена їхньою структурно-

функціональною характеристикою, являє собою структурно-функціональний 

людський капітал. Він відповідає наступним особливостям: 

- достатньому і необхідному розподілу людських ресурсів по 

структурно-функціональним підрозділам підприємства, при цьому діяльність 

цих ресурсів відповідає визначеним заздалегідь критеріям та показникам 

ефективності діяльності підприємства; 

- адекватній якості їхньої функціональної підготовки і професійних 

компетенцій до існуючих вимог структурно-функціональної ієрархії 

підприємства за допомогою структурно-функціональної динаміки 

(наприклад: механізму ротації та адекватному ресурсному забезпеченню 

професійної діяльності кадрів, динамічній і гнучкій системі професійного 

навчання з точки зору змін структурно-функціональних обов‘язків персоналу 

та інших персонал-технологій) [3, с. 176-201]. 

Як відзначалося вище структурно-функціональний людський капітал 

нерозривно поєднаний із інтелектуальним капіталом, який втілено у запасі та 
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потоці знань, творчих (креативних) здібностей, досвіді рішень інноваційних 

проблем, культурі і мотивації розумової праці, які використовуються у 

виробничій практиці та підвищують доходи людини, фірми та суспільства  

[7, с. 232]. При цьому, індивідуальний інтелектуальний капітал є невід‘ємним 

від особистості спеціаліста, управлінця, інноватора – використовується в 

процесі діяльності як «орендований» у найманого робітника (окремому 

підприємству не належать права власності на нього). Відповідно, для 

підприємства важливу роль має інтелектуальний капітал, який у вигляді 

технологічних, організаційних розробок та інших видів специфічних 

нематеріальних активів залишається в його власності навіть в випадку, коли 

окремі робітники переходять до конкурентів, при чому його головною 

функцією є забезпечення розширеного відтворювання капіталу підприємства 

за рахунок формування необхідних підприємству знаннєвих систем, які 

сприяють високоефективній господарській діяльності. Саме інтелектуальний 

капітал підприємства визначає темпи і характер інноваційного оновлення і 

розробок у сфері управління, технологій та виробництва, які детермінують 

його конкуренті переваги на ринку. 

Стрижневим елементом структурно-функціонального людського 

капіталу є управлінський капітал, головними завданнями якого є: 

- приводити структурно-функціональний людський капітал у 

відповідність зі структурно-функціональною ієрархією; 

- забезпечувати його ефективність [3]. 

Як бачимо з рис. 1.2, управлінський капітал «пронизує» усі складові 

інтелектуального капіталу, при чому являючись похідним від людського 

капіталу: він формує якість усіх структурних елементів інтелектуального 

капіталу. 

Сталого точного визначення даної категорії на сьогоднішній день не 

існує, оскільки це достатньо нове явище в теорії управління. Однак, за 

думкою автора, дане поняття можна співвідносити з поняттям, яке було 

запропоноване Дж. Менкесом, «управлінський інтелект» (executive 

intelligence). 
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Виходячи з природи людського капіталу як фундаменту для формування 

управлінського, можна визначити основні властивості останнього, до яких 

відносяться: 

- він є невіддільним від самого керівника, і його формування та 

розвиток неможливі без додаткових зусиль індивідуума; 

- управлінський капітал може реалізовуватись тільки через працю 

свого носія, отже його приріст багато в чому залежить від розвитку його 

складових; 

- має здатність знецінюватись у зв‘язку з фізичною характеристикою 

свого носія та в результаті морального старіння знань та навичок (з чого 

витікає особливе значення систем освіти та професійної підготовки 

управлінських кадрів);  

- забезпечує підприємству приріст прибутку та максимізацію вартості 

за рахунок зростання продуктивності праці, тобто він виступає як один з 

факторів підвищення економічної безпеки підприємства. 

Таким чином, наявність у індивідуума наведених вище знань, навичок та 

здатностей не гарантує виникнення управлінського капіталу: вони 

становляться капіталом тільки тоді, коли здобуті знання, вміння та навики 

знаходять своє застосування в оплачуваній професійній трудовій діяльності 

(до цього моменту ця сукупність являє собою лише потенціал управління) – 

така його економічна природа. 

Таким чином, роблячи висновок з вище сказаного, можна стверджувати, 

що управлінський капітал є специфічною категорією теорії людського 

капіталу, яка охоплює не усю сукупність продуктивних сил підприємства, а 

включає лише вузьку категорію людських ресурсів, діяльність яких 

направлена на створення та ефективне функціонування оптимальної системи 

менеджменту підприємства. 

В основі даної категорії лежить поняття конкурентоспроможності 

управлінського персоналу, яка є складною економічною категорією та 

представляє собою здатність управлінського складу підприємства ефективно 
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виконувати управлінські функції та своєчасно приймати кваліфіковані рішення 

з метою розробки, виробництва та реалізації високоякісної з особливими 

споживчими властивостями і сервісним обслуговуванням продукції (послуг) за 

максимально ефективного використання ресурсів [7, с. 36]. 

Таким чином, питання оцінювання управлінської діяльності на 

підприємстві лежить у декількох площинах: площині аналізу людського 

капіталу підприємства загалом, а також його управлінської складової, а саме 

впливу особистісних характеристик управлінського персоналу як ключового 

елементу ефективності управлінської діяльності підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В даній статті детально розглянуті дві основні моделі управління 

персоналом у світі, а саме американська та японська, а також описується 

проблематика перейняття досвіду функціонування даних моделей у 

вітчизняній практиці з урахуванням психологічних та соціально-культурних 

факторів. 

Ключові слова: персонал, управління персоналом, менеджмент персоналу, 

система управління персоналом, американська модель, японська модель, 

зарубіжний досвід, вітчизняні підприємства 

Проблема ефективного управління персоналом постає перед кожним 

успішним підприємством. В наш час персонал розглядається як основний 

ресурс будь-якої організації. Здатність персоналу вирішувати поставлені 

перед ними завдання залежить від ефективності керівництва та моделі 

управління персоналом на підприємстві. Саме тому від правильного та 

раціонального використання цього ресурсу залежить ефективність 

функціонування та майбутнє підприємства. 

Метою статті є детальний аналіз двох основних моделей управління 

персоналом – американської та японської, та виявлення можливостей 

застосування зарубіжного досвіду використання цих моделей у вітчизняній 

практиці.  

Проблеми розвитку систем управління персоналом, а також питання 

підвищення ефективності управління персоналом досліджувалися у працях 

таких вчених: Богині Д.П., Бородіної Є., Кибанова А.Я., Малюка О., та ін..  
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В сучасній практиці управління персоналом у світі тісно 

переплітаються різні моделі управління: американська, японська та 

західноєвропейська. В даній статті ми розглянемо дві основні та протилежні 

за своєю сутністю моделі, а саме японську та американську. Дані моделі 

розглядаються в якості певного стандарту для розвитку системи управління 

персоналом в інших країнах з урахуванням власної специфіки. Обидві моделі 

здійснюють акцент на активізації людського фактора, постійних інноваціях, 

диверсифікації випущеної продукції та послуг, подрібнення великих 

підприємстві і помірної децентралізації виробництва, а також орієнтуються 

на розробку і реалізацію довготривалих стратегічних планів розвитку 

підприємства. Вони мають свої особливості, зумовлені специфікою 

соціально-економічного розвитку. 

Розглянемо детальніше американську модель управління персоналом. 

В основі американської системи управління персоналом лежить принцип 

індивідуалізму. Адже саме ініціативність та індивідуалізм вважається 

національною рисою американців. Тому американські компанії при наймі 

працівників на роботу приділяють багато уваги саме прийняттю яскравих 

особистостей, які здатні самостійно приймати оригінальні рішення, що в 

свою чергу часто призводить до позитивних результатів. 

До менеджерів всіх ланок управління персоналом в США відносять 

будь-якого найманого працівника, який повинен вміти для виконання 

поставлених перед ним завдань організувати, координувати і контролювати 

роботу інших. Управління персоналом на підприємствах і в організаціях 

включає в себе наступні взаємопов‘язані напрямки діяльності: набір 

персоналу, відбір претендентів, визначення розмірів заробітної плати та 

системи послуг, профорієнтація і соціальна адаптація працівників, навчання 

працівників, оцінка їх трудової діяльності, кар‘єрне переміщення, підготовка 

керівних кадрів, оцінка роботи керівників і фахівців, служб управління 

персоналом та інші.[3] 

Американські компанії використовують традиційні принципи відбору 

кадрів при прийомі на роботу, основну увагу приділяють спеціалізованим 
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знанням і професійним навичкам. Організації орієнтуються на вузьку 

спеціалізацію менеджерів, інженерів і вчених. Їх фахівці, як правило, 

професіонали у вузькій галузі знань, і саме тому просування їх по ієрархії 

управління відбувається тільки по вертикалі, що означає, наприклад, що 

фінансист робитиме кар'єру тільки в цій області. Це обмежує можливості 

просування за рівнями управління, зумовлює плинність управлінських 

кадрів, їх перехід з одного підприємства на інше. 

При прийняті на роботу всі кандидати проходять тестування для 

виявлення рівня професійної підготовки. Зазвичай кожна організація 

розробляє свої критерії відбору і порядок найму працівників. Після прийому 

на роботу проводиться процедура введення на посаду, коли працівника 

знайомлять з його обов'язками по інструкціям, відповідним його вузькій 

спеціалізації, діяльністю підприємства в цілому та її організаційною 

структурою. 

На американських підприємствах звільнення персоналу, включаючи 

менеджерів, завжди супроводжується серією оціночних і виховних прийомів, 

за виключенням екстремальних ситуацій (злодійство, шахрайство, очевидне 

порушення порядку). Оцінка кожного працівника проводиться один або два 

рази на рік. Результати проведеної оцінки обговорюються з працівниками і їх 

керівником і підписуються ними. Вони містять перелік недоліків в роботі та 

шляхів їх ліквідації, а також, у разі необхідності, попередження про 

звільнення або про те, що подальше перебування на посаді залежить від 

поліпшення роботи. Вирішальне рішення про звільнення працівника приймає 

керівник на два-три рівня вище безпосереднього керівника. [4] 

Однією з сучасних проблем більшості підприємств є тенденція до 

скорочення числа працівників функціональних служб, що викликано 

процесами реорганізації всередині компаній. Це, в свою чергу, викликає 

повну або часткову  перебудову систем інформаційних потоків на 

підприємстві, а також зміну у системі прийняття рішень. Потенційною 

проблемою в американській моделі виділяють і віковий фактор, який як 
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проблема може існувати між молодими і старшими робітниками. Старші 

робітники характеризуються, зазвичай, сильнішою робочою мораллю, тобто 

вік працівників також вимагає деякої уваги для організації. На 

американських підприємствах часто трапляється, що старші за віком 

працівники мають власну внутрішню мотивацію, більш високе задоволення 

роботою і більше віддані організації. 

В американській системі менеджменту компаніями передбачені різного 

роду тести на всіх етапах - від найму до подальших просувань по службі. 

Наприклад, при наймі на роботу торгових представників, комівояжерів та 

менеджерів нижчої ланки тестування направлено на визначення 

інтелектуальних здібностей, виявлення певних особистих якостей, вміння 

вирішувати конфлікти і завдання з логістики. Лише у разі позитивних 

результатів анкетування претенденти проходять особисту співбесіду з 

роботодавцями. При цьому дуже важливо справити враження на 

співробітників компанії, викликати довіру, показати свою ініціативність. 

Деякі компанії позитивно дивляться на амбітність кандидатів, враховують 

стійкість до стресів, здоров'я і деякий досвід у сфері діяльності вакантної 

посади. І майже всі американські компанії намагаються підібрати людей з 

нестандартним способом мислення, здатних прийняти самостійні 

управлінські рішення або вводити інноваційні ідеї, які йдуть на благо 

компанії та будуть сприяти стійкості на ринку і в боротьбі з конкурентами. 

Японська модель управління персоналом являється майже повною 

протилежністю до американської та по праву вважається однією із 

найефективніших систем менеджменту у всьому світі. Японія є країною з 

малими запасами природних ресурсів, і саме тому в цій країні панує 

принцип: «Наше багатство - людські ресурси». Система менеджменту 

направлена на створення сприятливих умов для найбільш ефективного 

використання даних ресурсів. Японська модель менеджменту ґрунтується на 

філософії: «Ми всі одна сім'я». Пріоритетним завданням є встановлення 

нормальних відносини з працівниками, створення відношення до корпорації 
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як до рідної сім‘ї, тобто японська модель має на меті сформувати у персоналу 

розуміння того, що працівники всіх ланок працюють в одній великій сім'ї і їй 

на благо.[3] 

В Японії існує своя специфіка в управлінні персоналом, яка 

ґрунтується на наступних особливостях: наймання працівників на довічний 

або на тривалий термін; підвищення зарплати з вислугою років; участь 

працівників у профспілках, які створюються на підприємстві. Таким чином, 

система управління персоналом в Японії передбачає гарантії зайнятості, 

підготовку нових працівників, оплату праці залежно від стажу роботи, гнучку 

систему зарплати. 

Гарантована зайнятість забезпечується в Японії певною мірою 

системою довічного найму, яка поширюється на працівників до досягнення 

ними 55-60 років. Дана система охоплює приблизно близько третини усіх 

японських робітників, працюючих у великих компаніях. Однак в разі 

погіршення фінансового становища японські компанії все одно проводять 

звільнення. Тим не менш, вважається, що гарантована зайнятість, надана 

японськими підприємствами своїм працівникам, лежить в основі тих успіхів, 

яких їм вдалося досягти в області підвищення продуктивності праці в якості 

продукції, у забезпеченні лояльності працівників по відношенню до своєї 

організації. 

На японських підприємствах дотримуються думки, що керівник 

повинен бути фахівцем, здатним працювати в будь-якому підрозділі 

підприємства. Тому при підвищенні кваліфікації керівник відділу чи 

підрозділу вибирає для освоєння нову сферу діяльності в якій він раніше ще 

не працював. Підприємства в якості критерію оцінювання працівника 

використовують фактор суміщення професій, здатність працювати в 

колективі, розуміння значення своєї праці для загальної справи, вміння 

вирішувати виробничі проблеми, пов'язувати рішення різних завдань. 

Зазвичай кандидати проходять попередню перевірку здатності працювати в 

напівавтономних колективах [4] 
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Підбір кадрів починається після того, як пропозиції по новій посаді 

затверджені вищим керівництвом. Відділ кадрів допомагає керівнику 

підрозділу, де оголошена вакансія, підібрати кандидатури працівників. Зазвичай 

він готує короткий список кандидатів, які підходять по кваліфікації до даної 

посади. У деяких компаніях обов'язковим вважається включення до списку 

кандидатів працівників інших підрозділів своєї організації. Набір кандидатів зі 

сторони здійснюється через рекламу, особисті зв'язки, професійні організації з 

найму, що мають електронні бази даних. Кандидати, які включені в список, 

зазвичай проходять через серію інтерв'ю з майбутніми керівниками на два-три 

рівня вгору, колегами і, при необхідності, з підлеглими. Результати інтерв‘ю 

узагальнюються і доповнюються рекомендаціями. Остаточний вибір робить 

безпосередній керівник. Саме девіз "Підприємство - це кадри" в стислій формі 

відображає кадрову політику японських компаній. 

Підсумки детального розгляду та аналізу двох моделей управління 

персоналом наведені в таблиці нижче.  

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика американської та японської моделей 

управління персоналом. 

Підхід до управління 

персоналом 
Американська модель Японська модель 

1. Підхід «людський 

капітал» 

 

Малі вкладення в навчання. 

Співробітника легше «купити» 

Навчання конкретним 

навичкам. 

Формалізована оцінка 

Великі вкладення в навчання 

Співробітника потрібно 

«вирощувати» 

Загальне навчання 

Неформалізована оцінка 

2. Підхід «ринок 

трудових ресурсів» 

 

На першому місці зовнішні 

фактори 

Короткостроковий найм. 

Спеціалізована сходи 

просування 

На першому місці внутрішні 

фактори 

Довгостроковий (довічний) 

наймання 

Неспеціалізована сходи 

просування 

3. Підхід «відданість 

організації» 

 

Прямі контракти по найму 

Зовнішні стимули 

Індивідуальні робочі завдання. 

Жорстка модель службової 

кар'єри. 

Припускаються контракти. 

Внутрішні стимули. 

Групова орієнтація в роботі. 

Складна сходи просування 
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Отже, обидві розглянуті моделі мають свої сильні та слабкі сторони. 

Порівняльний аналіз цих моделей яскраво показує, що система управління 

персоналом багато в чому залежить, в першу чергу, від психологічних та 

соціально-культурних факторів, які притаманні кожній з країн. Але навіть не 

дивлячись на це, сучасна світова практика свідчить про те, що великі 

компанії у США намагаються перейняти певні сторони японської моделі 

управління персоналом у себе на підприємстві.  

У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств однією з 

основних проблем постає саме відсутність конкретної моделі управління 

персоналом на підприємствах. Тому і постає так гостро питання про 

перейняття досвіду у зарубіжних компаній. Основною складністю у 

застосуванні зарубіжних моделей менеджменту є суттєва різниця в базових 

принципах їх функціонування, тобто у різниці у психологічній та соціально-

культурній сферах. Саме тому, значно ефективнішим буде не зациклюватись 

на одній конкретній моделі управління, а намагатися використовувати 

позитивні сторони кожної з них, в залежності від конкретного підприємства 

чи ситуації. Так, наприклад, американська модель буде доцільною у випадку, 

якщо на підприємстві необхідно підвищити продуктивність праці лише у 

одному з підрозділів, або у випадку роботи з новими співробітниками, яким 

може бракувати практичного досвіду. В той же час, досить актуальним є 

питання кадрової ротації на вітчизняних підприємствах. Працівники, які 

багато років працюють на одному робочому місці починають втрачати 

інтерес до своєї роботи, що значно знижує їх ініціативність, і, як наслідок, 

зниження ефективності їх роботи. Впровадження системи кадрової ротації на 

підприємстві за типом японської моделі управління персоналом дозволить не 

лише уникнути виконання одноманітної роботи працівником впродовж 

довгого періоду, а й сприятиме його професійному росту та зростанню його 

цінності як кваліфікованого спеціаліста. 

За даними рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2013-2014 

Україна займала 84-е місце зі 148 досліджуваних країн. Така ситуація 

свідчить про низьку ефективність функціонування підприємств України, 

нераціональне використання наявних у організацій ресурсів, в тому числі і 
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трудових. Таким чином, впровадження на вітчизняних підприємствах певних 

аспектів зарубіжних систем управління персоналом відкриє нові можливості 

для підвищення рівня їх конкурентоспроможності, дозволить більш повно 

використовувати наявний трудовий потенціал, що неминуче призведе до 

зростання загальної ефективності функціонування підприємств та 

підвищення рівня їх стабільності на ринку. 
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У статті розглянуто сутність та процес організації зовнішньоекономічної 

діяльності на підприємстві. Проаналізовано літературні джерела щодо 

здійснення процесу організації ЗЕД. Викладені напрямки підвищення 
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ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), організація ЗЕД, 

організаційна структура управління ЗЕД, стратегія ЗЕД, експортно-

імпортні операції, моніторинг . 

В умовaх eкoнoмічнoї кризи неoбхіднo вживaти всі мoжливі спoсoби 

щoдo yдосконaлення зовнішньоeконoмічної діяльнoсті. Дуже вaжливо 

оргaнізувати цю діяльнiсть тaким чином, щoб вoнa була якіснoю та 

принoсилa прибутки й економічну ефективність. В перioд фінaнсової кризи 

нeoбхідно рoзуміти всю прoблeмaтикy здiйснeння eкспортно-імпoртних 

oпeрацій. Бiльшiсть гoспoдaрюючих сyб'єктiв втрaтили мoжливoсті встyпaти 

в зoвнiшньoeконoмічні вiднoсини. Ефeктивнiсть oрганiзації 

зовнішньоекономічної діяльності знaчним чинoм пoв‘язана з eфeктивнiстю 

функціoнyвaння пiдприємствa в цiлoму, в межах підприємств України та за 

кордоном.  

Проблеми щодо ефективності здійснення процесу організації 

зовнішньоекономічної діяльності досліджувалися різними вченими-

економістами. У вивчення питань удосконалення експортно-імпортних 

операцій та ефективної організації ЗЕД значний внесок зробили такі 

вітчизняні і зарубіжні вчені, як В.Д. Андріанов, П.Ю. Бєлєнький,                      

Ф.Ф. Бутинець , Дж. Даніельсон, Я.А. Жаліло, М.В. Жук, О.А. Кириченко, 

В.В. Коломієць, А.І. Кредісов, С.Р. Маккінон, Ю.В. Макогон, А.І. Мокій,              

А. Ніколас, Н.М. Пархоменко, М.А. Пивоварова, М.І. Фащевський,                       

А.С. Філіпенко, Є.В. Хлобистов, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченко,                           

Ю.С. Ширяєв, Д. Шнейдер та ін. Однак окремі аспекти теорії та практики 

здійснення організації зовнішньоекономічної діяльності залишаються 

дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок, 

спрямованих на її удосконалення.   

Метою нашого  дослідження є визначення теоретичних  

аспектів   організації   та   стратегії   ЗЕД   при   виході підприємства на 

зовнішні ринки та закріпленні своїх позицій на ньому за умови дослідження 

ефективності за сучасних ринкових змін. 
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Під визначенням зовнішньоекономічної діяльності 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 (відповідно до Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність») [1, c.6]. 

Організація ЗЕД та елементів її успішного ефективного 

функціонування – є дуже складною та клопіткою роботою. Вонa вимагає 

уважного опрaцювання таких питaнь, як кoньюнктура ринку, пoтенціальні 

покупці і прoдавці, встaновлення ділoвих кoнтактів з ними, прoведених 

перегoворів, підписання угoд і т.д. [5] та дoслідження таких зoвнішніх 

фактoрів, як митнi платежi, схема митнoго офoрмлення, транспoртування, 

тaрифні та нетaрифні oбмеження, мaркетинг, ризики гaлузі, харaктеристика 

галузі та експортного ринку, вибір цільoвого ринку та сегменту, геoграфічне 

положення та клімaтичні умoви, стрaтегія  вихoду на ринок, 

конкурентoспроможність продукції, прямi субсидії експoрту державою, 

зміни курсу націoнальної валюти, кількість та ємнiсть експортних ринків та 

ін.. В.В. Іванова до факторів внутрішнього середовища відносить 

вирoбництво, мaркетинг, фінaнси, пpoфесіоналізм кадpoвого персоналу, 

затрaти на НДДКР, обрaз та культуру підприємства [4].   

Тому, для ефективної організації та керівництва ЗЕД на рівні 

підприємства, необхідна відповідна до умов його роботи структура 

управління. Структура управління ЗЕД відображає побудову системи 

управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює 

управління ЗЕД [5].  

Оргaнізаційна структурa упрaвління ЗЕД визначaється тією метою і 

зaвданнями, які вонa покликaна вирішувaти. ЇЇ метою є максимізувати 

прибуток на довготривалий період за рахунoк ефективнoї учaсті в 

міжнaродному підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і 

внутрішнього управління, повинна постійно розвивaтися і вдосконaлюватися, 

пристосовувaтися до змін у зoвнішньому середовищі і сфері упрaвління. Її 

методи і форми не можуть залишaтися незмiнними.  
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На виробничо-торговельних підприємствах, що приймають активну 

участь у зовнішньоекономічній діяльності в умовах глобалізації, 

зовнішньоекономічний апарат в даний час існує в основному в двох 

формах: відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого 

апарату управління та зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ) [3, с.18].  

 

 

 

 

 

Рис. 1 Форми зовнішньоекономічного апарату 

ВЗЕЗ являє собою частину апарату управління. Його головне завдання 

полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи 

внутріфірмового управління. Цей відділ створюється, як правило, для 

організації, планування і координації ЗЕД. Щодо ЗТФ, то її основними 

функціональними підрозділами являється маркетингова і оперативно-

комерційна служба. Також створюються служби, що забезпечують 

обслуговування ЗЕД фірми: планово-економічних розрахунків, валютно-

фінансових операцій, обліку і звітності, юридичних та інженерно-технічних 

питань. 

Якщо підприємство обирає для себе формою зовнішньоекономічного 

апарату створення відділу зовнішньоекономічних зв‘язків, то одним із 

ключових чинників ефективності його функціонування є формування та 

реалізація стратегії ЗЕД підприємства. Стратегія ЗЕД підприємства є однією 

із складових загальної стратегії підприємства і являє собою план розвитку 

підприємства стосовно діяльності, пов‘язаної з виходом на зовнішній ринок, 

завоюванням бажаної частки ринку, розширенням та підтриманням своїх 

позицій. А також – це комплекс управлінських рішень, які звужують велику 

кількість можливих зовнішньоекономічних дій підприємства до сукупності 

найбільш ефективних з точки зору довгострокових цілей, сформульованих 

Зовнішньоекономічний апарат 

ВЗЕЗ ЗТФ 
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у загальній стратегії. Ефективна стратегія ЗЕД безпосередньо входить до 

групи функціональних стратегій, п р о  що стверджує у своїх дослідженнях 

Кириченко О.А. Саме тому, зовнішньоекономічна стратегія повинна 

розглядатись як функціональна стратегія, яка за ієрархією пов‘язана із 

конкурентною, ресурсною, товарною та іншими стратегіями підприємства 

[3,с.19]. Розробка даних стратегій може бути ефективною за умови 

застосування різних методів аналізу, наприклад, SWOT-аналізу (аналіз 

сильних та слабких сторін). 

Для успішної реалізації поставлених цілей підприємство повинно 

розробити різні маркетингові стратегії: охоплення ринків і ринкових 

сегментів, конкурентні, виходу на нові ринки, виходу на ринки з новим 

товаром, цільові, ринкового попиту, товарної політики і т.д. 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Основні форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

В умовах економічної кризи необхідно вживати всі можливі способи 

щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Дуже важливо 

організувати цю діяльність таким чином, щоб вона була якісною та приносила 

прибутки. Ефективність організації експортно-імпортних операцій значним 

чином пов‘язані з ефективністю функціонування підприємства в цілому. 

Для досягнення ефективності діяльності підприємства в цілому 

доцільно аналітично вивчити організацію експортних операцій на 

підприємстві. Їх удосконалення необхідно починати з: 

1) Правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації 

залежить правильна організація експортних операцій (гарний фахівець 

розуміє динаміку галузі, потреби клієнтів, поточні економічні тенденції та 

позиції конкурентів). 

2) Правильного вибору маркетингової політики. 

ЗЕД 

експорт імпорт 
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При розробці маркетингової політики головним параметром є визначення 

ціни. Як економічний інструмент ринкової економіки ціна суттєво впливає на 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, створюючи умови 

для забезпечення його фінансової та економічної незалежності. Саме ціна 

акумулює в собі рівень успіху підприємства, що знаходить своє відображення в 

обсягах продажів та розмірі прибутку від реалізації продукту.  Переорієнтація 

на маркетинговий підхід до процесу ціноутворення дає можливість 

підприємствам підходити до формування цін на продукцію з об‘єктивних 

позицій, чітко визначитися стосовно ефективного напряму цінової політики та 

забезпечити прибуткову діяльність. 

3) Правильного підбору дистриб‘юторів та агентів з пошуку ринків збуту.  

4) Дослідження  цін на продукцію.             

Щоб підвищити ефективність експортних операцій необхідно ретельно 

дослідити ціни на аналогічну продукцію, які пропонуються іншими 

експортерами та скоригувати ціну до такого рівня який би задовольнив як 

експортера, так і імпортера. Також необхідно здійснювати дослідження цін 

на продукцію, щоб своєчасно відреагувати на зміни. В деяких випадках дохід 

від експорту може бути значно покращеним. 

5) Мінімізація витрат на організацію експортних операцій. 

Удосконалення ефективності імпортних операцій в умовах ринкових 

змін можна досягти шляхом: 

1) Пошуку більш вигідних постачальників.  

2) Страхування валютних ризиків. 

3) Організації необхідних строків поставки.  

4)Організації безперервності та своєчасності поставок, якщо це 

необхідно для ефективної діяльності підприємства. 

5) Організації правильного транспортного забезпечення. 

У кінцевому рахунку, саме ефективність експортно-імпортних операцій 

буде оцінкою для всієї зовнішньоекономічної діяльності підприємства як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 
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За сучасних ринкових змін забезпечення ефективної організації ЗЕД 

неможливе без обробки первинної інформації. Підвищенню гнучкості й 

оперативності управління сприяє розробка й упровадження системи 

моніторингу. Наявність системи моніторингу ЗЕД на підприємствах скорочує 

витрати часу на ухвалення рішень, підвищує їх якість, запобігає можливості 

виникнення небажаних ситуацій. Система моніторингу дає змогу оцінювати 

поточні результати ЗЕД підприємства, завдяки чому підприємство має 

можливість вчасно приймати управлінські рішення з коригування основних 

параметрів діяльності й усуненню несприятливих факторів. У процесі 

моніторингу варто використовувати систему індикаторів, у структурі яких 

можна виділити такі групи: виробничу, фінансову, маркетингову, кадрову, 

інноваційну, інформаційну, управлінську, комерційну. Вказані індикатори 

моніторингу ЗЕД підприємства можна використовувати у комплексі або 

відокремлено залежно від аналітичних цілей суб‘єктів оцінювання [2, с.74]. 

На сучaсному етaпі ринкoвих змiн бaгaто вітчизняних пiдприємств 

aктивно бeруть учaсть у зовнiшньоекономічній діяльностi. Проте 

eфeктивність зовнішньоекономічної дiяльності українських пiдприємств ще 

дoвoлі низька. Це свiдчить про відсутнiсть чiткої зовнішньоторгівельної 

полiтики, слaбкі кaнaли збyту, прaгнення до швидкoго збуту шляхoм 

прoдажу прoдукції, який не потрeбує осoбливих зyсиль з її просувaння. 

Варто сказати, що для досягнення ефективності здійснення процесу 

організації ЗЕД, втiлення в життя тaких захoдів, як ствoрення відoкремленoго 

структурнoго підрoздiлу, який вiдповiдав би за успiшність вeдeння ЗЕД на 

пiдприємстві, вихiд на нові ринки за умoви пoпeрeдніх мaркетингoвих 

дослiджень, вибiр зaрубіжних пaртнерів для вeдeння ЗЕД шляхoм збoру 

неoбхіднoї інфoрмації прo них, провeдeння SWOT-анaлізу для розрoбки 

стрaтегії рoзвитку підприємствa, в тому ж числі ЗЕД, впровaджeння систeми 

мoнітoрингу та удоскoнaлeння мeханізму зoвнішньoекoнoмічної дiяльнoсті 

пiдприємствa на оснoві відпoвідних закoнодaвчих aктів - бeз сyмнiву значнo 



62 
 

покрaщать якість рoбoти у сферi зовнішньoeкoнoмічної діяльності та 

забезпечить відповідні умови ефективного управління в діяльності 

підприємства. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 

В статті запропоновано основні напрямки вдосконалення стратегії виходу 

підприємства на зовнішні ринки. Напрямки вдосконалення доцільно поєднати 

в інтегрований підхід, який комплексно дозволить вдосконалити стратегію 

виходу підприємства на зовнішні ринки. 

Ключові слова:  стратегія,  зовнішні ринки, конкуренція, стратегічний план, 

фірми-конкуренти, комерційна практика, інтегрований підхід 

Для українських підприємств стратегії виходу на зовнішні ринки збуту – 

це доволі актуальне питання, але нестача фінансових засобів, ганебний стан 

основних засобів, невідповідність продукції міжнародним стандартам, а 

також застарілість технологій, є, для багатьох підприємств, одними з 

основних причин, що перешкоджають виходу на закордонні ринки. Розробка 

стратегії, що відповідає повністю особливостям діяльності підприємства 

дасть змогу збільшити успіх підприємства при виході на зовнішній ринок.   

Розробкою теоретичних, методичних і практичних основ формування 

стратегії розвитку підприємства у разі виходу на зовнішній ринок в Україні 

займаються В. Герасимчук, В. Пастухова, В. Пономаренко, Ю. Соболєв, 

О.Тридід. За кордоном цій проблемі присвятили дослідження І. Ансофф, ,                   

Г. Друкер, Дж. Дэй, Дж. Еванс, Ф. Котлер, Д. Кромбрюгге, К. Лінді,                              

С. Маджаро, Дж. Макартура, М. Мак-Дональд, А. Чандлер та ін. Проте велика 

кількість питань, в рамках обраної тематики, ще залишається не розкритою. 

Основою успіху підприємства у сучасній економіці визначається 

можливістю  ефективно функціонувати як на внутрішньому так і на 
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зовнішньому ринках. Процес виходу на зовнішні ринки підприємство 

повинно організувати таким чином, щоб якомога вигідніше представити на 

ринку свої сильні сторони. З цією метою підприємству необхідно обрати 

стратегію, що включає оцінку умови діяльності в даній країні, її законодавчі 

акти та стратегію діяльності в даних умовах.  

Поведінка організації на зовнішньому ринку значною мірою визначається 

внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні 

стратегічного управління. У той самий час стратегія зовнішньоекономічної 

діяльності є однією з важливих складових стратегічного плану підприємства і 

системи стратегічного управління [1, с.43]. 

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є 

максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. 

Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу підприємства на 

зовнішній ринок можна представити у вигляді певного алгоритму (рис. 1).  

 

Рис. 1. Алгоритм прийняття рішення щодо доцільності виходу 

підприємства на зовнішні ринки 

 

Вирішення проблеми виходу вітчизняних компаній на міжнародний 

ринок передбачає, як правило, з‘ясування двох основних питань: мотивів 

підприємств до виходу на зовнішні ринки і чинники, які визначають вибір 

форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вибір конкретного ринку 

Наявність попиту на світовому ринку на продукцію 

підприємства 

Можливість адаптації продукції підприємства до 

вимог зарубіжних ринків 

Сприятливе середовище для діяльності підприємства 
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визначається їхньою близькість до внутрішнього ринку виробника, тобто 

величиною культурних відмінностей, розходженнями в методах роботи на 

ринку, фізичною відстанню тощо. Насамперед підприємство виходить на 

близькі ринки, потім на більш віддалені. Компанія проходить шлях від 

фірми, орієнтованої на внутрішній ринок, до глобальної компанії. 

З метою вдосконалення стратегії підприємства на зовнішньому ринку 

необхідно визначити способи вибору зовнішнього ринку. Залежно від 

глибини обґрунтування управлінського рішення необхідно виділити три 

підходи до вибору зовнішнього ринку: суб'єктивний, дискретний, 

комплексний [3, с. 74]. Кожний із підходів виходу фірми на зовнішній ринок 

має свої недоліки та безумовні переваги, які потрібно розглядати у контексті, 

насамперед, особливостей товару.  

При розробці стратегії виходу на зовнішні ринки необхідно приділити 

велику увагу конкуренції. Вивчення й оцінка діяльності на ринку фірм-

конкурентів має важливе значення для визначення пропозиції товару на 

конкретному ринку і вироблення маркетингової стратегії підприємства. При 

вивченні фірм-конкурентів необхідно ретельно проаналізувати наступну 

інформацію: 

 обсяг і частка продажів фірми-конкурента на досліджуваному 

ринку, що дозволяє оцінити міцність позиції конкурентів на ринку; 

 характеристика підприємством продукції, що випускається, 

асортиментну політику, ціни, фактори конкурентоспроможності, практику 

використання товарних знаків, упакування й інших складових товару в 

реальному виконанні; 

 види і характер пропонованих фірмами-конкурентами послуг, що 

супроводжують покупку товару (наприклад, доставку, монтаж, комерційний 

кредит, форми технічного обслуговування й ін.); 

 практика товароруху і збутова політика: види транспорту, склади 

та їх розміщення, умови збереження і доставку на ринок, використання 

каналів товароруху, види торгових посередників і виконувані ними функції, 

витрати на зміст збутового апарату та інше; 
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 застосовувані форми і методи рекламної діяльності і стимулювання 

продажу, витрати на ці цілі, організація рекламної діяльності й інше; 

 інноваційна діяльність, виробнича і технічна політика, рівень 

витрат виробництва і шляхи їхнього зниження; 

 фінансове положення кожної конкуруючої фірми і її здатність 

захищати й утримувати свої позиції на ринку, платоспроможність і здатність 

до розширення потужностей і організації нового виробництва; 

 інші показники, що характеризують конкурентноздатність 

підприємств. 

 Для успішної побудови стратегії також варто дослідити законодавчу 

базу зарубіжного ринку. Для успішної та ефективної побудови стратегії для 

обраного ринку підприємству необхідно знати: 

 закони з питань страхування і перевезень різними видами 

транспорту;  

 закони, що регулюють правове положення і діяльність фірм, у 

тому числі іноземних;  

 закони про охорону промислової власності, патентуванні 

винаходів, реєстрації товарних знаків, а також існуючу практику по цих 

справах; 

 загальноприйняті в країні імпортері способи дозволу судових 

суперечок по міжнародних комерційних справах; 

 особливості оформлення договорів та ін. 

Вивчення комерційної практики припускає з‘ясування специфічних 

питань договірної практики, що склалася на даному ринку, типових 

контрактів, розроблених об‘єднаннями підприємців (асоціаціями, союзами й 

інше). Важливе значення мають торговельні порядки і звичаї, що склалися в 

практиці міжнародної торгівлі окремими товарами в торговій практиці 

регіону, чи країни її портів; застосовувані умови постачання товарів; методи і 

способи встановлення ціни; способи платежу, форми і методи розрахунку 

валюти платежу. 
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Для вдосконалення стратегії виходу підприємства варто використати  

інтегрований підхід, який передбачає дії керівництва підприємства щодо 

досягнення стійкої конкурентної переваги як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, а також дії, спрямовані на запобігання можливим 

атакам конкурентів і безперервний розвиток підприємства [2, с.398]. 

Інтегрований підхід включає в себе аналіз конкурентного середовища, 

дослідження законодавчої бази, вивчення комерційної практики та ін. 

Очевидно, що реалізація інтегрованого підходу до формування стратегії 

виходу підприємства на зовнішні ринки на практиці дозволить керівництву 

концентрувати свої зусилля одночасно на декількох напрямах діяльності, тим 

самим охоплюючи все поле ринкових можливостей, сприяючи досягненню 

стійкої конкурентної переваги. Використання інтегрованого підходу сприяє 

здійсненню оптимального стратегічного вибору з урахуванням ресурсних 

можливостей підприємства, скорочує ризик ухвалення помилкових рішень, 

дозволяє значно скоротити тимчасові й матеріальні витрати в процесі 

створення стратегії спрямований на зміцнення взаємин зі споживачами, 

внутрішнім персоналом, постачальниками і посередниками, він тим самим 

сприяє створенню нових конкурентних переваг. 

 Отже, стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки  визначається 

як комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі 

творчого науково обґрунтованого підходу і визначається для досягнення 

довгострокових глобальних цілей підприємства. Розробка ефективної 

конкурентної стратегії є складним і багатогранним процесом, необхідною 

передумовою досягнення стійкого функціонування підприємства і має 

безперечну практичну цінність. Реалізація стратегії виходу підприємства на 

зовнішні ринки, з урахуванням ситуації на ринку та своєчасним аналізом та 

реагуванням на відхилення від цільових орієнтирів та реакцією на зовнішні й 

внутрішні зміни, дозволить підприємству сформувати та зміцнити свої 

конкурентні переваги та становище на ринку. Використання інтегрованого 

підходу до формування стратегії дасть змогу створити комплекс дій з 

урахуванням впливу великої кількості факторів дії. 
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Для ефективної роботи підприємств особливе значення має те, яким 

чином здійснюється управління кадрами. Як правило, керівники більшості 

вітчизняних підприємств дотримуються принципів управління трудовими 

ресурсами, які були сформовані  в умовах командної економіки. Великим 

мінусом такого управління є відсутність творчого підходу, внаслідок чого 

підприємства втрачають можливість функціонувати або підтримувати власні 

лідируючі позиції у конкурентному середовищі. Таким чином, українські 

підприємства потребують впровадження інноваційних методів управління 

персоналом, що дозволить суттєво покращити продуктивність праці та 

призведе до підвищення конкурентоспроможності підприємства. За 

допомогою новітніх методів управління персоналом можна істотно 

покращити  показники господарської діяльності підприємства. 

Система управління трудовими ресурсами підприємства в сучасних 

ринкових відносинах забезпечує безперервне вдосконалення методів роботи з 

кадрами і використання досягнень вітчизняної і закордонної науки і 

найкращого виробничого досвіду. 

Питання механізму управління персоналом на підприємстві 

висвітлювалось у багатьох дослідженнях. Основні підходи до сутності та 

принципів управління персоналом у працях висвітлювали такі науковці, як              

І. Ансофф, Ф. Беккер, І. Богиня, М. Данюк, П. Друкер, Г. Захарчин,                          

В. Калина, Д. Лук‘янченко, М. Мескон, С. Оддонел, І. Петрова, Т. Пітерс,                 

Л. Пошелюжна, Г. Саймон, В. Семикіна, М. Уманський, Ф. Хедоурі, О. Щур 

тощо. Суттєвим внеском у науку з ефективного управління трудовими 

ресурсами підприємства зробили професор Л.О. Чорна та викладацький 

склад  кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ В.В. Соколовська, Л.В. Бондарчук,                     

Л.М. Римарева, О.М. Лозовський. 

Недивлячись на виконані дослідження, залишаються недостатньо 

розробленими питання методичного інструментарію управління трудовими 

ресурсами на підприємствах. Тому метою статті визначено розробку 

методичного  забезпечення  управління  трудовими  ресурсами підприємств.  
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Управління трудовими ресурсами (англ. human resources management, 

HRM) – галузь знань і практичної діяльності, спрямована на забезпечення 

організації якісним персоналом, здатним виконувати покладені на нього 

трудові функції, і забезпечення оптимального його використання. Управління 

трудовими ресурсами є невід‘ємною частиною якісних систем управління 

організації [1].  

Управління трудовими ресурсами – процес ефективного використання й 

розвитку людських ресурсів підприємства для досягнення організаційних і 

особистих цілей персоналу шляхом впровадження економічних, 

організаційних і соціально-психологічних методів управління. Управління 

трудовими ресурсами визнають однією з найважливіших сфер життя 

підприємства, яка здатна багаторазово підвищити його ефективність, а саме 

поняття «управління персоналом» розглядають достатньо широко: від 

економіко-статистичного до філософсько-психологічного.  

Процес управління трудовими ресурсами передбачає такі етапи: пошук і 

адаптацію персоналу, оперативну роботу з персоналом (включаючи навчання 

й розвиток персоналу, оперативну оцінку персоналу, організацію праці, 

управління діловими комунікаціями, мотивацію та оплату праці), стратегічну 

роботу з персоналом.  

Однією з актуальних проблем, пов‘язаних із реформуванням української 

економіки в посткризовому періоді, є проблема ефективного управління 

трудовими ресурсами. За Л. С. Дорошенком, управління трудовими 

ресурсами є складовою невід‘ємною системи регулювання соціально-

економічного розвитку суспільства. Воно спрямоване на задоволення потреб 

економіки у кваліфікованих кадрах; забезпечення ефективної занятості 

працездатного населення, раціональний розподіл його за сферами праці і на 

територіях; ефективне використання ресурсів і праці. Це найбільш загальне 

визначення управління трудовими ресурсами [2]. 

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту та 

адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
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стверджує, що ефективне управління трудовими ресурсами підприємства – 

це головна функція будь-якої організації та система взаємозв'язаних 

організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для 

нормального функціонування, розвитку і ефективного використовування 

потенціалу робочої сили. Це свідчить, що  управління трудовими  ресурсами  

складається з дев‘яти етапів:  

1. Планування ресурсів -  розробка плану забезпечення майбутніх потреб 

у людських ресурсах.  

2. Набір персоналу -  створення резерву потенційних кандидитів по всіх 

посадах.  

3. Відбір -  оцінка кандидитів на робочі місця  і відбір кращих з резерву, 

створеного  в ході набору.  

4. Визначення заробітньої плати і пільг -  розробка  структури 

заробітньої  плати і пільг з метою залучення, наймання і збереження 

службовців.  

5. Профорієнтація й адаптація -  введення найнятих працівників в 

організацію  і її підрозділи, розвиток  у  працівників розуміння того, що 

очікує від нього організація і яка праця  в ній одержує  заслужену оцінку.  

6. Навчання -  розробка програм для навчання трудових навичок,  які 

необхідні для ефективного виконання роботи.  

7. Оцінка  трудової  діяльності -  розробка  методик    оцінки  трудової  

діяльності  і  доведення  її  до співробітника.   

8. Підвищення, зниження, переведення, звільнення - розробка методів 

переміщення працівників на посаді з більшою чи меншою відповідальністю, 

розвитку їхнього професійного досвіду шляхом переведення на інші посади 

чи ділянки роботи, а також  процедур припинення договору про найм.  

9. Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі  -  

розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення 

ефективності праці керівних кадрів [5] . 
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В сучасній теорії і практиці управління персоналом на фірмах 

економічно розвинутих країн домінують два протилежних підходи – 

американський і японський. 

Основними характеристиками американського підходу є: персонал 

розглядається як основне джерело підвищення ефективності виробництва;  

персоналу надається певна автономія; підбір персоналу здійснюється за 

такими критеріями, як освіта, практичний досвід роботи, психологічна 

сумісність, уміння працювати в колективі; орієнтація на вузьку спеціалізацію 

менеджерів, інженерів, вчених [3]. 

Японській моделі характерна орієнтація на: довгу перспективу роботи на 

одному підприємстві; якість освіти й особистий потенціал робітника; оплата 

праці визначається комплексно, з врахуванням віку, стажу роботи, освіти та 

здібностей до виконання поставленого завдання; участь працівників у 

профспілках, що створюються в межах організації, а не галузі. 

Варто зауважити, що кожна із концепцій управління персоналом має 

обмежений характер і охоплює лише певні аспекти реальних проблем. 

Рішень, які б були універсальними на всі випадки життя немає в жодному із 

методологічних підходів. У всьому світі взагалі і в Україні, зокрема, 

характерне одночасне співіснування багатьох різних типів ділової етики 

поведінки і, відповідно, корпоративних культур різних організацій. В 

результаті чого у всьому світі в будь-якій організації використовується те чи 

інше співіснування базових елементів управління персоналом, що відображає 

специфіку формування кожної конкретної корпоративної культури [4]. 

Система управління персоналом на вітчизняних підприємствах має ряд 

недоліків: відсутність гарантій зайнятості; заборгованість та несвоєчасна 

виплата заробітної плати; недосконала система пільгового забезпечення та 

кар‘єрного росту; неефективна діяльність служби охорони праці. 

Тож на вітчизняних підприємствах активно використовують зарубіжний 

досвід управління персоналом. Яскравим прикладом використання 

ефективної системи управління тудовими ресурсами в сучасних ринкових 
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відносинах є українсько-німецьке підприємство ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС 

ФЕКТОРІ», що розпочало свою діяльність в червні 2007 року. Основним 

видом його діяльності є пошиття верхнього одягу. 

Новим підходом керівників ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» є 

те, що функції управління трудовими ресурсами є цілісною системою:  

1. Організаційна - планування джерел комплектування кадрами.  

2. Соціально-економічна - комплекс умов і чинників, що визначають 

використовування і закріплення трудовими ресурсами. 

3. Відтворююча - забезпечує створення учбово-матеріальної бази і 

розвиток трудових ресурсів 

Мотиваційний процес управління трудовим ресурсами цього 

підприємства є новим на українському ринку. Ця система має назву – «Pay 

for Perfor-mance» – «плата за виконання» (далі – PFP). 

Під PFP розуміється застосування різних способів оплати праці, при 

яких винагорода,що одержується працівником, залежить від індивідуальних і 

групових відмінностей у виконанні діяльності. Згідно з даними, отриманими 

в 23rd Annual Hewitt AssociatesиSalary Increase Survey (результати 

дослідження Європейської асоціаціі раціонального управління персоналом), 

за шість років відсоток коштів, які компанії направляли на PFP-програми, 

збільшився на 50%.  

ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» використовує систему «Pay for 

Perfor-mance» («плата за виконання») в декількох гнучких схемах: 

1. Комісійні – це найпростіша і одночасно найстаріша PFP-схема. Суть її 

в тому, що співробітник отримує певний відсоток від сум, які йому платять 

клієнти при купівлі у нього товарів. Комісійні можуть використовуватися як 

у поєднанні з базовим окладом, так і незалежно від нього, повністю 

становлячи заробітну плату співробітника.  

2. Грошові виплати за виконання поставлених цілей. Це найбільш 

поширений тип PFP-планів (такі винагороди використовує 61% світових 

компаній). Такі виплати в цілому здійснюються при відповідності працівника 
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деяким заздалегідь встановленим критеріям та віддачі його загальній праці, 

доплати та преміальні за наднормові години.  

3. Спеціальні індивідуальні винагороди як визнання цінності того чи 

іншого працівника. По-перше, це спеціальні премії, що виплачуються 

співробітникам за володіння навичками, гостро необхідними компанії в 

даний момент. По-друге, це премії за вірність компанії, які отримують 

співробітники, що пропрацювали в організації певну кількість часу. Такі 

премії можуть виплачуватися і фахівцям, відхід яких дуже небажаний для 

компанії. По-третє, це премії «зіркам» компанії. 

4. Програми поділу прибутку. При такій схемі співробітники отримують 

певний відсоток прибутку компанії. З одного боку, ці програми можуть 

застосовуватися як індивідуальні винагороди, і в такому випадку при 

гарному виконанні своєї роботи співробітник одержує заздалегідь 

обумовлений відсоток прибутку.  

Впровадження цієї системи управління трудовими ресурсами на 

практиці (табл. 1) дозволяє проілюструвати справедливі результати 

діяльності ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ». 

Таблиця 1 

Аналіз системи управління трудовими ресурсами «Pay for Perfor-

mance» ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ»  

за 2012-2014 рр. тис. грн. 

Вид оплати 

Роки 
Відхилення 

абсолютн.,+-/ 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

1 2 3 4 5 6 

1. Фонд оплати праці 
12,58 15,58 18,85 3,0 3,27 

1.1.За відрядними розцінками 5,54 6,98 7,33 1,44 0,35 

1.2.Тарифним ставкам і окладам 4,82 5,14 5,86 0,32 0,72 

1.3.Премії за виробничі результати 1,48 1,96 2,43 0,8 0,47 
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Продовж. табл. 1. 

1.4.Доплата за професійну 

майстерність 
0,91 0,98 1,22 0,7 0,24 

1.5.Доплата за понаднормові 

годинник 
1,48 1,63 1,97 0,15 0,34 

2. Виплати за рахунок чистого 

прибутку 
0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 

2.1.Матеріальна допомога 1,01 0,12 1,26 0,11 1,14 

3. Виплати соціального характеру 1,58 1,62 1,78 0,04 0,16 

 

Ці результати свідчать, що система дійсно працює. Саме оплата праці є 

мотивуючим фактором, якщо вона безпосередньо пов'язана з підсумками 

праці. Працівники повинні бути впевнені в наявності стійкого зв'язку між 

матеріальною винагородою та своєю працею.  

Основні принципи раціонального використовування трудовими 

ресурсами ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» є : 

• забезпечення раціональної зайнятості працівників; 

• забезпечення стабільності і рівномірного навантаження працівників 

протягом робочого періоду; 

• забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника вимогам 

робочих місць і виробництва шляхом періодичного переводу з одного 

робочого місця на інше; 

• забезпечення максимальної можливості виконання на робочому місці 

різних операцій. 

Виходячи з цих принципів раціональне використовування трудових 

ресурсів ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» передбачає перш за все 

досягнення кількісної і якісної збалансованості робочих місць і працівників, 

розповсюдження гнучких форм зайнятості, забезпечення умов і організації 

праці, які сприяють повній реалізації трудового потенціалу працівників.  

Серед основних результатів ефективного управління трудовими 

ресурсами підприємства ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ», що 

спонукають працівника виконувати власні функціональні обов‘язки 
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безпосередньо виступає заробітна плата. Для переважної працівників заробітна 

плата є основним джерелом задоволення власних потреб та потреб їхніх сімей. 

Саме прозора заробітна плата забезпечує відданість та високу продуктивність 

праці персоналу ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ», рис 1. 
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Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати ТОВ «ПОЛОННЕ 

ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» у 2014 році. 

Соціальні дослідження свідчать про те що працівників ТОВ «ПОЛОННЕ 

ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» заохочує на сама зарплата, а реальна можливість її 

зростання, об‘єктивне призначення працівникам премій, надбавок, доплат, 

інших не грошових винагород. Зростання матеріальної складової в структурі 

оплати праці хоча і виступає досить суттєвим мотиватором трудової 

поведінки персоналу, разом з тим досягти високої продуктивності праці без 

застосування нематеріальних чинників неможливо. 

Важливим структурним елементом системи управління трудовими 

ресурсами ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС ФЕКТОРІ» є планування трудової 

кар'єри. Як свідчить зарубіжний досвід, необхідно планувати ділову кар'єру з 

моменту ухвалення працівника до його звільнення. При цьому необхідно 

організовувати як горизонтальне, так і вертикальне просування працівника за 

системою посад і робочих місць. Працівник ТОВ «ПОЛОННЕ ТРАУЗЕС 

ФЕКТОРІ» знає не тільки свої перспективи на коротко- і довгостроковий 

період, але і результати, яких він повинен добитися, щоб розраховувати на 

просування по службі. 
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Таким чином, при виборі сучасних  підходів до управління трудовими 

ресурсами в умовах  ринкових відносинах слід виходити із системного 

уявлення процесу дослідження, що відображає різні аспекти управління 

відтворення трудових ресурсів: організаційні, соціальні, психологічні, 

комбіновані. Тому, кожне підприємство, установа, організація зацікавлені в 

підвищенні результатів своєї діяльності. Крім модернізації виробництва, 

підвищення кваліфікації працівників, важливим чинником виступає 

людський ресурс – чітке, прозоре, раціональне та ефективне управління. А це 

означає, що підвищення ефективності праці залежить також і від мотивації 

працівників. Адже мотивація співробітників займає одне з центральних місць 

в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною 

їхньої поведінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті сформульовані основні положення та розроблені компоненти 

автоматизованої системи підтримки та прийняття рішень при 

проектуванні технологічного оснащення. Структурно-функціональна модель 

процесу проектування технологічного оснащення дозволила виявити вплив 

міри стандартизації технологічного оснащення на якість процесу і 

розкрити поетапну взаємодію невідповідностей на загальний час розробки 

технологічного оснащення. 

Ключові слова: технологічне оснащення, конструкторська документація, 

бази даних, продукція, якість, стандартизація. 

Останніми роками на торговельно-виробничих підприємствах 

відзначається зростання числа деталей виробів, яке викликане підвищенням 

складності випуску продукції і розширенням її номенклатури, що призводить 

до необхідності розробок, а також, в свою чергу, збільшенням кількості 

технологічного оснащення. Зростання номенклатури оснащення призводить 

до збільшення витрат на технологічну підготовку виробництва, у тому числі, 

враховуючи значний об‘єм проектно-конструкторських робіт, залучення 

персоналу, задіяного устаткування, різального і вимірювального інструменту, 

матеріалів, асортименту тощо. Якість у виробничому процесі технологічного 

оснащення істотно впливає на якість нових виробів.  

Накопичений значний науково-практичний досвід в розробці теорії і 

практики щодо особливостей застосування автоматизованих систем 

управління провідними фахівцями такими, як: М.О. Гаврилов,                              

Ю.Б. Гермейер, Л.С. Глоба, В.М. Глушков, В.О. Ігнатов, О.Г. Івахненко,   

А.О. Красовський, П.С. Краснощок, І.І. Криницький, В.М. Кунцевич, тощо. 
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Мета статті ґрунтується на особливостях застосування автоматизованих 

систем управління технологічним процесом якості продукції підприємства за 

умов динамічного впливу зовнішнього середовища. 

Автоматизована система підтримки прийняття рішення при 

проектуванні технологічного оснащення є комбінацією наступних складових, 

зокрема: компоненти, змінні, параметрами, функціональні залежності, 

обмеження, цільові функції тощо. 

Компонентами є складові частини, які при відповідному об‘єднанні 

утворюють систему, а також елементи системи або її підсистему. 

Систему визначають як групу, або сукупність об‘єктів, які об‘єднані 

деякою формою регулярної взаємодії або взаємозалежності для виконання 

заданої функції. Автоматизована система підтримки прийняття рішення при 

проектуванні технологічного оснащення містить наступні функції як оцінка 

міри відповідності прототипу з базами даних вимогам технічних завдань; 

вибір оптимального прототипу, що включає визначення міри його 

стандартизації і функціонально-вартісного аналізу прототипу з метою 

виявлення зайвих витрат. 

У автоматизованій системі підтримки прийняття рішень екзогенними 

(вхідними) параметрами є вимоги технічних завдань на проектування 

оснащення і креслення деталі, що виготовляється, а також альбоми 

конструкцій і схем, нормативна література [1, 3]. Вихідними параметрами в 

автоматизованій системі підтримки прийняття рішення при проектуванні 

технологічного оснащення є вибрані прототипи конструкторської 

документації технологічного оснащення. Параметрами в автоматизованій 

системі підтримки прийняття рішення при проектуванні технологічного 

оснащення є значення параметрів пошуку конструкторської документації 

штампу або прес-форм в базах даних (табл. 1). 

Функціональні залежності описують поведінку змінних і параметрів в 

межах компоненту або виражають співвідношення між компонентами 

системи. 
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Детерміністичні функціональні залежності в автоматизованій системі 

підтримки прийняття рішення при проектуванні технологічного оснащення 

являють собою правила, за якими здійснюється пошук – логіка предикатів, а 

так само методика оцінки міри стандартизації оснащення. Ці функціональні 

залежності визначають вхідну інформацію системи. 

Таблиця 1 

Компоненти автоматизованої системи прийняття рішень при 

проектуванні технологічного оснащення 

Назва Завдання 

Компоненти - правила вибору конструкторської документації, 

технологічного оснащення з баз даних; 

– конструкторська документація оснащення; 

– функціонально-вартісний аналіз оснащення; 

– варіанти оптимізації конструкції оснащення. 

Змінні Екзогенні (вхідні) параметри: 

– технічні завдання на проектування оснащення; 

– креслення виготовлення деталі; 

– альбоми конструкцій та схем; 

– нормативна література. 

Ендогенні (вихідні) змінні: 

– прототип конструкторської документації технологічного 

оснащення. 

Параметри – значення параметрів пошуку конструкторської 

документації штампу та прес-форми в базах даних. 

Функціональні 

залежності 

– правила, за якими здійснюється пошук конструкторської 

документації – логіка предикатів. 

Обмеження Штучні обмеження: 

– функціонально-вартісний аналіз технологічного 

оснащення; 

– обмеження стосовно обладнання; 

– види оснащення (штампи, прес-форми для лиття з 

пластмаси). 

Цільова 

функція 

– збереження часових, трудових та матеріальних ресурсів за 

рахунок застосування уніфікації та стандартизації 

конструкцій технологічного оснащення. 
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Обмеження є встановлюваними межами значень змінних або 

обмежуючих умов розподілу і витрачання тих або інших засобів. Штучними 

обмеженнями в автоматизованій системі підтримки прийняття рішення, яка 

знаходиться в стадії розробки при проектуванні технологічного оснащення є 

функціонально-вартісними аналізом з метою зниження вартості ціни 

технологічного оснащення; обмеження щодо устаткування (характеристики 

пресів, наявних на підприємстві); види оснащення – штампи та прес-форми 

для литва з пластмас [2, 4]. 

 

Рис.1. Структура автоматизованої системи підтримки прийняття 

рішення при проектуванні технологічного оснащення: 

де ТО – технологічне оснащення; КД – конструкторська документація; 

ОПР – ос  оба, яка приймає рішення; БЗ – бази даних. 

Застосування автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при 

проектуванні технологічного оснащення є ефективним засобом зниження 

термінів розробки конструкторської документації технологічного оснащення, 

БЗ, КД, ТО 
Досвід 

експертів 

Базова експертна оцінка 

Пошук оснащення 

Параметри ТЗ 

Модуль пошуку 

оснащення 

Модуль прийняття 

рішення за 

прототипом КД та ТО 

Вибір прототипу ТО 
ТЗ на 

розробку 

ТО 

Досвід ОПР Допрацювання 

КД ТО 

Корегування КД ТО в 

процесі виготовлення 

та випробування 

КД ТО 

Модуль 

проектування ТО 

Допрацювання 

прототипу ТО 
Модуль проведення 

функціонально-

вартісного аналізу 

Оцінка ступеня стандартизації 

Модуль оцінки рішення за 

ступенем стандартизації 

Оцінка  

рішення Проектува

ння ТО з 

використа

нням 

прототипу 



82 
 

а, отже, і підвищення економічності виробництва за рахунок використання 

суб‘єктивних знань і досвіду, накопичених на підприємстві із застосуванням 

стандартизації і уніфікації та проектування оснащення зокрема. Розроблена 

методика оцінки міри стандартизації технологічного оснащення була 

реалізована в інтелектуальному модулі автоматизованої системи підтримки 

прийняття рішень, яка є ефективним засобом зниження термінів розробки 

конструкторської документації та підвищення рівня якості проектування 

оснащення зокрема (рис. 1). 

Запропонована структура модуля включає такі функції як: оцінка міри 

відповідності прототипу з БД вимогам ТЗ; вибір оптимального прототипу і 

оцінка міри його стандартизації; функціонально-вартісний аналіз прототипу з 

метою виявлення зайвих витрат. 

З вище наведеного можна зробити наступні висновки, що структурно-

функціональна модель процесу проектування технологічного оснащення 

дозволила виявити вплив міри стандартизації технологічного оснащення на 

якість процесу і розкрити поетапну взаємодію невідповідностей на загальний 

час розробки технологічного оснащення, а також визначені шляхи зниження 

тимчасових втрат при проектуванні технологічного оснащення, що 

включають уніфікацію проектних рішень, агрегацію і блоково-модульне 

проектування, а так обґрунтовані математичною моделлю тимчасових втрат, 

що враховує міру стандартизації технологічного оснащення, що, в свою 

чергу, дало можливість розробити математичну модель коефіцієнту 

стандартизації технологічного оснащення, що включає коефіцієнти уніфікації 

проектних рішень, виду архівації прототипу оснащення, агрегації та блочно-

модульного проектування, а так само коефіцієнт офіційної стандартизації, що 

дозволяє об'єктивно управляти тимчасовими втратами в процесі 

проектування технологічного оснащення на підприємстві. 
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У статті розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні та   

інноваційну  стратегію  як  основу  стратегії  розвитку вітчизняних 

підприємств, представлено огляд існуючих інноваційних стратегій 

підприємств у сучасних умовах українського ринку. 

Ключові слова:  інновації, інноваційна стратегія, підприємство, управління, 

стратегія. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні все більшого 

значення набуває впровадження інновацій підприємствами, що вимагає від 
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них активного застосовування різноманітних інструментів управління 

інноваційною діяльністю. Серед усіх функцій менеджменту інноваційної 

діяльності центральне місце посідає її планування, так як воно є відправним 

пунктом розвитку інновацій підприємства.  До найважливіших інструментів 

планування відносять інноваційні стратегії, які націлені на отримання 

економічних результатів від цієї діяльності найоптимальнішим шляхом.  

Правильно обрана й ретельно продумана інноваційна стратегія – 

запорука успішного розвитку підприємства. Вона забезпечує розширення 

збуту продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках, посилює 

конкурентні позиції підприємства, його здатність протистояти фінансовим та 

економічним викликам сьогодення.  

Вагомий внесок у дослідженні проблеми управління інноваційним 

розвитком підприємств зробили зарубіжні та вітчизняні вчені:  Л. Антонюк, 

П. Друкер, Є Ілляшенко, О. Кузьмін, Н. Красглкутська, Ф. Ніксон,  М. 

Портер, І. Роджерс,  Й. Шумпетер,  У. Чан Ким та інші. І. Павленко, З. 

Шершньова, Г. Швиденко  та інші. Проте велика кількість питань зазначеної 

проблеми, а саме новітні інструменти планування інноваційної діяльності, 

узгодженість інструментів планування з інструментами інших функцій 

планування інноваційного менеджменту потребують досить детального 

вивчення, зокрема уточнення та систематизації. 

Основною метою даної публікації є висвітлення сутності інноваційних 

стратегій вітчизняних підприємств та дослідження проблем їх впровадження  

в умовах мінливого  конкурентного оточення.  

В наш час інновації стали незаперечним фактором  розвитку економіки 

як для країни в цілому, так і для окремих підприємств. За допомогою 

новітніх рішень уряди країн здатні ефективно виконувати свої функції, 

пов‘язані із захистом національної безпеки та навколишнього середовища, 

охороною здоров‘я та підвищенням продуктивності праці. Підприємствам 

інновації створюють стратегічні переваги в найбільш конкурентних областях, 

пересічним   громадянам – підвищують рівень та якість життя. Нині 
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більшість українських підприємств усвідомила, що необхідні інноваційні, 

принципово нові методи управління персоналом та організацією в цілому, 

впровадження інноваційних проектів у виробництво. Інновації необхідні в 

організаційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскільки саме в 

комплексі вони приносять найефективніший результат. 

 Так, за останніми статистичними даними кількість промислових 

підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, за 2013 рік та початок 

2014 року інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1715 

підприємств, або 16,8% обстежених промислових (у 2012р. – 1758, або 

17,4%). Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

залишаються власні кошти підприємств, частка яких у 2013р. значно зросла і 

становила 72,9% загального обсягу витрат. Фінансову підтримку держави 

отримали 10 підприємств із держбюджету і 24 – з місцевих бюджетів, 

загальна частка отриманих коштів становила 1,9% загального обсягу 

фінансування інноваційної діяльності. У 2013р. понад три чверті інноваційно 

активних промислових підприємств займалися впровадженням інновацій 

(або 12,9% обстежених промислових). 

Найбільше інноваційно активних підприємств розташовано в Києві, 

Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Львівській областях. Обсяг 

реалізованої цими підприємствами інноваційної продукції склав 41 млрд. 

107,7 млн. грн. 332 підприємства реалізовували свою інноваційну продукцію 

за межі України, 22,3% якої надходило в країни СНД.  

Доречно додати, що Україна зробила несподівано великий ривок у 

щорічному рейтингу топ-50 найінноваційніших країн світу за версією 

Bloomberg. За рік наша країна піднялася із 49-го на 33-тє місце, випередивши 

Гонконг, Ісландію, Бразилію та інші країни. За рівнем освіти Україна 

увірвалася в першу п‘ятірку, поступившись лише Південній Кореї, Росії, 

Фінляндії та Ізраїлю. А за кількістю патентів виявилася в десятці разом 

із США, Великобританією, Німеччиною та Росією. До слова, крім освіти і 

патентів, індекс Bloomberg враховує ще чотири показники: кількість 



86 
 

компаній у сфері хай-тек (Україна займає 35-те місце серед інших країн), 

кількість R&D— центрів (42-ге місце), науковий персонал (41-ше місце) та 

виробництво (50-те місце). До цього кращим результатом для України було 

42-ге місце в загальному рейтингу Global Innovation Index 2013 року.  

Проте, якщо детально поглянути на рейтинги 2014 та 2015 року, дуже 

легко зрозуміти, за рахунок чого Україна змогла піднятись так високо. 

Насамперед – через зростання свого «рейтингу патентів» і через збільшення 

кількості хай-тек компаній та кількості R&D персоналу в країні. Також, така 

ситуація  пов‘язана передусім із тим, що дані щодо України почали, нарешті, 

нормально відстежувати й підраховувати на міжнародному рівні. Крім цього, 

через події 2014 року Україні  приділяється велика увага всього світу.  

Втім, Україна в цьому рейтингу має неймовірно жахливі рейтинги в 

науці та виробництві. Сподіваюся, що така різниця між, з одного боку, 

патентами, освітою та розробкою продуктів і, з іншого боку, науковою 

роботою та виробництвом спонукатиме керівництво держави та підприємтсва 

активніше стимулювати і розвивати саме ці галузі інновацій. 

Щодо Вінницької області, то за 2013 рік та початок 2014 року 

інноваційною діяльністю у промисловості займалось 55 підприємств, що на 

10 % більше, ніж у 2012 році, а їх частка у кількості обстежених підприємств 

збільшилась з 18,0% до 19,4%. За цим показником Вінниччина займає 8 місце 

серед регіонів України.  Майже усі інноваційно активні підприємства 

відносяться до переробної промисловості (93%), з неї трохи більше третини – 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; чверть 

підприємств відноситься до машинобудування. Серед інноваційно активних 

підприємств 25 займались випуском інноваційних видів продукції, 19 – 

впроваджували нові технологічні процеси. 

Протягом 2013 - початку 2014 року в промисловість області було 

впроваджено 32 нових технологічних процеси. Освоєно 78 інноваційних 

видів продукції, з яких 13 – це нові види техніки. Майже половину нових 

видів продукції випустили підприємства, які займаються виготовленням 
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харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; третина припадає на 

підприємства машинобудівного комплексу. Обсяг витрачених коштів на 

інновації в порівнянні з 2012р. збільшився в 1,7 раза та склав 695 млн.грн. 

Тенденція попередніх років залишається незмінною, основним джерелом 

фінансування витрат на здійснення інновацій є власні кошти підприємств 

(95% від загальної кількості).  

Вже за перший квартал 2014 року 36 підприємств реалізували 

інноваційну продукцію на 498,5 млн.грн., що складає 2,3% від загального 

обсягу реалізованої промислової продукції. Для третини підприємств 

реалізована продукція є новою для ринку. Реалізацією продукції за межі 

України займалось 8 підприємств, у тому ччислі в країни СНД – 6 

підприємств. 

Упродовж останніх років (2011 – середини 2014 року) інноваційною 

діяльністю в промисловості займалось 72 підприємства, з яких майже 78% 

придбали машини обладнання та програмне забезпечення, трохи більше 22% 

підприємств займались навчанням та підготовкою персоналу, майже 17% – 

здійснювали внутрішні науково-дослідні розробки. 

Однією з найважливіших складових загальної стратегії економічного 

зростання організації є її інноваційна стратегія, яка являє собою 

цілеспрямовану діяльність по визначенню пріоритетів перспективного 

розвитку організації та їх досягненню, у результаті якої забезпечується нова 

якість проведення й менеджменту. Вона реалізується за допомогою 

прогресивних нестандартних обґрунтованих управлінських рішень, 

прийнятих з урахуванням специфіки роботи організації. 

 В нашому розумінні інноваційна стратегія, або стратегія інновацій, 

пропонує методи конкуренції та ведення бізнесу, задає напрями діяльності та 

розвитку на основі інновацій, а точніше інвестицій в інновації, з метою 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства і на цій основі його 

тривалої прибутковості. Ця стратегія спрямована на комплексне формування 

та використання інноваційного потенціалу підприємства, а також на: 
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- забезпечення довгострокового функціонування інноваційного процесу 

на підприємстві шляхом належної організації (і насамперед належного 

інвестування) всіх його складових елементів та підсистем; 

- створення конкурентоспроможної інноваційної продукції та технологій 

найбільш ефективним та оптимальним шляхом. 

Отже, стратегія розвитку підприємства, яка передбачає забезпечення 

сталих темпів його зростання та ефективного функціонування в перспективі, 

завжди ґрунтується на комплексі інновацій, а саме на використанні науково-

технічних досягнень у сфері техніки, технології, організації, управління 

тощо. Таким чином, стратегічне управління підприємством так чи інакше 

орієнтоване на досягнення майбутніх результатів через інноваційний процес. 

Розробка та вибір інноваційної стратегії повинна обумовлюватись 

наступними чинниками:  

- умови і фактори зовнішнього середовища; 

- сфера діяльності підприємства; 

- наявність відповідного науково-технічного і технологічного 

потенціалу; 

- можливість здійснення моніторингу науково-технічної інформації та 

ринку інновацій; 

- прийнятність за рівнем ризику;  

- готовність ринку до сприйняття новинок;  

- можливості (передусім ресурсні) щодо реалізації тієї чи іншої стратегії 

тощо. 

Щоб  мати  успіх  упродовж  тривалого  періоду,  підприємство  має  

бути  забезпечене фінансовими ресурсами, достатніми для виготовлення 

виробу в обсязі, який відповідає  потребам  ринку.  Це  передбачає  розробку  

фінансової  стратегії,  яка  займає особливе  місце  в  системі  інноваційного  

стратегічного  планування.  У  завдання  цієї стратегії входить оптимізація 

основних та оборотних засобів, формування й розподіл прибутку,  ведення  

грошових  розрахунків,  розробка  інвестиційної  й  інноваційної  політики.  
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Остаточно  напрям  здійснення  інноваційної  діяльності  визначається  з  

урахуванням фінансових можливостей підприємства.   

Загалом для підприємства можна запропонувати наступні альтернативи 

інноваційної стратегії: 

1). Традиційну стратегію. Дана стратегія передбачає підвищення якості 

існуючих продуктів на існуючій технологічній базі. Тобто, вона означає 

відсутність радикальних технологічних змін на підприємстві, при цьому на 

традиційних виробництвах впроваджуються та закріплюються певні 

інноваційні форми на тривалий період їх життєвого циклу. При 

впровадженні традиційної стратегії, результатом є те, що підприємство 

відмовляється від оновлення продукції у наслідок ретельного аналізу 

ринкової ситуації та стану конкурентів, але, разом із цим, не уникає 

інновацій, пов‘язаних із удосконаленням форми і сервісу традиційної 

продукції [1, c. 93-94]. Прикладами підприємств, що успішно застосовують 

цю стратегію у вітчизняній економіці є насамперед підприємства вугільної 

промисловості, металургії, енергогенеруючі та енергорозподільчі компанії 

типу «обленерго», підприємства-монополісти типу «Нафтогаз», 

«Укрзалізниця» тощо.  

2). Імітаційну стратегію.  Дана  стратегії  пов‘язана із копіюванням 

технології виробництва продукції підприємств – новаторів і реалізується  

шляхом або закупки ліцензій на виробництво продукції з мінімальними 

витратами на власні НДПКР,  або імітуванням інноваційного продукту у 

випадку,  коли підприємство має досить технологічних знань для цього. Ця 

стратегія передбачає у підприємства наявності певних переваг, а саме 

зниження вартості продукції завдяки використання дешевих трудових та 

місцевих природних ресурсів, використання існуючих потужностей за новим 

призначенням тощо. Приклади підприємств, що успішно застосовують цю 

стратегію: у вітчизняній економіці це насамперед підприємства харчової та 

легкої промисловості, готельно-ресторанного бізнесу, підприємства галузей 

машинобудівельного комплексу, підприємства галузі фармацевтичного 

бізнесу, хімічна та деревообробна промисловості. 
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3). Наступальну стратегію. Основний зміст наступальної стратегії 

полягає в тому, щоб бути лідером ринку за рахунок високого рівня 

інноваційного процесу (шляхом створення та впровадження нових 

продуктів), кваліфікованих кадрів, можливостей до розподілу ризику та 

інших конкурентних переваг. Передбачає тісний зв'язок підприємства із 

світовими досягненнями науки і техніки, пряму залежність від наукових 

розробок, які фінансуються та реалізуються самим підприємством. Але разом 

з тим, стратегія потребує  значних кредитних інвестицій, а відтак, високого 

фінансового потенціалу підприємства, кваліфікованого персоналу та 

творчого науково-технічного потенціалу. 

У вітчизняній економіці таких підприємств, що застосовують 

наступальну стратегію нажаль обмаль, і насамперед, це підприємства сфери 

ІТ та залишків ВПК, аерокосмічної галузі («Південмаш», АКБ ім. Антонова 

та ін.), деякі підприємства металургійного комплексу (наприклад, частково 

«Інтерпайп»). 

4). Оборонну стратегію. Вона спрямована на утримання конкурентних 

позицій підприємства на існуючих ринках, відображаючи реакцію 

підприємства на дії конкурентів. Тобто, підприємство, яке використовує дану 

стратегію, чекає, коли конкурент, що використовує наступальну стратегію, 

першим представить товар та відповідно стикнеться з певними перепонами 

на цьому шляху, після чого підприємство з оборонною стратегією 

представляє свій власний товар, виправляючи помилки, які могли бути 

допущені підприємством – піонером. Застосовується  стратегія для реалізації 

загальної стратегії стабілізації. Її дотримуються підприємства, які уникають 

надмірного ризику, але у той же час є достатньо високотехнологічними, так 

як ця стратегія вимагає від них значних зусиль у науково-дослідній сфері 

діяльності. 

Приклади підприємств, що успішно застосовують цю стратегію є 

китайські підприємства із складання РС, ноутбуків та інших сучасних 

електронних «гаджетів», в яких використовуються комплектуючі від 
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підприємств лідерів - інноваторів в цих галузях (процесори, монітори, ОС, та 

інше програмне забезпечення тощо). Нажаль в українському бізнесі підприємств, 

які б усвідомлено застосовували цю стратегію дуже мало. У той же час вона 

надзвичайно придатна і доцільна до застосування на наших підприємствах 

машинобудівного комплексу, автомобілебудівної галузі  [1, c.95-96]. 

5). Опортуністичну стратегію. За цієї стратегії підприємство шукає 

унікальні незадоволені потреби певного ринкового сегменту, тобто ринкову 

нішу. Тобто, інноваційна діяльність полягає у пошуку інформації щодо 

можливостей, які виникають за нових обставин, у виявленні особливих ніш 

на існуючих ринках товарів та послуг, що мають споживача із нетиповим, 

але суттєвим для успіху відповідного бізнесу, видом потреб. Результатами 

застосування опортуністичної стратегії є знаходження особливої ніші на 

існуючих ринках товарів та послуг, в яку представляють споживачі з 

нетиповими, але різноманітним потребами, а також можливий виграш за 

рахунок монопольної присутності на ринку. Зазвичай з неї розпочинають 

підприємства, що мають намір вийти на нові ринки (наприклад, світові), 

використовуючи свій традиційний потенціал.  

Приклади підприємств, що успішно застосовують цю стратегію: 

оскільки ця стратегія доцільна до застосування на підприємствах 

маркетингового типу, її дотримується більшість вітчизняних підприємств 

легкої та харчової промисловості, підприємства фрагментарних галузей 

економіки – ресторанний, туристичний бізнес, автоперевезення бізнес, 

роздрібна торгівля тощо. 

6). Залежну стратегію. Підприємство, яке використовує цю стратегію, 

бере на себе другорядну роль по відношенню до більш сильної компанії. Такі 

підрядні підприємства видозмінюють продукт лише на прохання клієнта або 

керуючої фірми.  Вимоги щодо науково-технічного (інноваційного) 

потенціалу для таких підприємств є мінімальними. Залежна стратегія 

притаманна більшості субпідрядних підприємств вітчизняного будівельного 

бізнесу та підприємств агросектору, який залежить від гуртових компаній та 
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замовлень із боку системи роздрібної торгівлі. Також має поширення серед 

малих підприємств в капіталомістких галузях, багато вітчизняних 

підприємств трикотажної та швейної промисловостей тощо.  

7).  Змішану стратегію. Цю стратегію використовують підприємства, які 

працюють у різних сферах бізнесу і на різних ринках. Результатом змішаної 

стратегії: є те що для одного ринку обирається наступальна стратегія, для 

іншого - традиційна або захисна. Приклади підприємств, що успішно 

застосовують цю стратегію в більшості  є холдингові компанії, наприклад 

такі як «ІСД», «СКМ», група «Приват» тощо[1, c.97-98]. 

Таким чином, запропоновані нами інноваційні стратегії представляють 

собою, кожна по своєму, певну логічну систему адаптивної бізнесової 

поведінки підприємства в ринковому середовищі, яка демонструє можливі 

варіанти його реакції на слабкі сигнали з цього середовища, спрямовану на 

отримання конкурентних переваг, а відтак і забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, на основі інновацій (а точніше 

інвестицій в інновації) за ключовими факторами успіху в обраних видах 

бізнесу та бізнес-процесах, що формують їх ланцюжки вартості. 

Правильно обрана та адекватно наповнена стратегія інновацій є 

запорукою тривалого успіху будь-якого підприємства, засобом забезпечення 

його конкурентоспроможності та конкуренто стійкості, а відтак і усієї 

національної економіки. Цьому, в  свою чергу, повинна служити чітка 

класифікація інноваційної стратегії за різними складовими, яка демонструє її 

місце в структурі стратегічного набору підприємства та системі забезпечення 

його конкурентоспроможності, а також доступна і зрозуміла методика 

формування її альтернатив,  і звичайно, відбору серед них найбільш 

придатних, тобто адекватних, альтернативних варіантів для реалізації у 

складі збалансованого портфеля інноваційних стратегій. 
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В статті розглянуто сутність та визначенні загальні підходи до 

формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів 

в проектній діяльності підприємств. 
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На сучасному етапі розвитку фінансово-господарських відносин в 

Україні одним із важливих питань  виступає необхідність вивчення та 

дослідження впливу проектної діяльності  вітчизняних підприємств на їх 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
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розвиток, а також планування потреби проекту в фінансових ресурсах. Так, 

досить частою виявляється така ситуація, коли підприємства не планують 

належним чином і не надають проектній команді необхідних ресурсів, що в 

кінцевому результаті призводить до негативних результатів. 

Значущість фінансових ресурсів в управлінні проектами зумовлюється 

їх здатністю швидко трансформуватися у матеріальні, нематеріальні, 

технологічні, інноваційні та інші види ресурсів, тобто, виступати в ролі 

засобу забезпечення іншими ресурсами. Проте в даних умовах нестабільності 

економіки, варто зазначити, що на сьогодні українські підприємства часто 

обмежені у виборі фінансових ресурсів через їх недоступність, при цьому 

власних джерел коштів виявляється недостатньо і використовуються вони не 

завжди ефективно.  

Питанням оцінки формування та використання фінансових ресурсів 

присвячені  наукові праці українських та зарубіжних вчених, зокрема            

В.О. Барінова, І.Б. Бланка, Л. Д. Буряка, Д. В. Ваньковича, О.М. Гетьмана,      

А.Г. Грязнова, Л.Н. Коваленко, А.Г. Поддєрьогіна, О. Р. Романенко,               

О.О. Терещенко, В. М. Федосова, В.С. Шаповала та інших. Незважаючи на 

досить велику кількість праць, дане питання залишається відкритим та 

потребує подальших поглиблених досліджень з метою пошуку шляхів 

удосконалення системи формування та використання фінансових ресурсів як 

в проектній діяльності так і на підприємствах в цілому. 

Метою статті є визначення теоретичних підходів та наведення 

практичних рекомендацій щодо формування та ефективного використання 

фінансових ресурсів  підприємства  в проектній діяльності. 

Фінансові ресурси є одним з ключових понять фінансів підприємств. 

Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій 

формі, мають розподільний характер і відбивають формування і 

використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів 

господарської діяльності. 

В проектній діяльності підприємств основним завданням управління 

фінансовими ресурсами  є забезпечення їх оптимального використання для 

досягнення запланованих результатів проекту. 
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Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в 

розпорядженні підприємства. Так, на думку В. П. Кудряшова, фінансові 

ресурси – це сукупність фондів, які беруть участь у забезпеченні діяльності 

суб'єктів і здійснюють обіг у грошовій формі.  М.Я. Коробов стверджує, що 

фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди 

цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу 

національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного 

доходу та використовуються у статутних цілях підприємства [2,  с. 278].  

Таким чином, під фінансовими ресурсами на сьогодні  розуміють 

сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний 

період або на певну дату у процесі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна 

діяльність) і видачі зобов‘язань (майнових і боргових – фінансова діяльність). 

Фінансові ресурси утворюються за допомогою різноманітних джерел. 

Основними з яких є формування фінансових ресурсів під час створення 

підприємства, а саме коли формується статутний капітал. Проте розрізняють 

також внутрішні та зовнішні джерела. У складі внутрішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів головне місце займає прибуток, що 

залишається у розпорядженні підприємства, – він формує більшу частину 

його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу і 

відповідно ріст ринкової вартості підприємства. Певну роль у складі 

внутрішніх джерел відіграють також амортизаційні відрахування, особливо 

на підприємствах з високою вартістю використовуваних власних основних 

засобів та нематеріальних активів. 

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного 

залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє 

суттєво розширити об‘єм господарської діяльності підприємства, забезпечити 

більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування 

різноманітних цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість 

підприємства. 
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Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій 

основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його 

прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської 

діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, 

їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Формування раціональної 

структури джерел фінансових ресурсів підприємницьких структур для 

фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня 

доходів є одним із найважливіших завдань фінансів цих структур [3, c. 149-150]. 

Тому, в цілях забезпечення ефективного використання фінансових 

ресурсів в проектах на підприємстві повинна розроблятися спеціальна 

фінансова політика, що направлена на залучення фінансових ресурсів із 

різних джерел згідно потреб його розвитку у майбутньому періоді. Політика 

формування фінансових ресурсів представляє собою частину загальної 

фінансової стратегії підприємства, яка заключається у забезпеченні 

необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку. 

Так, при створенні фінансових ресурсів найчастіше використовують такі 

типи стратегій :  

 використання власних коштів для розширення своєї ринкової бази;  

 об‘єднання фінансових ресурсів фірм для реалізації певних проектів на 

ринках; 

 залучення всіх можливих джерел фінансування для формування та 

реалізації інноваційних програм підприємств;  

 залучення донорських коштів великих фірм [1, с. 26].  

У своїй діяльності підприємства, які розробляють свої проекти,  при 

розробці фінансової стратегії повинні орієнтуватися на наступні її етапи: 

 планування та прогнозування грошових потоків: складання відповідних 

внутрішніх документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про 

рух грошових коштів, платіжний календар тощо); 

 затвердження та впровадження бюджету грошових потоків 

(дотримання його при організації операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності);  
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 контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових 

показників звіту про рух грошових коштів;  

 корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків. 

Отже, орієнтуючись на сучасні реалії українського ринку, виникає 

потреба у створенні цілісної системи принципів управління фінансовими 

ресурсами на підприємствах, які будуть орієнтуватися на нові умови 

функціонування та в деякій мірі допоможуть краще розподіляти ці ж ресурси 

на проектну діяльність, а саме:  

 забезпечення конкурентної переваги як основної мети розвитку 

підприємства;  

 оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності трудових, 

матеріальних та фінансових ресурсів, що забезпечують можливість 

реалізації його цілей;  

 одноманітність техніко-економічних механізмів розподілу ресурсів на 

усіх рівнях технологічної структури; 

 зіставлення фінансового потенціалу з цільовими стратегічними 

орієнтирами і прийнятним рівнем ризику для забезпечення фінансової 

безпеки підприємства;  

 системність управління фінансовими ресурсами і ризиками. 

Зважуючи усі обставини сучасного економічного та політичного становища 

в державі, у модель управління фінансовими ресурсами (зокрема грошовими 

потоками)  підприємства слід закладати загальні та специфічні цілі, а саме:  

 повнота та своєчасність покриття потреби підприємства в капіталі для 

фінансування операційної, інвестиційної, фінансової та проектної 

діяльності;  

 підтримання прийнятного рівня платоспроможності й ліквідності; 

 оптимізація інвестиційних грошових потоків з урахуванням того, що 

вихідний інвестиційний потік  зменшує вартість підприємства, а його 

генерування зорієнтоване на значне збільшення вхідних та/або 

зменшення вихідних грошових потоків у таких періодах;   
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 узгодження політики управління грошовими потоками з потребами 

операційної та проектної діяльності підприємства, зокрема в частині 

управління робочим капіталом та управління прибутком;   

 організація фінансових грошових потоків із метою оптимізації 

структури капіталу та зменшення середньозваженої вартості капіталу;   

 забезпечення ефективності використання такого обмеженого ресурсу 

підприємства, яким є грошові кошти в його розпорядженні; 

 підтримання балансу між формуванням резерву ліквідності та 

альтернативними можливостями використання грошових ресурсів 

підприємства;  

 скорочення витрат підприємства, пов‘язаних з організацією управління 

грошовими потоками [4, c. 258-259] .  

Ефективне управління формуванням та використанням фінансових 

ресурсів підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку 

акціонерів (власників) підприємства як фундаментальної цілі фінансового 

менеджменту, що проявляється в зростанні вартості підприємства та 

створенні грошової вартості доданої.  

Підбиваючи підсумки, важливо зазначити, що фінансові ресурси 

підприємства формуються під час заснування підприємств, утворюються за 

рахунок власних та прирівняних до них коштів, мобілізуються на 

фінансовому ринку, надходять у порядку розподілу грошових надходжень. 

Якість використання фінансових ресурсів в проектах може бути оцінена 

через ефективність їх використання, при цьому ефективність забезпечується 

впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, 

соціальних та інших. Незважаючи на велику кількість фінансових 

коефіцієнтів та різноманітних підходів щодо визначення ефективності 

використання фінансових ресурсів, необхідно впровадити таку систему 

критеріїв та їх нормативних значень, яка б допомагала найбільш точно 

оцінити ефективність використання наявних фінансових ресурсів на 

підприємстві в проектній діяльності і яка була б зрозумілою, аргументованою 

та враховувала вид економічної діяльності суб‘єкта господарювання. 



99 
 

Список використаних джерел: 

1. Горбан А. П. Управління фінансовими ресурсами підприємства /               

А. П. Горбан // Економічні науки. – 2012. – ғ 15. – С. 25-27. 

2. Козачок І. А. Формування та управління ефективним використанням 

фінансових ресурсів підприємства // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. –        

ғ 47. – С. 277 – 283. 

3. Кокотіна О.В. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами в умовах фінансової нестабільності/ Кокотіна О.В., Сюркало Б.І. // 

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2014. – ғ6. – С. 146-154. 

4. Прушківська Е. В. Напрями вдосконалення, формування та 

використання фінансових ресурсів на підприємстві // Вісник Запорізького 

національного університету. – 2010. - ғ 3(7). – С. 257-262. 

 

УДК 33.834(045) 

О.О. Горовенко 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ 

 

У статті розглядаються основні тенденції сучасного ринку будівництва 

України, особливості конкуренції. Виокремлено наслідки фінансової кризи, 

зниження попиту внаслідок зменшення платоспроможності населення. 

Ключові слова: будівельний ринок, інформаційна система, якість 

будівельних послуг. 

 Про стан економіки будь-якої держави можна судити за обсягами 

капітального будівництва, тому будівельна промисловість справедливо є 

індикатором інвестиційної активності. 

Перехід до ринкової економіки зумовив розпад громіздкої, 

багатоланкової системи управління в будівельному комплексі. Відбулося 
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укрупнення будівельної галузі, поряд з великими підприємствами виникла 

значна кількість малих будівельних організацій. Тому ці організації мають 

проблеми управління цим видом діяльності в ринкових умовах, відсутня 

комплексна профільна інформаційна система, недостатньо розроблені 

правові, технічні, морально-етичні підходи до регулювання взаємовідносин 

між учасниками будівельного ринку. Все ще не розроблено підходи до 

забезпечення якості будівельно-ремонтних робіт, які виконуються поза 

сферою офіційних будівельних організацій, що породжує багато конфліктних 

ситуацій, призводить до невиправданих витрат зусиль та ресурсів. 

Для підвищення ефективності функціонування будівельного ринку 

важливо чітко ідентифікувати причини, які зумовлюють негативний вплив на 

його розвиток, виявити проблеми та запропонувати можливі шляхи їх 

розв‘язку. 

Питанням аналізу діяльності ринку будівництва України присвячено ряд 

публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Л.Н. Асаула,                       

В.І. Борейка, І.М. Коломійця, Б.М. Литвина,     М.Ю. Назукіна, Ю.В. Пинди, 

Л.І. Савчука та інших. Дослідники вважають, що «будівельний комплекс має 

вагомий ресурсний потенціал для швидкого економічного розвитку, але він 

повністю не використовується» [3]. 

У всьому світі будівництво – це один з найприбутковіших видів бізнесу. 

У нашій державі будівельний ринок характеризується далеко не найкращими 

показниками розвитку і перебуває на етапі встановлення. До будівельного 

ринку в цьому випадку зараховано ринок виробництва і продажу будівельних 

матеріалів, надання послуг та виконання будівельно-монтажних робіт, ринок 

нерухомості. Частково це пов‘язано з тим, що відповідна статистична база та 

практика аналізу сфери послуг, зокрема ремонтно-будівельного 

обслуговування, були орієнтовані на директивне управління.  

Однією з найважливіших проблем сьогодні є відсутність якісної 

достовірної та комплексної інформаційної системи на будівельному ринку. 

Профільне інформаційне поле хаотичне і безсистемне, кількість всезнаючих 
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корифеїв будівництва стає все меншою. Спостерігається низька культура 

ведення будівельно-монтажних робіт, невідповідна якість будівельних 

матеріалів – і причина все та ж – відсутність необхідних знань, зумовлена 

браком системної профільної інформації. І якщо ґрунтовно підходити до 

підвищення якості сучасного будівництва, то починати потрібно з побудови 

фундаменту – насичення інформаційного простору, доступного для всіх 

суб‘єктів будівельного процесу. 

Створити нову якісну будівельну продукцію – це лише половина успіху. 

Необхідно своєчасно проінформувати про неї ринок і надати професійному 

споживачу інформацію про її переваги чи недоліки. Інформаційна система 

допоможе зробити це швидко і професійно, хоча сьогодні існують тільки 

окремі фрагменти такої системи. Це численні будівельно-архітектурні 

видання, відомчі та комерційні організації, які пропонують різноманітні 

«бази даних». Але у всіх них є один загальній недолік – інформація 

переобтяжена рекламою, подається з перервами, специфічно і найчастіше 

некоректно. Сучасне будівництво – це ще й комерція, у якої свої закони і 

принципи. Ринок будівельних матеріалів і технологій розвивається дуже 

швидко, і чим більший у нього ареал, тим він хаотичніший у інформаційному 

сенсі. 

У Європі, для вирішення зазначених проблем функціонують відповідні 

центри нових будівельних технологій, матеріалів та обладнання, які 

займаються виконанням завдань зі збору, систематизації та подання 

достовірної інформації зацікавленим структурам і, насамперед, проектним 

інститутам і будівельним організаціям. 

Вся ця робота супроводжується численними навчальними і 

інформаційними заходами. У нас же наразі такий досвід відсутній. 

Потребує удосконалення нормативно-законодавча база, особливо це 

стосується будівництва житла та кредитування. Загострила проблеми 

розвитку будівельного ринку і нинішня фінансова криза, яка вже призвела до 

значного зменшення обсягів будівельних робіт. 
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Проблеми на рівні підприємств пов‘язані передусім з особливостями 

підрядної діяльності будівельних організацій. Спорудження об‘єктів та 

виконання ремонтно-будівельних робіт ведуть генеральний підрядник або 

кілька субпідрядних підприємств, які часто є різної підпорядкованості. Це 

ускладнює управління фінансовими ресурсами, організацією виробництва та 

праці.  

На ритмічність та рівномірність ведення будівельної діяльності 

впливають природні фактори. Від них деякою мірою може залежати 

виконання ремонтно-будівельних робіт у зазначені терміни. Також цей вплив 

зумовлює нерівномірність розподілу коштів за періодами року, що вимагає 

гнучкого підходу до управління фінансами. Скорочення термінів будівництва 

можна досягти удосконаленням організації виробництва та роботи 

спеціальних систем матеріально-технічного забезпечення. 

Потрібно максимально раціонально розподіляти ресурси на об‘єктах, 

узгоджувати основні, допоміжні та забезпечувальні роботи, розширювати 

предметну спеціалізацію будівельних організацій. Підвищення інтенсивності 

будівельних робіт неможливе без використання високопродуктивної техніки і 

передових технологій у будівництві, зниження трудо та матеріаломісткості, 

раціонального ступеня суміщення будівельних, монтажних і 

пусконалагоджувальних робіт, що забезпечить мінімальні витрати часу та 

коштів. 

Низька якість будівництва залишається актуальною проблемою і 

сьогодні. На усунення браку щорічно витрачають великі кошти (близько 3–

5% вартості будівельно-ремонтних робіт) [1]. 

Значні обсяги браку в будівництві породжує відповідне за своїми 

обсягами паралельне ремонтно-будівельне виробництво. 

Велика кількість старих житлових будинків є власністю міста або 

становлять майно промислових підприємств (так звані відомчі будинки). 

Більшість таких будинків класифіковано, як пам‘ятки архітектури. Ця 

особливість розкривається в тому, що, якщо будинок зараховано до категорії 
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пам‘яток, вартість виконання ремонту може виявитися вищою, ніж вартість 

будівництва нових квартир. Значна частина житлових будинків, особливо 

кооперативні, споруджували за технологією панельного будівництва. Ці 

будинки характеризуються певними проблемами, такими, як корозією 

елементів з‘єднання та необхідністю покращання термоізоляції зовнішніх стін. 

Ще однією з найважливіших проблем є недостатня кількість 

кваліфікованих працівників. 

Частково це пов‘язано з тим, що будівельні професії не є престижними 

серед молоді через недостатньо високу оплату порівняно з великими 

затратами праці. Поряд з тим тисячі кваліфікованих будівельників знаходять 

попит на свою працю поза межами нашої держави, а їхнє місце займають 

малокваліфіковані самоуки.  

В умовах ринкової економіки для виробника важлива 

конкурентоспроможність виробленої продукції чи наданих послуг. 

Першорядного значення набуває якість будівельної продукції, і основним 

інструментом впливу на будівельну організацію повинні стати тендери 

(торги). Але досі в тендерній документації не встановлюється умова 

наявності її учасника системі якості, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-

2001 ідентичного MC ISO 9001:2000 [2]. 

Міжнародні правила вимагають задоволення споживача в питаннях 

безпеки та якості виконуваних робіт і виробленої продукції. Тому 

організаціям потрібно думати не тільки про одержання прибутку, але і про 

якість кінцевого продукту. 

Для успішної діяльності організації в ринкових умовах необхідна 

наявність кваліфікованого складу вищого керівництва, конкретних цілей та 

задач, що ставить перед організацією вище керівництво, а також системне 

керування діяльністю з позицій якості. Такий шлях повинна обирати сама 

організація і насамперед її керівництво. 

Впровадження системи управління якістю на базі ДСТУ ISO 9001-2001 

ідентичного MC ISO 9001:2000 передбачає: 
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 одержання доказів щодо забезпечення якості і можливостей повного 

задоволення вимог замовників та інвесторів; 

 наведення порядку у середині організації для скорочення 

непродуктивних витрат і упорядкування діяльності; 

 підвищення конкурентоспроможності виконуваних робіт, послуг, 

виготовленої продукції; 

 створення основ для постійного поліпшення. 

У багатьох країнах для споживача, зокрема замовника, наявність 

сертифіката на систему управління якістю є обов‘язковою умовою укладення 

контракту чи договору, оскільки це підтверджує стабільність, якість і 

своєчасність виконання договірних зобов‘язань. 

Отже, дослідження показало, що будівельний ринок України перебуває 

не на найкращому рівні свого розвитку. Гальмують розвиток будівельного 

ринку різні причини, які можна зарахувати до макро або мікрорівня. 

Управлінські рішення в будівництві найчастіше приймаються в умовах 

невизначеності, неповної інформації через відсутність профільної системної 

інформаційної системи. Пропонується створити спеціалізовані інформаційні 

центри, які б забезпечували збір, систематизацію та подання достовірної 

інформації всім зацікавленим структурам будівельного ринку. Обов‘язкове 

впровадження систем управління  якістю на базі міжнародних стандартів в 

будівельних організаціях дозволить вирішити відразу низку питань: 

зменшення випуску неякісної будівельної продукції; підвищення 

конкурентоспроможності будівельної продукції, ремонтно-будівельних робіт, 

послуг; вихід будівельних підприємств на міжнародні ринки. 

Лише об‘єднання усіх зусиль на мікро- та макрорівнях дозволить системно 

підійти до якісно нового розвитку будівельного ринку в нашій державі. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

У статті досліджено основні аспекти розвитку малих підприємств  в 

Україні, наведено головні проблеми які перешкоджають сучасній економіці 

функціонувати повноцінно. Розглянуто програму розвитку малого 

підприємництва. Досліджено фактори, які впливають на розвиток та 

функціонування малого бізнесу та окреслено перспективні напрями розвитку 

малого підприємництва.  

Ключові слова: мале підприємництво, малий бізнес, суб’єкти малого 

підприємництва, мале підприємство, потенціал. 

Наявна тенденція зумовлена численними негативними чинниками, які 

стоять на заваді розвитку і становлення малого підприємництва у державі. 

Така нестабільна ситуація свідчить про те, що малий бізнес в Україні 

перебуває в умовах відсутності дієвої системи державної підтримки. Як 

наслідок, все це призводить до зниження конкурентоспроможності суб‘єктів 

господарювання малого бізнесу, до їх недостатньої інвестиційно-інноваційної 
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активності, низького рівня розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, 

що стримує економічне зростання та підвищення ефективності діяльності 

малих підприємств. Саме тому актуальним постає питання об‘єктивного 

перегляду та ефективного вирішення низки чинних проблем. 

Проблемні питання малого бізнесу висвітлено в працях таких провідних 

науковців, як: З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, Л.А. Колеснікова, які акцентують 

свою увагу на різних підходах до вирішення проблем розвитку малих 

підприємств. Дослідження природи малого бізнесу, його місця та ролі у 

розвинутих ринкових економіках є об‘єктом уваги таких науковців, як:                 

Т. Кондратюк, О. Кужель, В. Ляшенко, О. Мазур, І. Михасюк, В. Сизоненко, 

С. Соболь, В. Ткаченко та ін.  

Основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва, є: 

1) у малому підприємстві немає чітко сформульованої  політики; 

2) багато перешкод на шляху реєстрації підприємства (ліцензування, 

сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання 

орендних відносин тощо); 

3) немає дієвої фінансово-кредитної підтримки; 

4) надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 

5) невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 

6) надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів 

господарювання. 

Не зважаючи на це темпи зростання молого підприємництва в Україні  

свідчать про його достатній внутрішній потенціал. Науковці часто 

застосовують  цей термін. Потенціал - це сукупність наявних та придатних до 

мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної 

економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для 

економічного зростання й соціально-економічного прогресу.  

Першочерговим пріорітетним завданням розвитку й розширення 

малого підприємництва на сучасному етапі є вдосконалення законодавчої та 

нормативної бази. На сьогодні Україна має велику кількість нормативних 
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актів, що регулюють підприємницьку діяльність, зокрема Господарський 

Кодекс України, «Про банкрутство», «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про патентування деяких видів 

підприємницької діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» та ін. Проте відсутність єдності та системності породжує те, що 

багато правових норм дублюються і переплітаються.[1] 

Однією з найвагоміших перешкод на шляху розвитку малого бізнесу в 

Україні на сьогоднішній день є відсутність доступних фінансових ресурсів 

для створення нових та розширення вже діючих підприємств. Обмеженість 

кредитних коштів, високі процентні ставки та великий кредитний ризик не 

можуть сприяти притоку інвестицій для розвитку малого підприємництва. 

Світова практика свідчить, що 10% малих підприємств виростають у великі 

компанії. На жаль, в Україні це лише поодинокі випадки, оскільки зростання 

перспективних малих підприємств фактично заблоковано. 

Тому, удосконалення системи мікрокредитування, інвестування й 

надання гарантій – одне з невідкладних завдань держави щодо розвитку 

малих суб‘єктів господарювання. Це допоможе: 

 підвищити конкурентоспроможність підприємств; 

 вивести більшу їхню частину з тіньового сектору – за 

підрахунками фахівців, 75% малих підприємств приховують свої реальні 

прибутки; створити більшу кількість робочих місць – як свідчить практика, 

10 з 15 підприємців скорочують або приховують справжню кількість робочих 

місць, щоб уникнути податків, а також підвищити загальний рівень 

добробуту громадян і держави в цілому. Саме тому, державну політику щодо 

фінансового забезпечення малого бізнесу слід проводити в напрямі 

створення розвинутої мережі фінансово-кредитних установ, страхових фірм, 

інвестиційних та страхових фондів;[5,53] 

 розвитку товариств взаємного кредитування та страхування;  

 розробки і впровадження системи стимулювання комерційних 

банків, які надавали б пільгові кредити малим підприємствам. 
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Доцільно активізувати діяльність Українського фонду підтримки 

підприємництва, а також сприяти розвитку регіональних відділень для 

фінансової допомоги суб‘єктам малого підприємництва; розробити чіткий 

механізм направлення певної частини коштів, отриманих від приватизації 

державного майна, на підтримку малих підприємств; створити систему 

гарантій для забезпечення кредитів, що надаються фінансово-кредитними 

установами суб‘єктам малого підприємництва, які функціонують у 

пріоритетних напрямках господарської діяльності. В даному аспекті варто 

забезпечити державну підтримку малого бізнесу також у сфері 

кардинального розширення інноваційної діяльності, що сприяло б розвитку 

усіх сфер вітчизняної економіки. Неефективною продовжує залишатися 

система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для малих виробників. 

Одним із напрямів сьогоденної державної підтримки суб‘єктів малого 

підприємництва в Україні є надання їм пільг у податковій сфері в рамках 

введення спрощеної системи оподаткування. Проте її недосконалість та 

незавершеність реформування зумовлюють наявність вагомих недоліків 

застосування такої системи, зокрема: 

    1) обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб‘єктів; 

    2) сума єдиного податку підприємцями сплачується авансом за 

звітний період, проте при цьому не враховується чи буде фактично 

отримано дохід від здійснення такої діяльності за звітний період, чи ні; 

    3) при використанні праці найманих робітників підприємець має 

сплачувати за кожного з них 50% суми єдиного податку; 

     4) обмеження в можливості використовувати велику кількість 

найманих працівників.[2] 

Для усунення наведених недоліків, які на теперішній час 

перешкоджають ефективному розвитку малих підприємств, необхідний 

комплексний підхід, який передбачатиме впровадження цілої низки заходів. 

  Удосконалення системи державного регулювання малого 

підприємництва повиннамає проводитися за двома напрямками (табл.1). 
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 Таблиця1 

Напрями удосконалення системи державного регулювання 

У межах податкової реформи У межах адміністративної реформи 

1)  систематизація нормативно-правової 

бази; 

1)  нормативно-правові заходи, які б 

обмежували втручання державних 

службовців у підприємницьку діяльність; 

2)  усунунення недоліків спрощеної 

системи оподаткування діяльності 

суб‘єктів малого підприємництва; 

2)  впровадити такі організаційні форми 

підприємств, як бізнес-інкубатори; 

3)  вирішення проблем, пов‘язаних із 

нерівномірністю розподілу та надмірністю 

податкового навантаження на 

підприємницьку діяльність 

3)  боротьбу на державному рівні з проявами 

тінізації підприємницької діяльності за 

допомогою чинного законодавства 

 

Таким чином, актуальним є спрямування зусиль держави на створення 

відповідної правової бази, фінансово-кредитної та матеріально-технічної 

підтримки, науково-методичного, інформаційно-консультативного та 

кадрового забезпечення малого бізнесу. 

Для забезпечення рівноправного входження України  у світовий 

економічний простір необхідно сформувати умови, сприятливих для 

розвитку підприємницьких структур різних типів, в тому числі малого 

бізнесу. При цьому регулятивні функції держави повинні полягати не  

стільки у посиленні діяльності контролюючих органів, скільки у 

збалансуванні економічних важелів впливу на підприємницьку поведінку 

через фінансово-кредитну та податкову системи. Збалансування повинно 

відбуваться таким чином, щоб підвищувати рівень вмотивованості 

підприємців до реалізації сценаріїв інноваційного розвитку, що збільшувало 

б шанси малих підприємств до переходу на вищі стадії життєвого циклу. 

Вирішення цього завдання потебує як досліджень структури мотивації у 

підприємницьому середовищі, так і з'ясування можливості й способів їх 

цілеспрямованого коригування через удосконалення регулюючих функцій 

держави, що може бути предметом подальших досліджень. 

Також можна виокремити не мало важливі складові частини розвитку 

малого підприємства: 
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 кваліфікований і креативний менеджер, вмотивований до успіху, 

який здатний оперптивно реагувати на сигнали зовнішнього середовища, а 

також приймати адекватні рішення та забезпечувати їхню реалізацію у стислі 

терміни; 

 матеріально-технічні і фінансові ресурси, якими підприємство 

володіє, або які можуть бути залучені на прийнятних умовах для реалізації 

стратегічних цілей; 

 сприятливий організаційний клімат в колективі, який ґрунтується 

на взаємовигоді спільної взаємодії, що забезпечує єдність духу, 

згуртованість, взаємодопомогу, здатність опановувати себе і долати 

тимчасові труднощі. 

Порівняльний аналіз цих складових частин та практики вітчизняного 

підприємництва показує, що у багатьох випадках останньою складовою 

нехтують. Це виявляється у ставленні до ставленні до персоналу як до 

звичайних ресурсів, які не мають особливої цінності та можуть бути 

замінені у разі найменшого протистояння інтересів. 

За недосконалого інституційного середовища, коли відносини 

«підприємець — держава» є нерівноправними, а ділові стосунки між 

суб'єктами ринку, особливо це у сфері малого бізнесу, досить часто 

будуються з урахуванням неформальних чинників, що дає можливість 

«узгоджувати» цінові характеристики продукції (послуг), підприємницька 

поведінка великою мірою залежить від готовності і можливості власників 

бізнесу отримати «прикриття» з боку корумпованої частини чиновництва. 

Подолання такого типу підприємницької поведінки, а отже, збільшення 

частки малого бізнесу на ринках товарів та послуг, можливе лише за умов 

удосконалення регулюючих функцій держави.[4,173] 

 Отже, мале підприємництво в Україні має значний потенціал і 

перспективи, особливо в умовах ринкової економіки, яка базується 

насамперед на приватному бізнесі та особистій ініціативі.Вирішення 

існуючих проблем розвитку малого бізнесу в Україні та створення 
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сприятливого середовища для нього потребують докорінної перебудови 

державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. 
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Ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від 

уміння керівника розв‘язувати нестандартні завдання та проблеми. 

Управлінське рішення приймається керуючою системою для 

цілеспрямованого впливу на керовану систему, який забезпечує отримання 

відповідних результатів для досягнення визначеної мети. Здатність і уміння 

правильно ухвалювати рішення становлять компетентність керівника будь-

якого рівня управління. 

Вагомий внесок у дослідження процесу прийняття управлінських рішень 

було внесено  у працях відомих зарубіжних та вітчизняних науковців: 

Л.О.Чорної, А.А. Мазаракі, В.В. Соколовської, В.М. Колпакова, Б.Г.Літвака, 

В.А.Рульєва, О.С.Віханського, А.І.Наумова, В.В.Стадника, Р.А.Фатхутдінова, 

В.С.Юкаєва таінших. Але й не дивлячись на значущі здобутки у вивченні 

цього питання, воно й надалі залишається актуальним для керівників й 

потребує поглибленого вивчення. 

Менеджери сучасних українських підприємств найчастіше нехтують як 

самою послідовністю процесу прийняття управлінських рішень, так і 

врахуванням у своїй діяльності факторів ризику, які супроводжують процес 

управління на кожному з його етапів, а це, в свою чергу, не може не 

відобразитися на кінцевих результатах їх діяльності. Саме тому це питання 

набуває актуальності і потребує подальшого дослідження і висвітлення у 

науковій літературі. 

Прийняття рішень в управлінні - це наука і мистецтво. Роль прийнятого 

рішення величезна. Уміння керівника підприємства правильно прийняти 

рішення, виробити науковий підхід до нього, визначати його здатності 

виконувати економічні функції, комплексний критерій його управлінської 

культури. Обумовлено це тим, що рішення служить направляючим і 

організуючим фактором його діяльності, а правильність його прийняття 

позначається і виявляється в різних аспектах його праці.  

Розробка детального процесу вироблення і формування управлінських 

рішень припускає необхідність оволодіння методологією науково-
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дослідницької роботи, що складається в застосуванні методів наукового 

пізнання і матеріалістичного підходу до проблем, використання основних, 

властивих науці логічних принципів: аналізу (класифікаційного, причинного, 

діалектичного) і синтезу, індукції і дедукції, аналогії, побудови наукових 

гіпотез і т.д 

 Раціональність управлінських рішень значною мірою залежить від 

технологічного процесу їх підготовки і прийняття. Щодо його особливостей і 

структури існують різні погляди. Так, американський вчений С.Янг 

стверджує, що процес вироблення раціональних рішень охоплює десять 

етапів: 1) визначення цілей організації; 2) виявлення проблем у процесі 

досягнення визначених цілей; 3)дослідження проблем і з'ясування їх 

особливостей; 4) пошук варіантів вирішення проблеми; 5)оцінювання всіх 

альтернатив і вибір найоптимальнішої з них; 6) узгодження рішень в 

організації; 7)затвердження рішення ; 8)підготовка рішення до реалізації; 9) 

управління реалізацією рішення; 10) перевірка ефективності рішення 

[4,с.102]. 

Найоптимальніший варіант процесу вироблення раціональних 

управлінських рішень охоплює такі етапи:  

 1. Виникнення ситуації, яка потребує прийняття рішення (поява 

необхідності формалізації методів менеджменту).  

 2. Збір та оброблення інформації щодо розроблених методів 

менеджменту.  

 3. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених 

методах менеджменту.  

 4. Підготовка та оптимізація управлінського рішення, яке приймається 

(вибір альтернативи).  

 5. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи).  

 6. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів 

Фактори, які визначають якість і ефективність управлінських рішень, 

можуть класифікуватися за різними ознаками – як фактори внутрішньої 
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природи (зв'язані з керуючою і керованою системами), так і зовнішні 

фактори (вплив навколишнього середовища). До числа цих факторів слід 

віднести дев‘ять основних:  

1. Закони об'єктивного світу, зв'язані з прийняттям і реалізацією 

управлінських рішень; 

2. Чітке формулювання мети – для чого приймаються управлінські 

рішення, які реальні результати можуть бути досягнуті, як вимірити,  

співвіднести поставлену мету і досягнуті результати; 

3. Обсяг і цінність розміщеної інформації – для успішного прийняття 

управлінського рішення головним є не обсяг інформації, а цінність, 

обумовлена рівнем професіоналізму, досвіду, інтуїцією кадрів; 

4. Час розробки управлінських рішень; 

5. Організаційні структури управління; 

6. Форми і методи здійснення управлінської діяльності; 

7. Методи і методики розробки і реалізації управлінських рішень 

(наприклад, якщо організація є лідером – методика одна, якщо ні – то інша); 

8. Суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення. Чим більш 

неординарними є управлінські рішення, тим суб‘єктивнішими є оцінки.  

9. Система експертних оцінок рівня якості та ефективності 

управлінських рішень. 

З метою прискорення процесу прийняття рішень в управлінні  і 

підвищення їх якості доцільно дотримуватись таких рекомендацій: 

 формулювання проблем, розроблення і вибір рішення мають бути 

сконцентровані на тому рівні ієрархії управління, де є відповідна інформація; 

 інформація має надходити від усіх підрозділів організації, що 

знаходяться на різних рівнях управління і виконують різноманітні функції; 

 вибір і прийняття рішення повинні врахувати інтереси і 

можливості тих ланок управління, на які буде покладено виконання рішення 

або які зацікавлені у його реалізації. 
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Одним з методів оптимізації управлінських рішень на підприємстві є 

SWOT-аналіз. Традиційний метод SWOT — аналізу дозволяє провести 

детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища. Результатом 

раціонального SWOT — аналізу, спрямованого на формування узагальненого 

інформаційного потенціалу, є ефективні управлінські рішення, що 

стосуються відповідної реакції (впливу) суб'єкта (слабкої, середньої й 

сильної) відповідно до сигналу (слабким, середньому або сильним) 

зовнішнього середовища. 

Перед початком SWOT-аналізу комплексно зосереджуються на 

ймовірних загрозах і можливостях, що постають перед виробником. Після 

цього слід з'ясувати, які загрози є найбільш імовірними і які ризики вони 

здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і концентрації 

зусиль з метою їх усунення. 

Метою SWOT-аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін, це 

надто складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство 

повинно зосередитися на тих із них, які можуть стати ключовими факторами 

успіху чи провалу, а надто широкий перелікнівелює те, що є найважливішим. 

Для прикладу, на підприємстві ТОВ-ТВФ «Будматеріали-ЛТД», що 

знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Шмідта 28, керівник завжди 

використовує метод SWOT-аналізу для оптимізації своїх управлінських 

рішень. Таким чином для того щоб прийняти своє управлінське рішення по 

питанню збільшення штату працівників на підприємстві, він звернувся до 

методу SWOT-аналізу. Він провів наступний  SWOT-аналіз свого 

підприємстващодо цього питання. Керівник вирішив що потрібно вибрати по 

три основних пункти у кожному напрямку SWOT-аналізу і згодом прийняти 

відповідне рішення (табл. 1.) 
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Таблиця 1. 

SWOT-аналіз підприємства ТОВ-ТВФ «Будматеріали-ЛТД» щодо 

вирішення питання по збільшенню штату підприємства 

 

 

Внутрішнє 

середовище 

Сильні сторони(S) Слабкі сторони (W) 

1.Гарна психологічна атмосфера 

в колективі. 

2. Достойна заробітна плата 

персоналу. 

3.Підприємство є лідером на 

ринку збуту будівельних 

матеріалів. 

1.Кризова ситуація в 

Україні , що негативно 

впливає на роботу 

підприємства. 

2.Недостатність  робочих 

місць на підприємстві. 

3. Дефіцит бюджету 

підприємства. 

 

Зовнішє 

серодовище 

Можливості (O) Загрози (T) 

1.Збільшення кількості 

реалізованої продукції. 

2.Збільшення доходності 

підприємства. 

3. Вихід на нові ринку збуту 

продукції за допомогою появи 

нових працівників у цій галузі. 

1.Порушення психологічної 

атмосфери в колективі. 

2. Провал  виходу на нові 

ринку за допомогою 

наявності нових працівників 

у цій галузі. 

3.Збільшення дефіциту 

бюджету. 

 

Таким чином, проаналізувавши сильні і слабкі стороні, можливості і 

загрози підприємства щодо збільшення штату працівників на підприємстві 

керівник вирішив що збільшувати штат працівників на даний момент, поки 

ситуація в Україні перебуває у такому скрутному становищі не має сенсу, це 

лише нашкодить підприємству. Адже слабкі сторони і загрози підприємства 

по своїй значущості переважають сильні сторони і можливості підприємства. 

Збільшення штату працівників може призвести до ще більшого дефіциту у 

бюджеті, погіршити психологічну атмосферу в колективі і згодом негативно 
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вплинути на імідж підприємства серед інших суб‘єктів ринкових відносин у 

м. Вінниця. Тож керівник підприємства ТОВ-ТВФ «Будматеріали-ЛТД» 

прийняв рішення не збільшувати штат працівників на даний момент, а 

повернутися  до цього питання після того як ситуація в Україні і на 

підприємстві поліпшиться.  

Отже, прийняття рішень є найважливішою справою в роботі менеджера. 

Тому вчитися приймати рішення потрібно ще в процесі навчання, а не тоді, 

коли від керівника вже залежить доля підприємства. Тому зараз можна 

вчитися не тільки на власних помилках, але і на досвіді інших людей і 

організацій. Приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати, що керівник 

розпоряджається не тільки своєю долею, але і долями працюючих на нього 

людей. Історія знає багато випадків, коли ухвалення відповідального рішення 

в критичний момент рятувало фірму від руйнування. Але з іншого боку, 

ухвалення невірного рішення може мати жахливі наслідки.В будь-якому 

випадку приймаючи відповідне управлінське рішення керівник повинен 

намагатися по максимуму використати наявну у себе інформацію про 

виявлену проблему, використати усі свої розумові на фізичні можливості за 

для оптимізації процесу розробки,ухвалення, прийняття та реалізації цього 

рішення в дію. 
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА 

УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розкрито сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні. 

Розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності та 

запропоновано заходи щодо її розвитку. Встановлено, що розвиток 

інноваційної діяльності має стати невід’ємною складовою частиною 

реформування економіки країни. 

Ключові слова: стратегія розвитку, інноваційна діяльність,  

конкурентоспроможність, ефективність діяльності, продуктивність праці.  

За сучасних умов розвитку світової економіки функціонування 

українських підприємств тісно пов‘язане з інноваціями як рушійною силою 

економічного зростання. Розширене відтворення інноваційного процесу в 

усіх сферах діяльності підприємства та раціональне залучення інноваційного 

потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності потребує 

формування стратегії інноваційного розвитку, використання якої дозволить не 

тільки підвищити результативність інноваційної діяльності, а і надасть 
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потужні можливості для підвищення ефективності функціонування 

підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. 

Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що в сучасних 

умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, діяльність 

підприємств не можлива без постійних інноваційних процесів, які 

передбачені стратегією інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний 

розвиток підприємства є досить актуальним питанням для дослідження в 

умовах сьогодення. Аналізуючи роль інновацій у підвищенні ефективності 

функціонування підприємства, слід зазначити, що інновації виступають 

рушійною силою, яка веде до росту продуктивності праці та збільшення 

робочих місць. Підприємства, які відчули позитивні результати від 

проведених інноваційних змін, мають можливість відкривати нові ринки 

збуту, розробляти нову продукцію та застосовувати новітні технології у своїй 

діяльності. 

 Економічні процеси в сфері інноваційного розвитку, які відбуваються в 

Україні привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-

економістів. Значний внесок у науку в даній сфері зробили такі вітчизняні та 

закордонні вчені як Ілляшенко С., Л. Водачек, О. Волков, А. Гриньов,            

М. Денисенко, И. Мухарь, Г. П‘ятницька, І. Павленко, Б. Санто, В. Ткаченко, 

Р. Фатхтудінов, В.Чубай, А. Юданов, К. Янковський. У цих працях розглянуті 

різні аспекти інноваційної діяльності в Україні, а також світовий  досвід 

впровадження інновацій у виробництво. Однак, незважаючи на наявність 

значної кількості наукових праць, присвячених питанням стратегічного 

інноваційного розвитку, слід зазначити про недостатнє висвітлення питань 

розробки механізмів та моделей стратегічного інноваційного розвитку 

підприємств, що зумовлює актуальність та необхідність даного дослідження. 

В Україні створено умови для розвитку інноваційної діяльності та 

формовано основи нормативно-правової бази та механізми здійснення 

інноваційної політики. Проте, незважаючи на високий інноваційний 

потенціал, інноваційна складова забезпечення економічного  розвитку 
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використовується слабо.  Стан інноваційної діяльності в Україні більшість 

експертів науковців  визначають як кризовий. Так, останні статистичні дані 

свідчать про поступове зниження інноваційної активності підприємств у 

галузі промисловості, яка займає одне з головних місць у національній 

економіці [4]. 

Аналіз показників Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України показав, що кількість підприємств, що займаються інноваційною 

діяльністю з кожним роком зростає, так у 2013 році ця цифра становила 1758 

підприємств (17,4% обстежених підприємств), порівнюючи з 2012 роком цей 

показник становив  1679 підприємств (16,2% обстежених підприємств). 

Обсяг реалізованої цими підприємствами інноваційної продукції становив 

36157,7 млн. грн., 332 підприємства реалізовували свою інноваційну 

продукцію за межі України, 24,7% якої надходило до країн СНД, а майже 

кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для 

ринку. Обсяг такої продукції склав 14,5 млрд. грн., більш ніж половину якої 

(52,4%) 105 підприємств поставили на експорт. При цьому, більшість 

підприємств (85,7%) у звітному періоді реалізували продукцію, яка була 

новою виключно  для підприємства. Її обсяг склав 21,7 млрд. грн.,  26,6% 

якої 260 підприємств реалізували за межі України. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність»: інновації - це 

новостворені  і (або) вдосконалені конкурентоздатні  технології,  продукція  або  

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. В свою чергу,   

інноваційна діяльність  - це  діяльність,   що  спрямована  на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень  та розробок  і  зумовлює  

випуск  на  ринок  нових  конкурентоздатних товарів і послуг . 

Згідно вищезазначеного закону об‘єктами інноваційної діяльності є [1]:  

- інноваційні програми і проекти;  

- нові знання та інтелектуальні продукти;  
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- виробниче обладнання та процеси;  

- інфраструктура виробництва і підприємництва;  

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного  або іншого характеру, що істотно  поліпшують  структуру  і  

якість  виробництва  і  (або) соціальної сфери;  

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;  

- товарна продукція;  

- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної  

продукції .  

 Суб‘єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і  

(або) юридичні особи  України,  фізичні  і  (або)  юридичні  особи  

іноземних держав, особи без громадянства, об‘єднання цих осіб, які  

провадять в  Україні  інноваційну  діяльність  і  (або)  залучають  

майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені  

кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів [1]. 

 Отже, інноваційна діяльність підприємства характеризується будь-

якими суттєвими змінами виробничого або невиробничого характеру, і несе 

за собою нові можливості для розвитку та вдосконалення діяльності. 

Інноваційна діяльність має найбільший прояв у формуванні та реалізації 

стратегії інноваційного розвитку підприємства. В свою чергу, стратегія 

інноваційного розвитку - це сукупність завдань та цілей щодо розвитку 

підприємства, які мають довгостроковий характер, а також методи та заходи 

по їх досягненню на основі інновацій. 

Визначено, що успіх інноваційної діяльності підприємства залежить від 

вибору та реалізації ефективної інноваційної стратегії. Саме правильно 

обрана стратегія інноваційного розвитку забезпечить не тільки стабільність 

діяльності підприємства, а й його подальший розвиток та 

конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

У науковій та методичній літературі існує досить широка класифікація 

інноваційних стратегій, що свідчить про різноманітність авторських поглядів 
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на дане питання, а також про різноманітність стратегічних цілей та планів, 

які є основою для вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства. 

Існує багато різних стратегій інноваційного розвитку, проте всі вони 

базуються на таких стратегічних альтернативах [3]: 

- обмежене зростання виробництва; 

- зростання;  

- скорочення. 

Стратегія інноваційного розвитку сучасного підприємства здебільшого 

грунтується на перших двох типах зазначених альтернатив, тому саме на їх 

основі науковці здійснюють класифікацію інноваційної стратегії. У науковій 

та методичній літературі існує досить широка класифікація інноваційних 

стратегій, що свідчить про різноманітність авторських поглядів на дане 

питання, а також про різноманітність стратегічних цілей та планів, які є 

основою для вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства. Отже, 

вітчизняні та зарубіжні науковці пропонують для розгляду різну кількість та 

різні варіанти інноваційних стратегій, розглянемо їх  у табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація стратегії інноваційного розвитку 

Автор 

класифікації 

Види стратегій інноваційного розвитку 

О. Водачкова  Активно наступальна, помірно наступальна, захисна, залишкова  

Б. Твіст Наступальна, захисна, ліцензійна, проміжна, створення нового ринку, 

розбійнича 

Г. П‘ятницька Традиційна, опортуністична, імітаційна, оборонна, поглинальна, 

наступальна, авангардна, стратегія упереджуючого маневру  

А. Богданов Гостра наступальна, помірно наступальна, захисна та поглинаюча 

(ліцензійна) 

Б. Санто Пасивна, наступальна, стагнаційна 

Х. Фріман Наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за нагодою» 

О. Василенко  Наступальна, оборонна, імітаційна, авангардна 
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 Розглянувши різні варіанти класифікації стратегії інноваційного 

розвитку, можна зробити висновок, що виокремлені різними авторами типи 

інноваційних стратегій мають схожі характеристики, критерії поділу та 

навіть назви. Проте не можна сказати, що ці класифікації є однаковими, вони 

мають різне значення та характер розподілу. Подібні класифікації описують 

відмінності інноваційної діяльності підприємства з позиції активної чи 

пасивної інноваційної політики. 

Отже, на нашу думку,  стратегію інноваційного розвитку підприємства 

можна поділити на дві основні  групи, які використовують підприємства при 

здійсненні інноваційної діяльності (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види стратегії інноваційного розвитку 

Для найбільшої ефективності стратегії інноваційного розвитку 

підприємства слід враховувати сукупність чинників, які впливають на 

діяльність підприємства. До основних чинників впливу на формування 

інноваційної стратегії належать: особливість інноваційного процесу на 

підприємстві, способи задоволення потреб покупців, спрямованість 

здійснення інновацій, географічне спрямування діяльності підприємства, 

орієнтування підприємства на покупців на ринку, бажана ринкова позиція 

підприємства, мета здійснення інновацій, співвідношення 

конкурентоспроможності продукції і стадії життєвого циклу, на якій вона 

знаходиться, спосіб використання певних новацій підприємством, 

Активна (наступальна) 

стратегія 

Пасивна (оборонна) 

стратегія 

Основні види стратегії інноваційного розвитку 
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співвідношення рівня привабливості ринку та рівня конкурентоспроможності 

підприємства на ньому, співвідношення обсягів зростання, стабільності та 

скорочення в усіх видах діяльності підприємства [2]. 

Основні цілі стратегії інноваційного розвитку підприємства повинні 

знаходити своє відображення в комплексній програмі його технічного 

розвитку. Вони передбачають: оновлення та випуск конкурентоспроможної 

нової продукції; підвищення її технічного рівня і якості; створення 

безперервного циклу робіт з інноваційного розвитку, починаючи від наукових 

досліджень, розробок та закінчуючи випуском нової продукції; рішення 

важливих соціально-економічних проблем розвитку підприємства тощо. 

Досягнення цих цілей вимагає розробки концептуального підходу до 

формування стратегії інноваційного розвитку. 

Визначено, що інноваційна стратегія підприємства, поєднуючи методи 

стратегічного та інноваційного менеджменту, є необхідною складовою 

загальної стратегії підприємства, орієнтованою на визначення і досягнення 

перспективних цілей безпосередньо через інноваційний процес. Значно 

розширюючи, поглиблюючи й уточнюючи загальну стратегію розвитку 

підприємства, інноваційна стратегія дозволяє спланувати неперервність 

інноваційних перетворень, їх підтримку та контроль всередині підприємства. 

Проведені дослідження дозволили уточнити сутність поняття 

«інноваційний розвиток підприємства», що на відміну від існуючих дефініцій 

цього поняття чітко та комплексно відображає специфіку саме інноваційного 

типу розвитку, який залежить від інноваційного потенціалу підприємства та 

джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для 

подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації уміння 

знаходити нові рішення, ідеї та в результаті винаходи. 

Отже, одним із основних факторів забезпечення стабільного 

економічного розвитку нашої країни є інноваційна діяльність підприємств. 

Тому важливим є вчасне виявлення проблем та розроблення дієвих 
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інструментів їх інноваційного розвитку. Забезпечення інноваційної 

активності підприємств України повинно здійснюватися в комплексі 

національної інноваційної системи, створення високотехнологічних 

виробництв і промислового освоєння результатів науково-дослідних робіт. 

Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити наступний 

висновок: правильно обрана стратегія інноваційного розвитку підприємства є 

результатом і в той самий час ефективним механізмом стратегічного 

управління, оскільки вона мобілізує використання науково-технічного, 

виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального і 

організаційного потенціалу підприємства у визначених напрямках, що є 

основою його конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. 
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Стаття розкриває сучасний стан менеджменту в Україні і його розвиток. 

Аналізуються і пропонуються раціональні варіанти щодо можливостей 

України на світовому  ринку управління. Сучасний менеджмент на 

сьогоднішній момент супроводжується рядом важливих нових функцій, які 

багато в чому відрізняються, а в деякому своєму прояві доповнюють функції 

традиційного менеджменту. Процеси глобалізації суспільного життя, що 

відображають постійно зростаючу взаємозалежність країн і регіонів, 

стають головним чинником, що визначає розвиток теорії та практики 

сучасного менеджменту в Україні. 

Ключові слова: менеджмент, сучасний менеджмент, світовий ринок, 

методи менеджменту,  моделі менеджменту. 

Розвиток практики менеджменту призводить до відповідної зміни у 

розвитку теорії менеджменту. Гуманізація менеджменту, як все більша 

переадресація уваги від технологічного управління до управління людською 

поведінкою в організації, спричинила змішання інтересів класичної теорії 

менеджменту до питань поведінкового характеру. У той же час розвиток 

теорії в свою чергу впливає на практику менеджменту. Таким чином, для 

раціонального управління необхідно раціональне бачення і розуміння, як 

теорії, так і практики менеджменту. У свою чергу на сучасний розвиток 

менеджменту в Україні впливає перехід від традиційного менеджменту до 

сучасного.  

Питанням досліджень обраного напрямку прісвячено наукові праці                

А. Л. Гапоненко, А. М. Орлова, В. В. Ільїна, Боба Нільсона, В. Г. Федоренко. 



127 
 

В області осмислення проблем українського менеджменту і його 

організаційної культури достатньо продуктивно працюють українські вчені: 

Б. П. Будзан, Ф. І. Хміль, Г. В. Щокін, Г. А. Дмитренко, О. Є. Кузьмін,                   

В. Г. Герасимчук, Г. О. Коваленко, М. В. Туленков, Г. Л. Хаєт й інші. 

В даний час у світовому співтоваристві триває розвиток як практики, так 

і теорії менеджменту. Так, до сучасного розвитку теорії призводить сучасний 

розвиток практики менеджменту. Основними чинниками, які впливають на 

зміну практики менеджменту, стали: 

- стійка глобалізація; 

- високі темпи зростання ІТ - технологій. 

Глобалізація це процес всесвітньої економічної, політичної та 

культурної интеграциї та уніфікації у світовий рінок на основі 

транснаціоналізації та регіоналізації. На цій базі відбувається формування 

єдиної світової мережевої ринкової економіки – геоекономіки та її 

інфраструктури, руйнування національного суверенітету держав, що є 

головними діючими особами міжнародних відносин протягом багатьох 

століть. Процес глобалізації є наслідком еволюції державно оформлених 

ринкових відносин. 

Світовий ринок інформаційних технологій – це ринок з 

автоматизованими способами обробки інформації, які стрімко розвиваються. 

Під ними також розуміється сукупність методів, виробничих і програмно-

технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що 

забезпечують збір, зберігання, обробку, висновок і розподіл інформації. 

Менеджмент можна характеризувати як науку, яка спирається на 

об‘єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. З іншого 

боку, менеджмент має справу з людськими спільнотами, які суттєво 

відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, 

інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. За допомогою 

менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на 

високоорганізоване й ефективне. Сучасна ситуація в теорії та практиці 
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світового менеджменту характеризується співіснуванням і взаємодією трьох 

основних підходів: системного, процесного і ситуаційного, при явному 

домінуванні останнього. 

Сучасний менеджмент в значній мірі відрізняється від традиційного 

менеджменту. Так, традиційний менеджмент виходить з уявлення процесу 

управління у вигляді виконання менеджменту ряду функцій, що включають 

планування, організацію, координацію, мотивацію, активізацію та контроль.  

Ці функції іноді розширюють і додатково включають такі, як: 

- лідерство – керівництво та мотивація персоналу, вирішення конфліктних 

ситуацій; 

- підбір і розстановка кадрів персоналу – вироблення і проведення кадрової 

політики організації в області прийому на роботу, розстановка по робочих 

місцях, а також методи оцінки кадрів. 

Сучасний менеджмент супроводжується рядом важливих нових 

функцій, які багато в чому відрізняються, а в деякому своєму прояві 

доповнюють функції традиційного менеджменту, а саме: 

- інтелектуальний характер процесів прийняття рішення; 

- розгалуження єдиної системи загального менеджмету на інвестиційний 

менеджмент, маркетинговий, інноваційний та інші; 

- виникнення нових функцій менеджмету, що пов'язано з ускладненням 

середовища управління, необхідністю максимального використання всіх 

внутрішніх резервів менеджерів, зростанням впливу менеджерів на кінцеві 

результати, необхідністю зростання інтелектуального рівня керівництва та 

кваліфікації менеджерів; 

- використання інформаційних технологій в менеджменті. [2,с.145]. 

Таким чином, слід виділити головні складові сучасного менеджменту в 

Україні, які безпосередньо впливають не тільки на успіх компаній, але і на 

економіку в цілому: 

- культура організації повинна розглядатися як важливий фактор прибутку і 

конкурентоспроможності комерційної організації, як фактор успіху, 
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ефективності діяльності, а часом і виживання некомерційних організацій. На 

відміну від національної культури, яка носить досить інерційний характер, 

культура організації може значно змінюватися протягом нетривалого часу 

(місяці, роки). Методи формування позитивної культури організації, як 

правило, носять неформалізований характер; 

- стратегічне управління та стратегічне планування знаходять своє за 

стосування у все більшій кількості конкурентних управлінських ситуацій; 

- поширення концепцій, методів і моделей управління, які довели свою 

ефективність в комерційних організаціях, на некомерційні організації. 

Маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність 

громадських організацій, на діяльність адміністрації міст і районів 

(регіональний маркетинг). У діяльності багатьох некомерційних організацій з 

успіхом застосовуються організаційні елементи бізнес-планування [1,с.228]. 

На сьогодні, основні засади і підходи стратегічного управління (як 

управлінського процесу створення та підтримки стратегічної відповідності 

між цілями організації, її потенціалом і можливостями у зовнішньому 

середовищі) до українських підприємств запозичені переважно з розробок 

зарубіжних учених і практики американських, японських і європейських 

корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. 

Безперечними лідерами у цій галузі є США і Японія. 

Стратегічна  проблематика  підприємств в Україні повинна бути 

пов'язана не стільки з прискоренням віддачі інвестицій, з підвищенням 

вартості акцій чи з завоюванням нових ринків, скільки з загальною 

економічною кризою, критичним станом виробництва тощо. Тому йдеться, у 

першу чергу, про антикризове управління в умовах відсутності раціональної 

структури і нестабільності економіки. Тільки успішне оволодіння методами і 

підходами сучасного стратегічного управління з урахуванням ризику появи 

кризових ситуацій і його успішне впровадження дозволить підприємствам 

функціонувати стабільно та забезпечить їм позитивні перспективи щодо 

зростання. А творчий підхід до вивчення іноземного досвіду і перенесення 
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його на ґрунті українських підприємств, з урахуванням специфіки 

господарювання в українській перехідній економіці, посприяє вітчизняному 

бізнесу в становленні конкурентоспроможного виробництва і зростанню його 

ефективності. 

Доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного 

управління у практику вітчизняних підприємств обумовлюється тим, що 

(полягає в наступному): 

- стратегія, відображаючи систему цінностей, погляди вищого керівництва 

підприємства, його бачення майбутнього, допомагатиме зорієнтувати 

персонал у потрібному напрямку;  

- раціональна структура економіки є такою системою виробництва та його 

обслуговування (інституційного, ресурсного, грошово-фінансового, науково-

технічного, інформаційного, цінового (ринкового), інфраструктурного, 

кадрового тощо), за якої формується (або сформована) на місцевому, 

регіональному і національному рівнях агрегації необхідна кооперація 

виробництва кінцевої продукції, яка має ринки збуту і на яку існує 

адекватний попит, а саме виробництво здатне вдосконалюватися та 

розвиватися, тобто підприємства є інтегровані (або інтегруються) в місцеву, 

регіональну та національну господарські системи.  

- аналіз середовища підприємства, трактуючи вихідну ситуацію, визначатиме 

обмеження, які ним накладаються і можливу його еволюцію;  

- сформована стратегія виступатиме інструментом координації, який буде 

забезпечувати узгодження цілей, а у випадку виникнення протиріч сприятиме 

досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати діагностику діяльності 

підприємства, визначаючи причини відхилень між результатами та цілями 

(причини стратегічних розривів);  

- наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну готовність 

підприємства до непередбачених змін, демонструючи зв'язок між 

функціональними підрозділами підприємства, сприятиме обґрунтованому 

управлінню.[5,с.267] 
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Тому, на нашу думку, дискусія на тему, чи доцільно вітчизняним 

підприємствам витрачати час і гроші на розробку стратегії розвитку є 

зайвою. Хоча на вітчизняних підприємствах запровадження системи 

стратегічного управління буде пов'язане з багатьма проблемами, зокрема з 

усвідомленням того, що для отримання бажаного результату потрібно 

одночасно вирішувати як поточні, так і стратегічні завдання. Так, у 

новостворених підприємствах керівництво є настільки зайнятим поточними 

проблемами, що не має змоги займатися плануванням (а тим більше 

довгостроковим) діяльності, а у діючих – менеджери відмовляються складати 

плани, аргументуючи це тим, що раніше цілком без них обходилися. 

Причинами також є складність і швидка зміна ринкових процесів, зокрема 

збільшення розмірів підприємств, ускладнення форм їх діяльності, 

нестійкість зовнішнього середовища тощо. А до цього треба ще додати і те, 

що єдиного рецепту оптимального управління підприємством не існує. А 

отже, треба обирати той тип, який найбільше відповідає певному виду 

проблем. 

Але підприємство, яке володіє стратегією і запроваджує стратегічне 

управління, завжди має можливість поводитися послідовно і системно, що 

збільшує імовірність досягнення ним поставленої мети. І, як показує 

зарубіжний, зокрема американський, досвід, більшість успішних підприємств 

регулярно розробляють стратегію свого розвитку. А основним завданням 

такого управління на цих підприємствах є забезпечення досягнення прибутку 

не тільки сьогодні, але й постійно в довготривалій перспективі. При цьому, 

стратегічна проблематика вітчизняних підприємств повинна пов'язуватися не 

стільки з нарощуванням прибутків на основі завоювання нових ринків, 

скільки з антикризовим керуванням в умовах нестабільності економіки. 

Причини і мотиви кризових явищ на вітчизняних підприємствах стосуються 

в основному: 

- фінансування (занадто висока частка позичкового капіталу);  

- постачання (втрата постачальників);  
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- виробництва (застарілі технології);  

- наукових розробок і конструювання (відсутність власних патентів);  

- керування (негнучкий менеджмент);  

- організації (бюрократія, негнучка ієрархічна структура);  

- персоналу (висока плинність, недостатня мобільність). 

І тільки оволодіння методами і підходами сучасного стратегічного 

управління з урахуванням вище – перерахованих причин виникнення кризових 

явищ на вітчизняних підприємствах і його успішне впровадження дозволить 

підприємствам працювати стабільно і забезпечить їм перспективи для розвитку. 

А думка про те, що за тяжких умов перехідної економіки чи затяжної 

економічної кризи розроблення і впровадження стратегічного управління 

передчасне є помилковою. Тому що нездатність передбачити і 

непоінформованість про наявні методи і прийоми антикризового керування і 

планування під час спаду виробництва чи його нестабільності може привести до 

повного банкрутства підприємства стратегічного управління в Україні [3,с.187]. 

Але  існують і певні обмеження щодо запровадження стратегічного 

управління на вітчизняних підприємствах. На нашу думку, вони обумовлені в 

основному: 

- невизначеністю ринкового середовища перехідної економіки;  

- великими витратами на організацію планування і реалізації стратегії, 

зокрема, на дослідження ринку та впровадження стратегічних змін;  

- відсутністю кваліфікованих спеціалістів відповідного профілю;  

- небажанням перших осіб підприємств займатися стратегічним управлінням. 

Тому при постановці стратегічного управління на вітчизняних 

підприємствах необхідно: 

1) по-перше, переконатися, що реально перша особа підприємства дійсно 

прагне і готова займатися стратегічним управлінням; 

2) по-друге, створити відділ (департамент, управління тощо) стратегічного 

розвитку на підприємстві, перед яким повинні ставитися завдання зведення 

усіх стратегічних напрацювань у задані певним форматом проекти рішень і 
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становлення й удосконалення усіх конкретних робіт зі стратегічного 

менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої циклічної діяльності з 

розробки, реалізації і розвитку стратегії підприємства. 

3) по-третє, дотримуватися певних (сформованих А. Томпсоном і                          

А. Стріклендом) принципів розроблення ефективних стратегій: 

- плануючи та впроваджуючи стратегії, дійте так, щоб поліпшити 

конкурентну позицію підприємства на тривалий час;  

- усвідомте, що чітка і послідовна конкурентна стратегія забезпечує 

підприємству гарну репутацію та визнання в галузі;  

- часта зміна стратегій, спрямована на використання наявних можливостей, 

дасть лише незначні результати;  

- намагайтеся уникати стратегій, які є компромісом між нижчими витратами 

та масштабнішою диференціацією, між більш та менш значною ринковою 

привабливістю;  

- об'єктивно оцінюйте конкурентів та їх дії;  

- вкладайте кошти в створення тих конкурентних переваг, які є умовою 

отримання прибутку вище середнього рівня;  

- дотримуйтеся агресивної стратегії для створення конкурентних переваг і 

оборонної для їх захисту;  

- уникайте стратегій, які є успішними лише за сприятливих умов;  

- сподівайтеся на краще, а готуйтеся до гіршого;  

- обережно використовуйте жорсткі ,та не гнучкі стратегії, які позбавляють 

підприємство можливості маневру, так як зміни ринкової кон'юнктури 

можуть зробити неможливою їх реалізацію;  

- не намагайтеся атакувати сильних конкурентів без істотної конкурентної 

переваги й належного фінансового забезпечення;  

- атакувати слабкого конкурента вигідніше, ніж сильного;  

- уникайте зниження цін без істотної переваги у витратах;  

- пам'ятайте, що надто агресивна політика, спрямована на захоплення ринку, 

може спровокувати гідну відповідь з боку конкурентів, що призведе до 
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зниження прибутків; намагайтеся виявити найбільш значні відмінності в 

якості, можливостях використання товару, його обслуговуванні при 

реалізації стратегії диференціації. 

А вдумливий, творчий підхід до вивчення наявного іноземного досвіду в 

сфері стратегічного управління і перенесення його, з урахуванням 

специфічних умов розвитку економіки України, на вітчизняні підприємства 

надасть допомогу вітчизняному бізнесу в становленні необхідних 

виробництв і зростанні їх ефективності. 

Таким чином, українська модель сучасного менеджменту знаходиться в 

стадії формування. Для більшості компаній розвиток такого бачення 

сучасного менеджменту є зіставлення конгломерат з різних зарубіжних 

методів на базі збережених старих адміністративно – бюрократичних систем. 

Сучасні методи управління культурою організації, що відпрацьовуються в 

комерційних фірмах, постійно знаходять своє застосування в некомерційних 

організаціях. Тому розвиток сучасного менеджменту в Україні носить собою 

безперервний пошук все більш нових способів зробити свою компанію більш 

конкурентоспроможною на світовому ринку управління. 
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На сьогоднішній день головним критерієм є час, який визначає швидкість 

обробки зібраної в результаті аналізів інформації, реагування підприємства на 

вимоги ринку, розробку нових продуктів та виробів, а також спроможність до 

постійної модернізації та нововведень у виробництві. Тому можна 

стверджувати, що основним напрямком в діяльності сучасного підприємства є 

вибір і створення нового продукту, а також розвиток і вдосконалення продукції, 

що вже виготовляється таким чином, щоб можна було на ринку пропонувати 

постійно конкурентний продукт, який користується попитом. Управління 

сучасним підприємством вимагає не лише використання досвіду, що вже 

накопичився, але і розвиток перспективних і ефективних методів які базуються 

на досягненнях інформаційних технологій, інтелектуальних систем, а також 

наукових розробок у сфері підтримки прийняття рішень щодо ефективного 

використання ресурсного потенціалу підприємства. 

Відсутність стабільності в розвитку вітчизняних підприємств, 

нераціональне використання ресурсів, що призводить до не повноти 

використаного потенціалу зумовлює актуальність даного дослідження. 
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Питання дослідження сутності ресурсного потенціалу, проблеми його 

формування та управління розкриваються у працях таких вчених як Бикова 

В. Г., Головкова Л. С., Ашимбаєвої Т. А., Ізамбетова Ж. Д., Лапіна Є. В. та ін. 

Аналіз літературних джерел свідчить про підвищення інтересу вчених 

економістів щодо вивчення категорії ресурсного потенціалу та визначення 

єдиного підходу до управління ним.   

Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів щодо визначення 

категорії ―ресурсний потенціал‖, уточнення їх сутності та визначення 

підходів до управління ними. 

Сучасні тенденції функціонування підприємств характеризуються 

високою динамічністю і невизначеністю. Важливою складовою і одним з 

основних напрямків розвитку підприємств є їх інноваційна діяльність з 

орієнтацією на широке залучення та використання в своїй діяльності 

ресурсного потенціалу підприємства. Організація нововведень в діяльність 

підприємств та управління ними в сучасних умовах складає певні труднощі з 

причин ускладнення взаємодії з зовнішнім середовищем, збільшенням 

масштабів технологічних, організаційних, управлінських та фінансових 

процесів. Це вимагає нових знань, накопичення досвіду, зростання 

інтелектуального потенціалу підприємства.  

Перед тим як перейти до підходів щодо управління ресурсним 

потенціалом зупинимось на розкритті суті даного поняття. Сам термін 

―потенціал‖ в економічній літературі автори розкривають по різному. 

Відповідно до словника визначень це поняття походить від латинського 

―potential‖ – міцність, сила. Під впливом часового чинника відбулось 

розширення до такого як ―наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що 

можуть бути використані для досягнення певних цілей, задач‖ [2]. У 

тлумачному словнику української мови визначення "потенціал" подається як 

сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть 

бути використані у певній галузі, запас чого-небудь, резерв; приховані 

здатності, що можуть виявлятись за певних умов [3]. Як підсумок можна 
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відзначити, що "потенціал" це багатовимірне поняття, що застосовується в 

багатьох галузях і від вміння ефективного управління ним можна досягнути 

поставлених цілей та виступає як сукупність ресурсів і можливостей, які 

можуть бути використані підприємством і основною складовою формування 

стратегії. Окрім того, в усіх трактуваннях потенціалу підприємства його 

сутність нерозривно пов‘язана зресурсами та можливостями. Втілення 

підприємством можливостей у дійсність з використанням 

ресурсівперетворюється на набуття економічних вигод.  

Ашимбаєва Т. А. [1, с. 56] вважає , ресурсний потенціал підприємства – 

це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 

зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати 

названі ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних 

цілей підприємства  

Ізбембетова Ж. Д. [4, с. 254] відмічає, що ресурсний потенціал 

підприємства – це сукупність взаємопов‘язаних ресурсів, які 

використовуються для виробництва продукції. Величина цього потенціалу 

визначається обсягом окремих видів ресурсів (земельних, матеріальних і 

трудових), які перебувають у розпорядженні підприємства. Ресурсний 

потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, що є у розпорядженні 

підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів 

використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання 

максимального прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного 

ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням 

економічної доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає 

в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси 

та їхні джерела.  

Лапін Є. В. [5, с. 47] розглядає ресурсний потенціал підприємства як 

сукупність ресурсів, які є в розпорядженні підприємства, і спроможність його 

співробітників і менеджерів використовувати ресурси з метою створення 

товарів, виконання робіт, надання послуг та отримання максимального 

прибутку. 
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Найбільше в своїх судженнях ми схиляємось до поглядів Лапіна Є. В. 

через поділ всього ресурсного потенціалу на окремі підсистеми та вплив на 

них з метою підвищення ефективності їх використання та забезпечення 

лідируючих позицій на ринку. 

Як відповідь на посилення змін у зовнішньому середовищі, виникає 

необхідність здійснення підприємством постійних інновацій. Інноваційна 

активність підприємства стає однією із основних умов забезпечення 

конкурентоспроможності, що підтверджується результатами як вітчизняних 

так і зарубіжних досліджень. Кризові умови в економіці є одним із 

каталізаторів пошуку нових підходів до управління і забезпечення їх 

успішного функціонування як в поточному так і стратегічному періодах, 

одним із напрямків управління є оптимізація управління ресурсним 

потенціалом підприємства. 

Управління комунальними підприємствами не відповідають сучасному 

рівню розвитку ведучих галузей економіки України. Однією із причин можна 

назвати те, що не завжди враховуються передові науково-технічні 

досягнення, а в деяких випадках прослідковується політика самоізоляції 

даної сфери господарювання від суміжних. Однак поступово і на 

підприємствах комунальної власності освоюються передові технології 

управління процесом виробництва, хоча, існує і ряд специфічних 

особливостей, які стримують повне впровадження передових досягнень 

науково технічного прогресу. В наш час багато інформаційних просторів 

суб'єктів господарювання, приймають участь у розробці, впровадженню та 

використанні  програмних систем, що вже достатньо комп'ютеризовані, а 

процеси, що здійснюються з використанням передових інформаційних 

технологій. 

Аналізуючи наукові публікації за методами моделювання і набуття 

нових знань, що використовуються в інтелектуальних системах управління, 

показує, що найбільш розповсюдженими чинниками, які відмічаються в 

знаннях, що отримують від експертів, це невизначеність, неточність, 

неоднозначність і неповнота. 
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Загальний алгоритм створення системи управління ресурсним 

потенціалом відповідає загальноприйнятим підходам об‘єктно-орієнтованого 

аналізу [6]. Модель інтелектуальної системи управління передбачає 

постійний автоматизований моніторинг всіх об‘єктів системи, а саме: 

об‘єктів нематеріальних активів, об‘єктів матеріальних активів, персоналу 

підприємства, фінансових ресурсів та об‘єктів зовнішнього середовища. 

Метою моніторингу кожного об‘єкту системи є формування інформаційних 

потоків, які містять оперативну інформацію про поточні значення їх 

властивостей та параметрів, які можуть досить швидко змінюватись, 

реагуючи на внутрішні і зовнішні чинники. 

В умовах невизначеності і неповноти інформації, слабо структурованих 

завдань з врахуванням змін підприємства як системи в часі необхідно 

орієнтуватись на конкурентну стратегію. Цілі і задачі які необхідно вирішити 

для досягнення бажаного результату підприємством з використанням 

інтелектуальної системи управління ресурсним потенціалом допоможе 

визначити яка ціль чи задача є перспективнішою у порівнянні з іншими. 

Існуюча база знань та база даних моделі інтелектуальної системи повинна 

акумулювати нормативні та специфічні знання щодо управління ресурсним 

потенціалом. Функціонування даної моделі може характеризуватись такою 

послідовністю: 1) визначення цілі, або задачі відповідно до стратегії; 2) 

врахуванням досвіду; 3) аналіз ринків збуту; 4) визначення чинників 

невизначеності, або випадковості; 5) проведення дії; 6) оцінка можливої 

бізнес-ситуації; 7) кінцева ситуація – прийняття рішення. Для відображення 

послідовності і застосування знань в інтелектуальній моделі необхідно 

враховувати, що сучасне підприємство є складною динамічною системою в 

якій взаємодіє і функціонує багато підсистем нижчого рівня та постійно 

здійснює вплив чинник випадковості як у внутрішньому так і зовнішньому 

середовищі. 

Ефективне використання нових підходів до управління ресурсним 

потенціалом допоможе підприємствам зайняти лідируючі конкурентні 

позиції вітчизняним підприємствам. Запропонований підхід до управління 
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ресурсним потенціалом на основі моніторингу та об'єктно-орієнтованого 

аналізу дає можливість впровадження конкурентної стратегії яка б 

відповідала вимогам сучасного динамічного середовища. Особливістю 

запропонованої системи управління є можливість швидкого реагування, 

аналізу та допомоги прийняття певних управлінських рішень. 
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В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"механізм організаційного розвитку" та проаналізовано систему  управління  
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організаційним  розвитком  підприємства як основи забезпечення його 

збалансованого зростання. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення механізму організаційного розвитку підприємства на 

сучасному етапі.  

Ключові слова: механізм організаційного розвитку,система управління, 

проблеми управління, вдосконалення організаційної структури, системний 

підхід до управління персоналом, управління витратами, управління 

виробничими ресурсами, поліпшенням системи планування. 

Динамічні зміни зовнішнього середовища, його турбулентність 

вимагають постійного розвитку та вдосконалення системи управління 

підприємством, розробки нових прогресивних методів і механізмів, здатних 

зменшити вплив негативних факторів на загальні показники діяльності 

підприємства. В таких умовах виставляються нові вимоги до формування 

механізму управління підприємством,  ефективність функціонування якого 

повинна забезпечуватися як під впливом удосконалення організації 

виробництва, праці та управління, так і спроможністю його пристосування до 

сучасних умов господарювання. 

Формування ефективного механізму управління потенціалом 

розвитку підприємства є не тільки однією з умов подолання кризових 

явищ у реальному секторі економіки, й необхідною передумовою 

успішної діяльності вітчизняних товаровиробників в умовах 

господарської глобалізації та входження України у світовий 

економічний простір. Механізм управління потенціалом розвитку 

підприємства повинен сприяти максимальному використанню людського 

капіталу, забезпечувати багатократне підвищення ефективності 

економічної діяльності підприємств. 

У різний час проблеми управління потенціалом підприємства 

порушувалися досить часто. Вагомим внеском у розвиток парадигми 

управління потенціалом підприємства є системні дослідження науковців:                

Л. Абалкіна, А. Анчишкіна,  В. Архипова, М. Іванова, І. Лукінова,                         
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М. Макарової, І. Маркіної, Б. Мізюка, І. Отенка, М. Рогози та інших. 

Дослідженням безпосередньо потенціалу торговельного підприємства 

присвячені праці: І. Бланка, О. Березіна, І. Брітченка, О. Виноградової,                     

Н. Краснокутської, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Н. Міщенко та Н. Ушакової.  

Актуальність зазначеної проблеми, недостатня розробленість 

теоретичної і практичної бази формування механізму управління 

потенціалом розвитку підприємства зумовило вибір теми статті, її мету і 

завдання. 

Механізм управління потенціалом розвитку підприємства містить у собі 

такі компоненти, як: принципи і задачі управління, методи, форми і 

інструменти управління, організаційну структуру управління підприємством 

та його персонал, інформацію та засоби її обробки. В структурі 

організаційно-економічного механізму слід виділяти три системи: систему 

забезпечення, функціональну систему, цільову систему. 

Система забезпечення механізму управління потенціалом розвитку 

підприємства складається з підсистем правового, ресурсного, нормативно-

методичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення 

управління підприємством. 

Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління 

вітчизняними підприємствами в сучасних умовах свідчить про 

недосконалість існуючих механізмів ефективного управління підприємством 

в контексті динаміки його розвитку. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка 

практичних підходів щодо формування ефективного механізму управління 

потенціалом розвитку торговельного підприємства.  

Зростання конкуренції, швидкі зміни технологій та методів організації 

виробництва, глобалізація економічних відносин знижують ефективність 

використання традиційних підходів до управління розвитком підприємств і 

визначають необхідність пошуку нових концепцій забезпечення 

довгострокової успішності їх підприємницької діяльності. 



143 
 

На сьогоднішній день більшість підприємств має не просто 

пристосовуватись до змін у зовнішньому середовищі, але й випереджати їх 

виникнення. Обов‘язковість адаптації підприємства, його випереджаючої 

керованої еволюції та управління змінами можна розглядати як необхідність 

розвитку підприємства. 

Першоосновою управління потенціалом розвитку підприємства слід 

вважати різноманітні зміни внутрішнього та зовнішнього характеру, які 

виступають результатом взаємодії економічних об‘єктів, їх різних 

властивостей, рис і параметрів. Так, С.В. Коверга, розглядаючи розвиток на 

рівні підприємства, трактує його як «сукупність змін, які ведуть до появи 

нової якості і зміцнення життєвості системи, її здатність чинити опір 

руйнівним силам зовнішнього середовища» [3, с.74]. В даному визначенні 

зазначається необхідність проведення змін у відповідь на вплив зовнішнього 

середовища, але не враховується обов‘язковість формування потенціалу 

підприємства з метою проведення наступних змін, необхідність в яких ще не 

виникла. 

Необхідно також додати, що управління потенціалом розвитку 

підприємства – це не разові перетворення з метою досягнення 

«найкращого» стану системи, а процес, що не припиняється в часі, плин 

якого не завжди відбувається постійно й безупинно. Розвиток організації 

найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних по глибині й 

охопленню криз. 

 Представляється можливим стверджувати, що домінантою понять 

організаційного, керованого та сталого розвитку є все ж таки єдине поняття 

розвитку підприємства, яке, зважаючи на різність наведених точок зору, 

потребує певної конкретизації. За умови значних розбіжностей в існуючих 

трактуваннях, поняттю ««управління потенціалом розвитку підприємства» 

характерні чітко визначені елементи (рис.1): 
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 Відповідно до наведених елементів поняття «управління потенціалом 

розвитку підприємства» можна зазначити наступне: 

   - перш за все, розвиток передбачає наявність кількісних та якісних змін, які 

ведуть до певного поліпшення; 

  - розвиток підприємства має процесний характер, тобто є розподіленим у 

часі, при цьому розвитку, як процесу, властива довготривалість, зважаючи на 

певну інерційність підприємства як об‘єкту розвитку та наявність часового 

лагу між імпульсом розвитку та відповідними йому змінами; 

   - розвиток підприємства за своїм змістом є сукупністю процесів, які 

сумарно ведуть до збільшення потенціалу підприємства; 

   - явними формами прояву змін виступають адаптація до зовнішнього 

середовища, внутрішня стійкість, підвищення життєздатності підприємства 

та його спроможності протидіяти негативним впливах зовнішнього 

середовища[1, с.9]. 

Елементи поняття «управління потенціалом розвитку підприємства» 

Кількісні та якісні зміни 

Процесний характер 

Поліпшення 

Довготривалість 

Сукупність процесів 

Адаптація до зовнішнього 

середовища 

Збільшення потенціалу 

підприємства 

Внутрішня стійкість 

підприємства 

Підвищення життєздатності 

підприємства 

Здатність протидіяти негативним 

впливам  

Рис.1.  Складові елементи визначення «управління потенціалом 

розвитку підприємства» 

розвитку підприємства 
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Отже, управління потенціалом розвитку підприємства є достатньо 

складним поняттям, яке пропонується розуміти як довготривалу сукупність 

процесів кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять 

до поліпшення його стану шляхом збільшення потенціалу підприємства, 

адаптації до зовнішнього середовища та забезпечення внутрішньої стійкості, 

що сприяє підвищенню життєздатності підприємства та його спроможності 

протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища. 

Подальший розвиток підприємства забезпечується постійним 

посиленням конкурентних переваг, формуванням та захищенням 

компетенцій підприємства, при цьому ефективність управління залишається 

основним джерелом їх досягнення. 

Так, формування системи показників конкурентоспроможності 

підприємства має базуватися на наступних параметрах і індикаторах діяльності: 

1) конкурентоздатність продукту – характеризує набір якісних та 

кількісних характеристик і властивостей товару (послуги), 

допоміжних стимулюючих засобів реалізації та обслуговування, 

які створюють користь для споживача; 

2) імідж компанії – ступінь лояльності покупців, їх відношення до 

марки та товару (послуги), рівень довіри до якості та 

обслуговування; 

3) ресурсний потенціал підприємства – сукупність та рівень 

забезпеченості різноманітними ресурсами, які використовуються в 

діяльності підприємства; 

4) частка підприємства на ринку – індикатор 

конкурентоспроможності, який опосередковано регулюється 

підприємством і визначає склад, структуру, вимоги до інших 

факторів конкурентоспроможності. 

Для дотримання узгодженості показників, оцінювання ефективності 

діяльності також має здійснюватись за функціональними напрямками 

відповідно до видів розвитку, факторів конкурентоспроможності та 

елементів економічної безпеки підприємства. 
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Отже, основними цілями формування комплексної системи оцінювання 

ефективності управління потенціалом розвитку підприємства є [2, с.77]: 

 визначення рівня ефективності розвитку підприємства; 

  оцінювання ефективності управління, конкурентоспроможності, 

економічної безпеки та загальної ефективності діяльності; 

 виявлення причинно-наслідкових зв‘язків, що нададуть 

можливість виміряти ступінь впливу зміни ефективності 

управління як на окремий аспект діяльності, так і на загальне 

функціонування; 

 з‘ясування основних умов, причин та факторів розвитку 

підприємства, та вплив на них системи управління; 

 дослідження процесу формування нових компетенцій 

підприємства; 

 розробка рекомендацій для підвищення ефективності управління 

розвитком підприємства, що включає в себе всі етапи та складові 

елементи діяльності. 

Загалом комплексна система показників поділена на рівні ефективності 

розвитку, ефективності діяльності, конкурентоспроможності, економічної 

безпеки та ефективності управління. При цьому кожен рівень включає в себе 

показники наступного. Так, оцінювання ефективності діяльності 

доповнюється визначенням рівня конкурентоспроможності, а 

конкурентоспроможний стан неможливо оцінити без відомостей про 

економічну безпеку підприємства.  

Підсумовуючи вищезазначене, необхідно відмітити, що в умовах 

посилення конкурентної боротьби, формування ефективного механізму 

управління потенціалом розвитку підприємства є не тільки однією з умов 

подолання кризових явищ у реальному секторі економіки, й необхідною 

передумовою успішної діяльності вітчизняних товаровиробників в 

умовах господарської глобалізації та входження України у світовий 

економічний простір. Механізм управління потенціалом розвитку 

підприємства повинен сприяти максимальному використанню людського 
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капіталу, забезпечувати багатократне підвищення ефективності 

економічної діяльності підприємств.  

Таким чином, при формуванні механізму управління потенціалом 

розвитку підприємства доцільно застосовувати такі основні інструменти: 

економічні, організаційні, соціально-психологічні, техніко-технологічні, 

маркетингові, екологічні правові, та використовувати показники, що 

дозволяють провести оцінювання кожного інструменту. Виокремлені 

інструменти є базисом забезпечення ефективного управління підприємством, 

і формування організаційно-економічного механізму повинно 

спрямовуватися на підвищення їхньої ефективності. 
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РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ  

В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто особливості акціонерної форми господарювання які  

відображаються в основних фінансових відносинах, що виникають під час 
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створення, функціонування, реорганізації та ліквідації акціонерних 

товариств. Розкриті певні економічні недоліки акціонерної форми 

господарювання, порівняно з іншими організаційно-правовими формами 

підприємств,  та статистичні дані про ступінь поширення акціонерної 

форми господарювання в Україні.  

Ключові слова: акціонерні товариства, акціонерна форма господарювання, 

інвестиційна привабливість, підприємницька діяльність, фінанси, фондовий 

ринок. 

 На сучасному етапі розвитку Україна, як і інші країни з ринковою 

економікою, відчуває посилення впливу великого бізнесу. Це зумовлено 

зростанням рівня конкуренції і транс націоналізації бізнесу. Вплив великих 

підприємств на економіку країни залежить від широкомасштабної 

інвестиційної діяльності, що потребує високої концентрації грошових 

ресурсів та створення сприятливих умов для їхньої мобілізації. Як показує 

світовий досвід, саме акціонерний капітал виконує основні функції щодо 

акумуляції ресурсів. В той же час розвиток акціонерного сектора економіки 

дозволяє акціонерним товариствам ширше використовувати можливості 

фондового ринку щодо залучення фінансових ресурсів. 

Усе це обумовлює необхідність проведення досліджень щодо 

особливостей функціонування акціонерних товариств та аналізу формування 

і розвитку акціонерного сектора вітчизняної економіки. 

Проблеми корпоративних правовідносин та управління фінансами 

акціонерних товариств вивчали багато дослідників та науковців у різні часи, 

зокрема такі як: Ф.А. Брокгауз, I.A. Єфрон, В.А. Євтушевський,                           

В.О. Шаповалов, Н.В. Савенко, І.Т. Райковська, М.Я. Вірт. Можна 

простежити окремі аспекти та погляди щодо формування та вибору типів 

політики дивідендних виплат у працях провідних українських  науковців:  

І.Т. Балабанова, Л.Ю. Басовського, I.A. Бланка, М.В. Грідчини,                             

Д.В. Задихала, В.В. Ковальова та ін. 

Метою статті є аналіз діяльності акціонерних товариств у сучасних 

умовах , виявлення основних переваг та недоліків даної форми 
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підприємництва, виявлення можливих напрямків підвищення інвестиційної 

привабливості акцій вітчизняних акціонерних товариств. 

Особливості акціонерної форми господарювання відображаються в 

основних фінансових відносинах, що виникають під час створення, 

функціонування, реорганізації та ліквідації акціонерних товариств, капітал 

яких утворюється у грошовій формі та розділяється на однакові за своєю 

номінальною величиною неподільні паї у вигляді акцій. Таке товариство є 

суто об'єднанням власників та засноване на обмеженому дійсному кредиті 

об'єднаних внесків [3]. 

В усьому світі акціонерні товариства стали досить поширеною формою 

організації підприємницької діяльності. Це зумовлене головним чином 

завдяки особливостям організації їх фінансів, що має такі переваги: 

мобілізація великих сум грошей через реалізацію акцій і швидке передавання 

окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продавати іншим 

особам; відповідальність на акціонера покладається тільки в межах 

вкладеного ним капіталу;  кошти, отримані завдяки продажу акцій, можна 

використати на будь-які потреби розвитку корпорації;  висока ліквідність 

цінних паперів;  публічна інформація про емітента акцій є своєрідною 

рекламою продукції акціонерного товариства і може забезпечити збільшення 

обсягів реалізації продукції; публічне акціонерне товариство може додатково 

стимулювати персонал, пропонуючи купівлю акцій або даючи менеджерам 

акції як премії, підвищуючи їх зацікавленість у покращенні фінансових 

результатів [5]. 

Акціонерна форма господарювання має і певні економічні недоліки, 

порівняно з іншими організаційно-правовими формами підприємств: 

додаткові накладні витрати, пов'язані з проведенням загальних зборів 

акціонерів, складання спеціальної звітності на вимогу державних органів, 

організацію виплати дивідендів тощо; у процесі функціонування виникають 

конфліктні ситуації між учасниками корпоративних відносин; складність 

управління, оскільки більшість питань потрібно вирішувати на загальних 
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зборах акціонерів; великі суми дивідендів можуть уповільнити темпи його 

розвитку і навіть призвести до неплатоспроможності [3]. 

Про ступінь поширення акціонерної форми господарювання в Україні 

свідчать відповідні статистичні дані. Станом на 1 червня 2012 р. акціонерні 

товариства забезпечували 69 % ВВП України, що на 2% більше ніж за 

аналогічний період 2011 року. Згідно з ЄДРПОУ України станом на 1 квітня 

2012 р. в Україні зареєстровано 464 акціонерних товариства, з них: публічних 

- 69, приватних - 81[1]. Динаміка зміни кількості акціонерних товариств 

протягом 2006-2012 років наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість акціонерних товариств в Україні протягом 2006-2012 рр. 

Показник Рік 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 на 

01.04.12 

Всього з них: 33976 33084 31993 31100 30169 28748 26121 

Публічні - - - - 194 926 995 

Приватні - - - - 172 1326 1334 

відкритого типу 11345 10895 10406 10058 9480 7962 7203 

закритого типу 21948 21503 21098 20502 19649 17804 16589 

  

Як видно з даних табл. 1, за три місяці 2012 року кількість акціонерних 

товариств в Україні скоротилася на 2627 од. Особливість акціонерної форми 

господарювання реалізується в політиці управління емісією акцій, оскільки 

залучення власного капіталу із зовнішніх джерел шляхом додаткової емісії 

акцій – складний і дорогий процес. Варто зазначити, що світова фінансова 

криза практично не вплинула на обсяги емісії цінних паперів в Україні у 2009 

р., адже у 2008 р. у цій сфері спостерігали значну активізацію: в 2009 р. було 
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зареєстровано 741 випуск акцій на суму 101,07 млрд. грн.., а у 2008 році - 

46,14 млрд.  грн., Згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР), за 2011 р. було зареєстровано 558 випусків 

акцій загальним обсягом 57,79 млрд. грн. Цей показник виявився на                    

17,2 млрд. грн. більшим за результат аналогічного періоду 2010 р. У січні-

липні 2012 року ДКЦПФР було зареєстровано 138 випусків акцій загальним 

обсягом 28,87 млрд. грн. Такий показник виявився на 11,99 млрд. грн. 

меншим за результат аналогічного періоду 2011 року [1]. 

Інструментом довгострокового фінансування акціонерних товариств та 

джерелом залучення додаткових фінансових ресурсів є випуск облігацій 

підприємств. НКЦПФР у 2011 р. зареєструвала 209 випусків облігацій 

підприємств на суму 35,7 млрд. грн.., що на 26,21 млрд. грн.. більше за 

показник 2010 р. В першому кварталі 2012 року зареєстровано випусків 

облігацій підприємств на суму 17,2 млрд.грн. Однак облігації українських 

підприємств становлять незначну частку від загального обсягу цінних 

паперів, що перебувають в обігу на фондовому ринку України. Серед 

основних причин такого становища - низька кредитоспроможність багатьох 

українських підприємств та відсутність попиту на облігації підприємств [4]. 

Основною метою системи менеджменту акціонерного товариства в 

сучасних умовах господарювання є спроба найбільш ефективно використати 

обмежені фінансові ресурси за умови повноцінної реалізації можливостей 

внутрішнього та зовнішнього середовища за допустимого рівня фінансового 

ризику. 

Оптимізація структури джерел капіталу відіграє досить важливу роль у 

розвитку акціонерних товариств, оскільки реальна величина майна, на яку 

можуть розраховувати кредитори як забезпечення за зобов'язаннями 

товариства, визначається величиною чистих активів, тобто активів, 

сформованих за рахунок власного капіталу. Таким чином, збільшення величини 

власного капіталу підвищує кредитоспроможність акціонерного товариства, що 

дає змогу надалі оптимізувати структуру капіталу шляхом випуску 

довгострокових облігацій і залучення довгострокових кредитів у банку. 
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Важливу роль в розвитку акціонерної форми господарювання відіграє 

держава, яка виступає досить активним акціонером в акціонерних 

товариствах України шляхом внесення відповідної частки у корпоративні 

права. Згідно з даними Фонду держмайна, за станом на 01.10.2012 p. у реєстрі 

корпоративних прав держави обліковувалося 676 акціонерних товариств, у 

статутному капіталі яких є державна частка, з них: 291 акціонерне товариство 

або 43,0 % загальної кількості мало в статутному капіталі державну частку 

понад 50%; 151 або 22,3 % мали державну частку 100 %; 185 господарських 

товариств або 27,4 % - державну частку розміром від 25 до 50 %; 200 

товариств або 29,6 % - державну частку менше ніж 25 %. Крім того, 52 

акціонерних товариств, що становлять 7,7 % від загальної кількості, мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави, з них 43 - із 

контрольними пакетами акцій [1]. 

За результатами проведених досліджень можна виділити проблеми, які 

обмежують розвиток акціонерних товариств: 

- низька ефективність функціонування фондового ринку; 

- відсутність дивідендного аспекта корпоративної політики, що 

проявляється у невиплаті дивідендів за результатами звітного періоду, навіть 

за наявності позитивних фінансових результатів; 

-   існування широкого спектру конфліктів між суб'єктами управління; 

-  відсутність знань, навичок, досвіду керівного складу підприємств 

України щодо формування та розвитку системи корпоративного управління; 

- за організаційними витратами акціонерні товариства є найдорожчою 

формою підприємництва тощо[5]. 

Збиткову діяльність більшості акціонерних товариств пояснюють їх 

низькою інвестиційною привабливістю та небажанням інвесторів вкладати 

свої кошти у розвиток таких підприємств через існування ризиків на ринку. 

Проблеми залучення інвестицій для формування капіталу акціонерних 

товариств у сучасних умовах господарювання головним чином пов'язані з 

неправильною та нераціональною політикою управління фінансовими 
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ресурсами, розділенням інтересів власників та фінансових менеджерів в 

акціонерному товаристві, відсутністю систематичної системи планування та 

прогнозування, значним рівнем витрат і фінансовими ризиками, що 

виникають у процесі організації господарської діяльності. 

Отже, для ринкової економіки акціонерне товариство є найкращим 

видом підприємницької діяльності, який найбільш повно забезпечує функцію 

централізації капіталу. Тому на сучасному етапі розвитку економіки України 

важливим та актуальним є формування методів управління фінансами в 

системі корпоративного управління, що адекватні ринковим відносинам та 

дають змогу на практиці реалізувати значний потенціал розвитку, що 

притаманний цій організаційно-правовій формі господарювання. 

Фінансовий стан акціонерних товариств сьогодні залишається 

невизначеним: практично половина всіх підприємств промисловості, 

сільського господарства та інших галузей продовжують залишатися 

збитковими; більшість підприємств не мають стратегії розвитку. Враховуючи 

сутність і зміст ключових проблем у сфері організації діяльності та 

фінансування акціонерних товариств, можна запропонувати перелік 

невідкладних заходів, які сприятимуть підвищенню ефективності 

функціонування акціонерних товариств в Україні загалом. Серед них: 

- урегулювання нормативно-правової бази з метою захисту прав 

акціонерів; 

- активізація розвитку фондового ринку та формування на його базі 

системи індикаторів реальної ринкової вартості акціонерного товариства; 

- нормативне встановлення обов'язкової частки прибутку, призначеної 

на виплату дивідендів; 

- підвищення рівня кваліфікації керівних кадрів та формування відчуття 

власника серед акціонерів тощо. 

Тенденції та перспективи розвитку акціонерних товариств в Україні 

пов'язані з: підвищенням ролі акціонерних товариств у розвитку економіки 

країни та збільшенням їх абсолютної кількості; зростанням частки держави-
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акціонера у корпоративних правах акціонерних товариств України; 

покращенням захисту прав акціонерів завдяки приведення діяльності всіх 

акціонерних товариств відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства»; зростанням обсягів емісії акцій, випущених акціонерними 

товариствами у документарній формі. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто проблему організації ефективного управління 

персоналом як головного ресурсу підприємства в умовах його розвитку. 

Визначено функції та принципи управління персоналом. Запропоновано 
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формування ефективної системи управління персоналом в умовах розвитку 

підприємства. 

Ключові слова: персонал, управління, підпрємство, управління персоналом, 

соціально-психологічний клімат, мотивація. 

Проблема підвищення ефективності організації управління персоналом є 

надзвичайно актуальною, тому її вирішення є досить вагомим. 

Дослідженню проблем теорії, методології і практики управління 

персоналом з урахуванням тенденцій розвитку ринкової економіки 

присвячено багато наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів, 

зокрема, О.І. Амоші, Дж. Блэка, А. Бравермана, О. Кудрявцевої,                              

А. Єгоршина, В. Поєдинцевої, Дж. М. Іванцевич та ін. Однак, на 

сьогоднішній день є багато факторів, які впливають на розкриття 

поставлених проблем і які розкриті не в повному обсязі. 

Метою статті є дослідження ефективності управління персоналом 

сучасної організації та характеристика факторів, що її обумовлюють. 

Питання про ефективність управління персоналом в останні роки 

досліджувалось багатьма вченими. Вважається, що працювати ефективно – 

це домагатися великих результатів при менших затратах праці, часу, коштів. 

Але, на нашу думку, щоб визнати, що система управління персоналом є 

ефективною, необхідно виробити певний механізм управління, оцінки та 

контролю по відношенню перш за все до цілей організації, що дозволить 

виявити справжню ситуацію в організації стосовно управління персоналом, 

виявити слабкі місця і запропоновувати комплекс дій для її покращення. 

Досліджуючи проблеми ефективності управління персоналом,                      

ДЖ. М. Іванцевич і А. А. Лобанов вважають, що: «оцінка ефективності 

управління персоналом − це систематичний, чітко формалізований процес, 

спрямований на вимір витрат і вигод, пов‘язаних із програмами діяльності по 

управлінню персоналом і для зіставлення їхніх результатів з підсумками 

базового періоду, з показниками конкурентів і з цілями підприємства» [1, с. 33]. 

Визначати ефективність управління персоналом пропонується на основі 

постійного збору та аналізу інформації про самих працівників за допомогою 
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показників: просування по службі, професійні, кваліфікаційні, статевовікові 

характеристики персоналу, медичні і психологічні параметри, задоволеність 

працею, плинність, продуктивність, новаторська активність тощо [2, с. 314]. 

Такий моніторинг повинен здійснюватися протягом усіх фаз 

управлінської діяльності. Він тісно пов‘язаний з іншими етапами процесу 

управління і своїми результатами здатен спонукати керівника вносити в 

управління необхідні корективи. При цьому це забезпечує функціонування в 

організації безперебійного зворотного зв‘язку. 

Також, Дж.М. Іванцевич і А.А. Лобанов рекомендують визначати 

ефективність управління персоналом таким чином для того, щоб: 

 поліпшити функціонування управління персоналом через 

забезпечення їхніми засобами вирішення питань про те, коли необхідно 

припинити, а коли підсилити яку-небудь діяльність; 

 визначити реакцію з боку працівників і менеджерів нижчої ланки 

на ефективність управління персоналом; 

 допомогти управлінню персоналом вносити свій внесок у справу 

досягнення цілей фірми [1, с. 72]. 

Визначення ефективності управління персоналом може виступати 

могутнім важелем росту результативності всього управлінського процесу. 

Для цього необхідно знати, як воно повинно здійснюватися, у якому 

співвідношенні знаходиться з іншими етапами управлінського циклу. 

Сьогодні, як вже зазначалось, немає єдиного підходу до виміру 

ефективності управління персоналом. Складність полягає в тому, що процес 

трудової діяльності персоналу і управління в тому числі, тісно пов‘язані з 

виробничим процесом і його кінцевими результатами, соціальною діяльністю 

суспільства, економічним розвитком організації. 

Аналіз наукових концепцій дозволяє виділити три методичні підходи до 

оцінки ефективності управління людськими ресурсами. 

Під першим підходом розуміють, що персонал організації є сукупним 

суспільним робітником, який безпосередньо впливає на виробництво, тому 
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кінцеві результати виробництва повинні виступати і показниками 

ефективності персоналу. 

У якості таких показників беруться кількісні значення кінцевих 

результатів роботи організації за конкретний період (рік, квартал, місяць); 

прибуток підприємства (балансовий, чистий); витрати на одну гривню 

продукції (собівартість); рівень рентабельності; об‘єм реалізованих послуг, 

продукції; об‘єм обслуговування (чол.); дохід підприємства; якість продукції, 

послуг; термін окупності капітальних витрат. 

Під другим підходом визнається, що показники повинні відображати 

результативність, якість і складність живої праці або трудової діяльності. 

У якості таких показників оцінки виробничого й управлінського 

персоналу виділяють: продуктивність праці (виробіток на одного 

працівника); темпи росту продуктивності праці і заробітної плати; загальний 

фонд оплати праці; відсоток виконання норм виробітки; втрати робочого 

часу; якість праці робітників; фондооснащеність праці; працемісткість; 

коефіцієнти складності робіт і праці; загальна чисельність персоналу, тощо. 

Такі показники всебічно відображають ефективність трудової діяльності 

персоналу і слугують основою для вибору критеріїв. Разом з тим вони не 

характеризують рівень організації роботи персоналу і соціальну 

ефективність, які також впливають на кінцеві результати виробництва і 

безпосередньо пов‘язані з персоналом підприємства. 

Третій підхід пояснює, що ефективність роботи персоналу у значній мірі 

визначається організацією його роботи, мотивацією праці, соціально-

психологічним кліматом у колективі, тобто більше залежить від форм і 

методів роботи з персоналом. У якості критеріальних показників 

ефективності роботи персоналу виділяють наступні: плинність кадрів; рівень 

кваліфікації персоналу; рівень трудової і виконавчої дисципліни; професійно-

кваліфікаційна структура; співвідношення робітників і службовців; 

використання фонду робочого години; соціальна структура персоналу; рівень 

порушення трудової дисципліни; рівномірність завантаження персоналу; 
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витрати на одного робітника; витрати на управління; соціально-

психологічний клімат у колективі. 

Такий склад показників достатньо всебічно відображає організацію і 

соціальну ефективність роботи персоналу, причому деякі показники є 

комплексними, оскільки вимагають збору оперативної інформації на основі 

конкретних соціологічних досліджень. 

Для визначення ефективності управління персоналом необхідний 

комплексний підхід з позицій важливості кінцевих результатів діяльності, 

продуктивності і якості праці та організації роботи персоналу як соціальної 

системи [3, с. 123]. Але, на нашу думку, не можна визначити ефективність 

управління персоналом тільки за допомогою зіставлення тих або інших 

кількісних економічних показників. Щоб визначити, наскільки ефективна та 

чи інша система управління персоналом, потрібні перш за все критерії, що 

дозволяють це зробити. Їхній вибір залежить від того, що брати за точку 

відліку: діяльність конкретно узятого працівника, керівника, трудові 

показники чи особливості колективу виконавців в цілому. 

Важливим критерієм ефективності управління персоналом є створення 

сприятливого внутрішнього психологічного клімату в колективі. 

Внутрішній психологічний клімат − це реальний стан взаємодії людей як 

учасників спільної діяльності. Він характеризується задоволенням робітників 

організацією та умовами праці, стосунками між членами колективу, 

настроєм, взаєморозумінням, ступенем участі в управлінні і самоуправлінні, 

дисципліною, групою і місцем у ній, якістю отриманої інформації. Багато в 

чому сприятливий внутрішній клімат на підприємстві залежить від ступеня 

сумісності людей. 

Психологічний стан колективу характеризується ступенем задоволеності 

його учасників своїм становищем. На нього впливають характер і зміст 

роботи, ставлення до нього людей, престижність, розміри винагороди, 

перспективи росту, наявність додаткових можливостей, психологічний 

клімат[2, с. 288]. 
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В кожній установі, організації необхідно створити певні умови, які 

забезпечують соціально-психологічну сумісність, а саме: 

 погодженість особистих можливостей кожної структури і змісту 

її діяльност і, що забезпечує його нормальний хід, відсутність заздрощів по 

відношенню до успіхів інших; 

 близькість моральних засад, яка створює основу для виникнення 

взаємної довіри між людьми; 

 однорідність основних мотивів діяльності й індивідуальних 

прагнень членів колективу; 

 можливість реального взаємного доповнення й органічного 

поєднання здібностей кожного в єдиному трудовому і творчому процесі; 

 раціональний розподіл функцій між членами колективу, при 

якому жоден з них не може добитися успіху за рахунок іншого [6, с. 38]. 

Також, можна виділити дві основні концепції, які покладені в основу 

визначення ефективності управління персоналом. Відповідно до першої з них 

ефективність управління персоналом оцінюється виходячи з органічної 

єдності управління і виробництва, але при цьому внесок власне управління 

персоналом в ефективність виробництва не визначається. Друга концепція 

наголошує на визначення внеску управління персоналом в ефективність 

виробничого процесу. 

Важким завданням є кількісна оцінка цього внеску, тому що навіть 

відповідних звітних показників поки що не існує. Тому більшість методик 

оцінки ефективності управління персоналом дотримуються першого підходу. 

Доцільним є оцінювати не стільки внесок управління персоналом в 

ефективність виробництва, скільки якісний вплив його на цю ефективність. 

Інтегральний показник (ефективність на рівні організації) трансформується в 

безліч інших на більш низьких рівнях, що показують ефективність окремих 

систем чи підсистем управління персоналом – підбору, навчання і т.д. [4, с. 89]. 

Такий підхід, зокрема, можна зустріти в роботі А. Бравермана й                       

А. Сауліна, які для всебічної оцінки діяльності організації пропонують 
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об‘єднати в процесі визначення ефективності управління персоналом 

найбільш значимі показники в один інтегральний показник. 

Визначення ефективності управління персоналом проводиться в 

більшості випадків суб‘єктивно. На наш погляд, це відбувається з двох 

причин: через відсутність виробленої чіткої методики, і через недооцінку 

усієї важливості таких заходів. При цьому основний наголос в багатьох 

працях робиться на оцінці переважно економічної ефективності, а саме 

продуктивності та витрат, залишаючи осторонь «людський фактор». 

Ефективне управління і розвиток організації багато в чому визначаються 

особистісними і професійними якостями самого керівника підприємства, 

ступенем усвідомлення ним необхідності вчитися самому і сприяти 

навчанню інших, щоб відповідати соціально-економічному середовищу, яке 

постійно змінюється. 

Для успішного виконання стратегічних завдань у сфері управління 

персоналом першорядне значення має також вивчення факторів, що 

впливають на ефективність управління персоналом і які можуть стати 

об‘єктом управління з боку менеджменту. 

Високі темпи росту ефективності управління персоналом 

забезпечуються науково обґрунтованим використанням всього комплексу 

факторів, що впливають на ефективність управління персоналом. 

Це актуально особливо зараз, коли багато організацій мають сьогодні 

чималі труднощі економічного характеру, обмеження в ресурсах, і проблема 

їхнього виживання багато в чому повинна вирішуватися за рахунок резервів, 

використання яких не вимагає великих витрат. 

Однак у сучасній вітчизняній науці відсутні цілеспрямовані теоретичні і 

прикладні розробки з цієї тематики. Це приводить до того, що на сьогодні 

питання оцінки впливу різних факторів вирішуються або без обліку реально 

сформованої економічної ситуації, або з позиції здорового глузду, 

повсякденних уявлень про подібність різних показників. 

Велике значення має питання про правильну класифікацію факторів, що 

впливають на ефективність управління персоналом. При складанні такої 
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класифікації варто враховувати, що ці фактори діють не ізольовано, а у 

взаємозв‘язку один з одним. 

Використання такої класифікації дозволяє визначити вплив кожного 

фактора окремо, усунувши тим самим повторний перелік, а також врахувати 

результативність факторів, що дає можливість правильно виявити і 

використовувати резерви росту ефективності управління персоналом у цілому. 

Традиційна система мотивації передбачає, що винагорода, одержувана 

працівником від організації, складається з незмінного окладу і пільг, таких як 

медичне страхування, страхування життя, пенсійні плани, оплата проїзду, 

матеріальна допомога, відпочинок у санаторіях і інші додаткові блага, що 

підвищують життєвий рівень. 

Управління системою пільг останнім часом перетворилося в 

найважливішу складову ефективного управління персоналом. Тут потрібна 

особлива увага з боку керівників нижчої ланки і спеціальна кваліфікація 

фахівців з управління персоналом. 

Нетрадиційні методи мотивації можна розділити на три основні групи – 

системи перемінної заробітної плати, системи групової заробітної плати, 

системи плати за знання і компетенції [6, с. 36]. 

Людям потрібні гроші, але вони хочуть одержувати задоволення від 

своєї роботи і пишатися нею. Те, що, крім грошей, існує чимало інших 

факторів, які впливають на ефективність управління персоналом, 

загальновідома істина. 

Варто зазначити, що стандартні підходи до мотивації, організації 

стимулювання часто виявляються неефективними: стимули змінюються в 

залежності від контингенту працівників. 

Режим гнучкого робочого часу дає можливість працівникам побудувати 

графік роботи зі своїми індивідуальними особливостями, що позитивно 

позначається на ефективності управління персоналом. Багато фірм, часто 

надають своїм співробітникам додаткові оплачувані і неоплачувані 

відпустки. 
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Врахування заслуг, подяка за виконану роботу, так само є важливими 

факторами, що впливають на ефективність управління персоналом і 

посилюючими стимулами до праці. Мотивами служать не тільки різні премії, 

пам‘ятні подарунки, характер винагороди праці залежить від його кількості і 

якості, а також від задоволення побажань і надій самих працівників [4, с. 

113]. Один з найбільш діючих факторів ефективної праці − просування по 

службі. Велике значення має і можливість придбати акції підприємства, що 

створює для працівника відчуття співвласника. 

Таким чином, від того, як організація винагороджує своїх працівників, 

багато в чому залежить її успіх, тому управління компенсацією є стратегічно 

важливою областю керівництва будь-якою організацією. 

Отже, підвищення ефективності управління персоналом, пов‘язане із 

оптимізацією співвідношення адміністративних працівників, удосконаленням 

підготовки і підвищення кваліфікації управлінського персоналу, зміцненням 

трудової дисципліни та зменшенням затрат робочого часу. 
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У статті розглянуто аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій 

Вінницької області, наведено обсяги експорту та імпорту товарів із 

зовнішньоекономічними країнами. Визначено перспективи розвитку 

експорто-імпортних операцій. 

Ключові слова: Зовнішньоекономічна діяльність, експортно – імпортні 

операції, товарна структура, зовнішньоторговельний баланс.  

У сучасній Україні спостерігається глибока соціально – економічна 

криза, для виходу з котрої потрібні реформи та зміна системи, основним 

елементом виходу із даної ситуації є збільшення обсягів здійснення операції 

пов‘язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Для даних змін 

потрібні висококваліфіковані спеціалісти не лише на підприємствах 

суб‘єктах зовнішньоекономічної діяльності, а і в профілюючих органах 

державної влади, які знають міжнародні правила розрахунків, а також 

володіють нормативною базою по регулюванню порядку проведення 

операцій у іноземній валюті в Україні та за її межами. Експортно-імпортні 

операції залишаються основним джерелом валютних надходжень 

підприємств-резидентів. Створення у сфері експортно-імпортних операцій 

сприятливих законодавчих та податкових умов для українських підприємств 

буде стимулювати збільшення обсягів притоків іноземної валюти в державу 

та збільшувати обсяги реалізованого товару. 

Дослідженням сучасного стану здійснення експортно-імпортних 

операцій займались провідні науковці України серед яких: Мазеракі А.А., 
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Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голова, Л.О. Кадуріна, М.В. Кужельний, Є.В. Мних, 

М.С. Пушкарь, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченько та інші. 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - є основним 

законом, що регулює здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

Управління міжнародного співробітництва Вінницької обласної державної 

адміністрації - державний орган, що регулює зовнішньоекономічну 

діяльність у Вінницькій області, у своїй діяльності підпорядковується голові 

облдержадміністрації. Управління підзвітне і підконтрольне Міністерству 

закордонних справ України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України. 

Обсяги експорту товарів, що здійснювались Вінницькою областю за 

2014р. становили 742,2 млн.дол. США, а імпорту – 428,2 млн.дол. Баланс 

зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 

314,0 млн.дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними. 

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб‘єкти господарювання області 

здійснювали з партнерами із 129 країн світу.  

В експорті товарів значна доля належить Російській Федерації (17,4% 

загальних обсягів експорту), Китаю (10,6%), Польщі (8,8%), Білорусі (8,4%) 

та Німеччині (4,6%). Експортні поставки найбільше зросли до Банґладешу, 

В‘єтнаму, Вірменії, Гонконгу, Греції, Джібуті, Ізраїлю, Індонезії, Ірану, 

Іспанії, Китаю, Корейської Народно–Демократичної Республіки, Кореї, 

Латвії, Литви, Лівану, Лівії, Нідерландів, Об‘єднаних Арабських Еміратів, 

Пакистану, Південної Африки, Портуґалії, Саудівської Аравії, Сінгапуру, 

США, Таїланду, Тайвані, Танзанії, Угорщини, Франції та Чехії. Одночасно 

суттєво зменшились обсяги експорту до Азербайджану, Великої Британії, 

Йорданії, Казахстану, Кенії, Киргизстану, Малайзії, Молдови, Оману, 

Російської Федерації, Сирійської Арабської Республіки, Словаччини, Тунісу, 

Узбекистану та Японії. 

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Білорусь 

(20,0%), Китай (10,5%), Російську Федерацію (10,3%), Німеччину (8,9%), 
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Польщу (8,6%) та Туреччину (6,0%). Імпортні поставки, порівняно з 2013р., 

суттєво збільшились з Болгарії, В‘єтнаму, Греції, Єгипту, Ізраїлю, Індії, 

Іспанії, Коста–Ріки, Малайзії, Пакистану, Портуґалії, Словенії, США, 

Туреччини і Фінляндії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів 

імпорту з Австрії, Бельґії, Білорусі, Великої Британії, Індонезії, Казахстану, 

Кореї, Литви, Нідерландів, Німеччини, Російської Федерації, Франції, Швеції 

та Японії. 

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами Вінницької 

області складають продукти рослинного походження, жири та олії 

тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти і продукція 

хімічної та пов‘язаних з нею галузей промисловості. Крім того, вагома частка 

належить мінеральним продуктам, деревині та виробам з деревини і 

текстильним матеріалам та текстильним виробам.  

За 2014 рік з Вінниччини було експортовано 1,8 тис.т м‘яса великої 

рогатої худоби (яловичини), 11,5 тис.т молока і молочних продуктів,    815,4 т 

масла вершкового та інших молочних жирів, 574,6 тис.т зернових культур, 

2,4 тис.т круп зернових, 155,4 тис.т олії соняшникової, 149,6 тис.дал спирту 

етилового, 94,1 тис.дал горілки, 8,9 тис.т добрив, 103,3 тис.м
3
 лісоматеріалів. 

Імпортовано на Вінниччину 547,9 т м‘яса свиней (свинини), 1,2 тис.т м‘яса і 

субпродуктів домашньої птиці, 252,0 т масла вершкового та інших молочних 

жирів, 189,6 тис.дал горілки, 71,1 тис.т продуктів переробки нафти, 217,4 т 

медикаментів, 19,9 тис.т добрив, 13,0 тис.шт. шин для вантажних та легкових 

автомобілів, 16,7 тис.м
3
 плит деревноволокнистих, 2362,9 тис.м

2 
тканин 

різних видів, 13,4 тис.т прокату чорних металів, 1915,7 тис.шт. машин 

пральних побутових, 658 тракторів, 2641 автомобіль вантажний,                         

161 автомобіль легковий та 13 комбайнів зернозбиральних.  

Основними статтями експорту до країн ЄС є продукти рослинного 

походження (62,7 млн.дол.), готові харчові продукти (44,9 млн.дол.), 

деревина і вироби з деревини (41,9 млн.дол.), жири та олії тваринного або 

рослинного походження (34,2 млн.дол.) і текстильні матеріали та текстильні 
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вироби (31,5 млн.дол.). Основними статтями імпортних надходжень області з 

країн ЄС є засоби наземного транспорту (24,7 млн.дол.), продукція хімічної 

та пов‘язаних з нею галузей промисловості (23,3 млн.дол.), машини, 

обладнання і механізми; електротехнічне обладнання (22,1 млн.дол.), 

деревина і вироби з деревини (15,6 млн.дол.) та текстильні матеріали і 

текстильні вироби (15,5 млн.дол.).  

За попередніми даними зовнішньоторговельний оборот послуг за 2014р. 

становив 79,3 млн.дол., при цьому обсяги експорту та імпорту склали, 

відповідно, 65,6 і 13,7 млн.дол. Проти 2013р., обсяги експорту збільшились 

на 10,6%, а імпорту зменшились у 2,4 раза. Баланс зовнішньої торгівлі 

послугами Вінницької області позитивний і складає 51,8 млн.дол.  

Аналізуючи географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами слід 

відмітити, що найбільші обсяги експорту послуг належать Ґібралтару                 

(16,5 млн.дол.), Ізраїлю (9,9 млн.дол.), Німеччині (6,9 млн.дол.), Панамі                

(5,0 млн.дол.), Російській Федерації (4,1 млн.дол.), Багамським островам               

(3,5 млн.дол.) та Великій Британії (2,1 млн.дол.). Найбільші обсяги імпорту 

послуг надавались такими країнами, як Російська Федерація (3,8 млн.дол.), 

Німеччина (2,3 млн.дол.), Австрія (1,5 млн.дол.), Польща (1,4 млн.дол.), 

Естонія (1,2 млн.дол.) та Велика Британія (1,1 млн.дол.). 

В загальній структурі експорту послуг основою залишаються послуги у 

сфері телекомунікацій, комп‘ютерні та інформаційні послуги. Їх частка 

становить 59,9%. Крім того, в великих обсягах надавались послуги з 

переробки матеріальних ресурсів і послуги пов‘язані з подорожами, обсяги 

яких становлять, відповідно, 12,3 млн.дол. і 8,0 млн.дол. В структурі імпорту 

найбільша доля належить роялті та іншим послугам, пов‘язаним з 

використанням інтелектуальної власності (29,5%). Крім того, великим 

попитом у суб‘єктів підприємницької діяльності області користувались ділові 

послуги, послуги, пов‘язані з фінансовою діяльністю та транспортні послуги 

(відповідно, 2,8 млн.дол., 2,0 млн.дол. і 1,5 млн.дол.). 
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Країни ЄС залишаються головними партнерами у зовнішній торгівлі 

області послугами. Зовнішньоторговельний оборот послуг країн 

Європейської Співдружності становить 21,9 млн.дол. (27,6% 

загальнообласних обсягів послуг), в тому числі експорт – 12,9 млн.дол. 

(19,7%) та імпорт – 9,0 млн.дол. (65,3%). Резидентам країн ЄС надавались 

послуги з переробки матеріальних ресурсів (72,1% від обсягу надаваних 

послуг до країн ЄС) і послуги у сфері телекомунікації, комп‘ютерні та 

інформаційні послуги (15,5%); а отримували від них суб‘єкти 

підприємницької діяльності області ділові послуги (24,9% від обсягу 

отриманих послуг з країн ЄС), послуги, пов‘язані з фінансовою діяльністю 

(22,5%), роялті та інші послуги, пов‘язані з використанням інтелектуальної 

власності (14,4%), послуги з будівництва (11,9%) і транспортні послуги 

(10,0%). 

Отже, здійснення зовнішньоекономічної діяльності Вінницькою областю 

протягом 2014 року спостерігалося із позитивним балансом зовнішньої 

торгівлі послугами, що складає 51,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції 

здійснювались з 129 країн світу. Експорт та імпорт являються 

збалансованими.  
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У статті запропоновано заходи щодо вдосконалення формування та 

використання фінансових ресурсів у підприємстві; визначається та 

обґрунтовується необхідність впровадження заходів щодо оптимізації 

формування та використання фінансових ресурсів. 

Ключові слова: фінансові ресурси, управління, системний підхід, прийняття 

рішень. 

На шляху до стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні в 

ринкових умовах однією з найнеобхідніших і найвагоміших умов постає 

досягнення ефективного функціонування підприємств. Виникнення кризових 

явищ в економіці прямо пропорційно пов‘язане зі скороченням 

національного виробництва, а підвищення прибутковості вітчизняних 

підприємств веде до поліпшення загальних економічних умов в цілому в 

країні. Однією з причин кризової ситуації багатьох українських підприємств 

є наявність недостатньо ефективної системи управління фінансовими 

ресурсами – найважливішим чинником економічного зростання та розвитку 

підприємства. Ефективність управління фінансовими ресурсами потребує 

науково обґрунтованої системи методів і способів їх формування, розподілу 

та використання, що зумовлює на сучасному етапі об‘єктивну необхідність 

визначення мети й результатів руху фінансових ресурсів, інструментів, 

чинників, що впливають на динаміку їхнього кругообігу. 

Мета статті – розробка теоретичних положень і практичних 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму управління 
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фінансовими ресурсами на підприємстві. Серед основних завдань матеріалу 

зазначимо:  

– визначити мету, завдання, принципи і методи управління фінансовими 

ресурсами підприємства;  

– дослідити етапи процесу управління фінансовими ресурсами;  

– визначити шляхи вдосконалення системи управління фінансовими 

ресурсами. 

Проблематиці напрямів вдосконалення, формування та використання 

фінансових ресурсів у підприємстві протягом останніх років відводилось 

провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних економістів, 

як Дж. К. Ван Хорн, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, Т. Райс, А. М. Кінг,                          

В. В.Бочаров, Л. Н. Павлова, І. О. Бланк, Г. Г. Бланк, Р. Б. Тян, Г. Г. Кірейцев, 

Л. О. Лігоненко, А. М. Поддерьогін, М. С. Пушкар, О. О. Терещенко,                      

О. В. Чаплигіна, С . А. Лоєвська та інших. 

Зокрема теоретик економіки І.О. Бланк розглядав у своїх працях 

теоретичні та практичні розробки питань, пов‘язаних з управлінням 

фінансовими ресурсами підприємств. Вчений А. М. Поддерьогін займався 

вивченням організаційно-економічного механізму управління фінансовими 

ресурсами підприємства [1]. Сучасний економічний науковець Р. Б. Тян 

зосереджував свою увагу на сутності грошових потоків у підприємстві та їх 

впливу на фінансово-господарську діяльність суб‘єкта господарювання.                 

О. В. Чаплигіна та С. А. Лоєвська присвятили одну зі своїх робіт питанню 

вдосконалення політики управління фінансовими ресурсами підприємств 

сільськогосподарської галузі. Л. О. Лігоненко досліджувала основи аналізу та 

управління грошовими потоками у підприємстві. Г. Г. Кірейцев приділяв 

увагу плануванню як основному елементу фінансового менеджменту у 

підприємстві. Проте, незважаючи на вагомий внесок вищезгаданих 

дослідників, все ще залишаються актуальними проблеми вдосконалення 

формування та використання фінансових ресурсів у підприємстві. 

Фінансові ресурси є об‘єктом загальної системи фінансового 

менеджменту підприємства, одним із завдань якої є прийняття сукупності 
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рішень з формування та функціонування оптимальної структури фінансових 

ресурсів з метою максимізації прибутків підприємства. У сучасній 

економічній науці існує безліч визначень поняття ―фінансові ресурси‖ – 

економісти і науковці визначають їх як грошові доходи і надходження, 

грошові фонди цільового призначення, грошові ресурси підприємства. Ми ж 

визначимо фінансові ресурси як джерела засобів підприємств, що 

направляються на формування його активів, тобто, це грошовий капітал, що 

використовується підприємством для формування своїх активів і здійснення 

виробничо-фінансової діяльності для одержання доходів і прибутку. 

Управління фінансовими ресурсами являє собою систему інструментів, 

методів, форм розробки і реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із 

процесами формування, розподілу й використання фінансових ресурсів для 

досягнення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності 

підприємства. Від ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства залежить його спроможність досягти успіху на ринку. 

Правильно організоване управління є необхідним складником для успішної 

роботи організації в умовах жорсткої ділової конкуренції. Метою управління 

фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності підприємства 

оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний період часу 

відповідно до напрямів його розвитку, організація формування необхідного 

рівня та раціонального використання фінансових ресурсів, максимізація 

прибутку та забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства [2]. 

Проаналізуємо фінансові результати промислових підприємств України 

за 2014 рік. За даними Держкомстату України фінансовий результат до 

оподаткування склав 13689, 3 млн. грн., у тому числі підприємства, які 

отримали прибуток 63,3% від загальної кількості підприємств. Дохід 

добувної промисловості, машинобудування та переробної промисловості 

склав відповідно  15838, 1 млн. грн., 5526, 9 млн. грн. та -1897, 2 млн. грн. 

Майже 50% підприємств переробної промисловості одержали збиток, також 

збитковим є постачання електроенергії та газу (55, 2% підприємств), 
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фінансовий результат даних підприємств склав 1264, 7 млн. грн.  Ці дані 

свідчать про не ефективну та застарілу систему управління фінансовими 

ресурсами підприємства, а також про стійку тенденцію зростання частки 

позикового капіталу у загальній структурі фінансових ресурсів [3].  

Відповідно, завданнями ефективного управління фінансовими 

ресурсами повинні бути такі: 

– забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, 

інвестиційної та фінансової діяльності; 

– визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня 

раціонального його використання; 

– виявлення внутрігосподарських резервів збільшення прибутку за 

рахунок економного використання грошових засобів; 

– встановлення раціональних фінансових відносин із бюджетом, 

банками та контрагентами; 

– виконання інтересів акціонерів та інших інвесторів; 

– контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та 

кредитоспроможністю підприємства [4]. 

У зв‘язку із сформованими завданнями визначимо, що система 

управління фінансовими ресурсами підприємства повинна базуватися на 

принципах важливості, повноти, оперативності, динамічності, достовірності, 

безперервності, циклічності, узгодженості з іншими економічними 

процесами підприємства й ефективності. 

Система управління фінансовими ресурсами складається з таких 

основних етапів (рис. 1): 

-    визначення проблеми; 

-    звернення до досвіду менеджерів з приводу управління фінансовими 

ресурсами; 

-    визначення альтернативних рішень; 

-    прийняття управлінського рішення; 

-    його реалізація; 

-    оцінка результатів реалізації рішень. 
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Рис. 1. Система управління фінансовими ресурсами підприємства 
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Під час формування організаційної структури системи управління 

фінансами потрібно дотримуватися загальних принципів побудови 

управління підприємства, а саме: 

-             організаційна структура повинна відповідати стратегії 

організації; 

-                  організаційна структура повинна відповідати середовищу 

господарювання суб'єкта; 

-                  відсутності суперечностей між елементами організаційної 

структури [5]. 

Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства 

можна розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності 

будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить 

поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне 

функціонування та динамічний розвиток. Головна спрямованість 

удосконалення управління фінансовими ресурсами повинна полягати в 

оптимізації використання ресурсів підприємства. Вибір оптимального 

варіанта формування та використання фінансових ресурсів, враховуючи 

обмежені фінансові можливості, передбачає застосування системно-

аналітичного підходу до управління фінансовими ресурсами. Даний підхід 

базується на тому, що доцільність управлінського рішення визначається 

ситуацією, що створюється під впливом чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Практичне розв‘язання проблеми являє собою 

перехід від аналітичних прийомів до пошуку оптимального варіанта дій при 

стратегічному і тактичному плануванні [6]. 

Системний підхід являє собою розвиток методів пізнання, дослідження, 

опису і пояснення природи управління фінансовими ресурсами. Його 

використання в наукових дослідженнях є однією з характерних рис сучасної 

економічної науки, дозволяє розглядати будь-який економічний об‘єкт як 

систему. Системний підхід до управління фінансовими ресурсами 

передбачає, з одного боку, розгляд і аналіз існуючого управління 
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фінансовими ресурсами, а з другого – створення й конструювання нової 

системи управління для досягнення поставленої мети діяльності 

підприємства. Це передбачає проведення значного обсягу аналітичної 

роботи, за результатами якої оцінюються різноманітні ситуації: стан 

структури і використання фінансових ресурсів; потреба в ресурсах і способи 

їх нарощування; ступінь оптимізації грошових потоків і їхній вплив на 

фінансовий стан підприємства тощо. Розв‘язання такого виду проблем варто 

починати з оцінки фінансово-економічного стану діяльності підприємства за 

допомогою відповідних показників. На основі отриманих аналітичних 

висновків розробляють багатоваріантні пронози (моделі) структури 

управління фінансовими ресурсами [7]. 

Отже, від ефективної організації та правильного управління 

фінансовими ресурсами підприємства залежить як його фінансово-

економічний стан, так і його положення на ринку в сучасних конкурентних 

умовах. Управління фінансовими ресурсами – це процес прийняття 

ефективних управлінських рішень, які поєднують у собі досвід професіоналів 

і певні умови, що складаються в конкретний момент часу і потребують 

виконання оперативних і стратегічних завдань. Система управління 

фінансовими ресурсами підприємства являє собою частину загальної системи 

управління підприємством, а також є сукупністю форм, методів і прийомів, 

за допомогою яких здійснюється управління грошовим оборотом та 

фінансовими ресурсами. Удосконалення системи управління фінансовими 

ресурсами є одним із ключових чинників підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності, від нього залежить стабільне 

функціонування, динамічний розвиток, позиція підприємства на ринку тощо. 

За таких умов, при управлінні фінансовими ресурсами підприємства 

ефективним виявляється застосування системного підходу, що 

підпорядкований загальній меті розвитку підприємства та визначає 

доцільність управлінського рішення залежно від ситуації, яка виникає під 

впливом внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 
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У статті розглядається сутність оперативного управління підприємством, 
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виробничий процес, диспетчерування, оперативне планування, оперативний 

облік, оперативний контроль.  

Ефективне управління підприємством практично неможливе без 

ретельного і продуманого оперативного управління, адже від ефективності 

його планування, реалізації та рівня використання залежать не тільки високі 

кінцеві показники господарської діяльності, чи досягнення конкурентних 

переваг у виробничій сфері, організації та управлінні, а й можливості 

забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку підприємства.  

Тому в Україні все більшого значення набуває проблема розробки 

комплексу цілеспрямованих дій по забезпеченню здійснення ефективного 

оперативного управління підприємством в сучасних умовах господарювання. 

Проте, необхідно відзначити, що питання, пов‘язані з визначенням специфіки 

оперативного управління як складової управління підприємством в умовах 

мінливого конкурентного середовища, залишаються  на даний час 

недостатньо дослідженими. 

Вагомий внесок у дослідженні питання оперативного управління на 

підприємствах зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема                                

Алієв Т. Т, Миколайчук Я. Л., Василенко В. А., Осовська Г. В., Ткаченко                   

Т. І., Тарановська Н., Жалінська І. В., Школа І. М., Курочкін А. С., Фатхутдінов 

Р. А., Шапуров О. О., Ткаченко Н. М., Подольчак Н. Ю.,Семенов Г. А., 

Станчевський В.К., Панкова М.О., Марцин В.С., Зінь Е.А.,                                 

Турченюк М.О., Бондаренко О. В., Біла Л. М.,  Алієв Т., Вольська В. В. та інші.                                                                                                                                                                        

Проте, незважаючи на досить велику кількість наукових праць, питання 

щодо формування ефективної системи оперативного управління 

підприємством в сучасних умовах господарювання залишаються відкритими 

та потребують подальшого поглибленого доcлідження. 

Метою статті є висвітлення та обґрунтування сутності оперативного 

управління,  як важливого елементу успішного функціонування підприємств 

в сучасних умовах ринкового господарювання. 
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Управління підприємством – це багатоступінчастий процес, що 

складається з безлічі підсистем. Важливим його напрямком є оперативне 

управління. Адже в результаті можливо виділити певну інформацію, 

необхідну для вирішення завдань, пов‘язаних з подальшим плануванням 

всього виробничого процесу.  

Оперативне управління підприємством можна визначити як управління 

поточними подіями, сукупність заходів що дозволяють впливати на 

конкретні відхилення від встановлених завдань діяльності підприємства. 

Оперативне управління поділяється на три складові: 

- оперативне планування; 

- оперативний облік; 

- оперативний контроль. 

Під оперативним плануванням розуміють здійснення поточної 

діяльності планово-диспетчерських підрозділів протягом короткого періоду. 

Оперативне планування - багаторівнева система, яка поділяється за 

стадіями планових робіт на три блоки, що виконуються послідовно: 

планування обсягів; календарне планування і поточне планування 

характеристику яких наведено нижче (табл.1). 

Таблиця 1  

Характеристика блоків оперативного планування 

Блок Задача Рівень дії Період 

(як правило) 

Планування 

обсягів 

Розподіл виробничих завдань 

за підрозділами і плановими 

періодами 

Підприємство, 

підрозділ 

Річна виробнича 

програма, 

місяць 

Оперативно-

календарне 

планування 

Визначення термінів початку і 

закінчення робіт у підрозділах 

Підприємство, 

підрозділ, 

дільниця 

Місяць, 

квартал 

Поточне 

планування 

Розподіл конкретних 

виробничих завдань за 

номенклатурою робіт і 

виконавцями 

Дільниця, 

виконавець 

Декада, 

тиждень, доба, 

робоча зміна, 

година 
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Завданням оперативного планування є забезпечення своєчасного й 

якісного виконання річних задач, що передбачені планами соціально-

економічного розвитку підприємства, організація злагодженої роботи усіх 

підрозділів для рівномірного, ритмічного випуску продукції у встановлених 

обсягах і номенклатурі при повному і раціональному використанні наявних 

економічних і виробничих ресурсів.[1] 

Оперативний облік є найважливішою частиною оперативного 

управління підприємством. Він повинен відповідати ряду вимог, що 

забезпечують нормальне функціонування основного виробництва. У число 

цих вимог входять: єдність показників планування і обліку, достовірність, 

своєчасність, багаторазовість використання отриманої інформації. 

Оперативний контроль насамперед потрібно здійснювати з метою 

виявлення відхилень та оперативного керівництва (регулювання) явищами та 

процесами. Розвиток методології у сфері оперативного контролю пов‘язаний 

з вирішенням найважливіших питань вироблення загальної логіки організації 

контролю, що дасть змогу перетворити його в чітку функціонуючу систему 

попереднього, поточного та подальшого виявлення відхилень.[2, c.472] 

Оперативне управління в обов‘язковому порядку повинне складається з 

певного набору робіт:  

- організація розробки календарних планів і їх впровадження в 

діяльність підприємства; 

- написання змінно-добових виробничих завдань на рівні кожного 

сегмента виробництва; 

- роботи з організації забезпечення всіх робочих місць необхідним 

інструментарієм;  

- облік і контроль процесів на виробництві; 

- регулювання процесів.  

Оперативне управління підприємством передбачає безперервний, тобто 

щоденний контроль за ходом виробництва. При цьому виявляється 

цілеспрямований вплив на колективи ділянок і цілих цехів, що забезпечує 

безумовне виконання програм виробництва, які вже пройшли процедуру 



179 
 

обов‘язкового затвердження. Досягти цього можна за допомогою виконання 

певних умов:  

- роботи повинні бути строго розподілені на короткі проміжки часу, це 

вимога стосується всіх цехів, виробничих ділянок, а також окремих робочих 

місць;  

- інформація про виробничий процес повинна постійно збиратися і 

оброблятися у відповідності з чітко прописаними вимогами;  

- засоби обчислювальної техніки повинні використовуватися 

комплексно для підготовки варіантів прийняття управлінських рішень;  

- в обов‘язковому порядку повинен проводитися повсякденний аналіз 

виробничої ситуації, якої повинен володіти весь управлінський персонал у 

кожній ланці виробництва;  

- повинні своєчасно прийматися рішення про організацію робіт із 

запобігання порушень у виробничому процесі або для швидкого його 

відновлення, якщо є відхилення від запланованих завдань.  

Ефективне оперативне управління можливо тільки в тому випадку, якщо 

ви чітко розумієте суть виробничих процесів. Тут варто сказати, що вони 

можуть бути основними, обслуговуючими і допоміжними. А основні можуть 

бути підпільними, перетворюючими і заключними. Завдяки використанню 

сформульованих принципів раціоналізації фахівці можуть організувати 

цілком ефективне виробництво споживчих товарів.  

Щоб забезпечити максимально високу якість процесу, спочатку в 

системі варто проаналізувати: конкурентну силу на вході; обгрунтовані 

параметри виходу і те, наскільки вони відповідають вимогам 

конкурентоспроможності; наскільки впливають на процес параметри 

зовнішнього середовища, а також регіональна інфраструктура.[3, c.45] 

Оперативне управління дозволяє визначити, як застосувати наявні 

виробничі ресурси для задоволення попиту споживачів.  

В рамках впровадження підсистем оперативного управління необхідно 

виробляти автоматизацію наступних функцій:  

- планування потужностей;  
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- розрахунок графіка за числами місяців;  

- пуск виробництва за планом;  

- контроль забезпечення запуску;  

- планування робіт та їх черговості;  

- облік вироблених робіт;  

- диспетчерування (регулювання) всього виробництва.  

Таким чином, в результаті оперативного управління важливо виділити 

певну інформацію, необхідну для вирішення завдань, пов‘язаних з 

подальшим плануванням всього виробничого процесу. Оперативне 

управління орієнтоване на формування і видачу планів, координацію 

діяльності, а також відповідає за те, щоб на підприємстві були забезпечені 

всім необхідним у процесі діяльності. Так як кожне підприємство є 

унікальним, з урахуванням цього і використовується певна філософія 

управління виробництвом. При цьому дуже важливі управлінські навички 

персоналу. 

Список використаних джерел: 

1. Миколайчук Я.Л. Оперативно – виробниче планування як 

складова оперативного управління виробництвом продукції. /                  

Миколайчук Я.Л. // Наукові праці ДВНЗ КНЕУ. −2012. − ғ14  

2. Зелль А.  Дослідження зв'язку стратегічного і тактичного планування 

/ А. Зелль // Журнал європейської економіки. – 2006. – ғ4. – С.465-481. 

3. Алієв Т.  Оперативне управління підприємством: ключові 

показники ефективності / Т. Алієв // Справочник экономиста. – 2013. – ғ12. 

– С.44-53. 

4. Шурпенкова Р. К.  Основи організації економічного аналізу в 

системі управління підприємством / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // 

Регіональна економіка. – 2008. – ғ3. – С.161-166.  

5. Шапуров О. О.  Сутність, роль і об'єктивна необхідність 

удосконалення управління підприємствами / О. О. Шапуров // Актуальні 

проблеми економіки. – 2008. – ғ8. – С.138-146. 



181 
 

6. Ткаченко Н. М.  Систематизація методів поточного планування 

роздрібного товарообороту підприємств торгівлі / Н. М. Ткаченко // 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : 

збірник наукових праць. – Х., 2011. – Вип. 2 (14). – С.213-220. 

7. Бондаренко О. В.  Проблеми змін і розвитку системи управління 

діяльністю підприємств / О. В. Бондаренко // Економіка & держава. – 2007. – 

ғ8. – С.39. 

8. Перетятько А. Ю.  Сучасні підходи до оцінки фінансово-

господарської діяльності як основи ефективного управління підприємством / 

А. Ю. Перетятько, О. М. Таряник // Економіка, фінанси, право. – 2006. – 

ғ11. – С.19-22. 

9. Яворов В. В.  Планування, облік і контроль як основні функції 

управління підприємством / В. В. Яворов // Економіка АПК. – 2012. – ғ4. – 

С.108-113. 

 

УДК 331.108.45(045) 

В.П. Кліченко  

здобувач освітнього ступеня «магістр»   

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

НА  ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні все гостріше 

постає питання проблеми професійного навчання персоналу на 

підприємствах. Розвиток персоналу, зокрема, його начання, є важливим 

елементом кадрового менеджменту. Успіх будь-якого підприємства залежить 

від ефективності роботи його працівників. Саме кваліфікований персонал є 

інструментом, що забезпечує стабільність підприємству і підвищує його 

конкурентоспроможність на ринку в сучасному мінливому середовищі. 

Цінність інтелектуального і фізичного потенціалу людини як головної 

продуктової сили суспільства  впливає на економічний розвиток більше, ніж 

всі інші чинники виробництва загалом. Тому, відсутність надійної творчої 

команди кваліфікованих кадрів нівелює дію інших факторів. 

Проблеми, пов‘язані з навчанням персоналу є дуже актуальними для 

багатьох вітчизняних підприємств. Важливість дослідження питань 

організації та ефективності професійного навчання, а також підготовки 

кадрів зумовлена гострою нестачею кваліфікованих кадрів через затяжну 

кризу системи професійної освіти. Її потрібно терміново оновити, щоб вона 

задовольняла роботодавців – в робочій силі, а громадян – в отриманій 

професії. Для професійної підготовки кадрів з урахуванням потреб і 

перспектив реального сектора економіки потрібні освітні установи нового 

типу – багаторівневі і багатопрофільні. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми розвитку персоналу здійснили 

такі вчені: О.В. Данчева, А.П. Єгоршин, А.М. Колот, О.Є. Кузьмін,                     

Д.П. Мельничук, О.Г. Мельник, Й.М. Петрович, В.А. Співак, Ю.М. Швальб. 

Світовий досвід розвитку персоналу розкрили П. Журавльов, И. Ліпсіц,                

В. Пшенніков. Проте велика кількість питань розвитку персоналу на 

торгівельних підприємствах не отримала належного вивчення та уточнення, 

а окремі аспекти даної проблеми залишаються малодослідженими та 

потребують подальшої оцінки та систематизації, зокрема,  розвитку з 

урахуванням змін, що відбуваються в економіці України.  
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Основною метою даної статті є дослідження найважливіших аспектів 

професійного навчання персоналу та розробка рекомендацій щодо напрямів 

підвищення ефективності професійного навчання персоналу на підприємстві. 

Професійне навчання персоналу – це систематичний процес формування 

у працівників підприємства теоретичних знань, умінь та практичних навичок, 

необхідних для виконання роботи. Професійне навчання персоналу у 

ринкових умовах повинно носити безупинний характер і проводитися 

протягом усієї трудової діяльності. 

Так, професійне навчання персоналу на підприємствах повинно  

забезпечувати: 

 1. Первинну професійну підготовку працівників (здобуття професійно-

технічної освіти особами, які раніше не мали робочої професії або 

спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, 

необхідний для продуктивної трудової діяльності у підприємстві). 

2. Перепідготовку (професійно-технічне або вище навчання, спрямоване 

на оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або 

спеціалістами з вищою освітою, які вже здобули первинну професійну 

підготовку у професійно-технічних або вищих навчальних закладах).  

3. Підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на розвиток і 

удосконалення знань, умінь і навичок у конкретному виді спеціальної 

діяльності, обумовлене постійною зміною змісту праці, удосконаленням 

техніки, технології, організації виробництва і посадових 

переміщень)[1,c.324].  

 Саме якісна вища освіта та професійне навчання визначає світова 

спільнота як головний фактор створення економікою системи цінностей і 

вмінні швидко адаптуватися в умовах змінюваного середовища для 

виробничих процесів. Україна, займаючи 69 місце серед 169 країн за 

Індексом людського розвитку 2010, входить до групи країн із високим рівнем 

людського розвитку, а, посідаючи 89 місце серед 139 країн за загальним 

Індексом глобальної конкурентоспроможності 2010-2012, знаходиться на 
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перехідному етапі від факторо-орієнтованої економіки, орієнтованої на 

ефективність[3]. 

Світова практика показує, що сьогодні для забезпечення ефективної 

діяльності підприємствам недостатньо підібрати персонал, потрібно 

здійснювати в «людський капітал» відповідні інвестиції. За твердженням 

американського вченого Е. Денісон, інвестиції в «людський капітал» 

приносять в 5-6 разів більше прибутку, ніж у виробництво. [5]. 

Аналізуючи показники конкурентоспроможності розвитку людських 

ресурсів  України також можна відмітити її низький рівень сприйнятливості до 

вимог інноваційної моделі розвитку. Разом з тим, сучасний етап науково-

технічної революції якісно змінив роль людини у виробництві, перетворивши її 

у вирішальний фактор останнього. Так, сьогодні понад 85% японських 

менеджерів на перше місце серед своїх завдань ставлять розвиток людських 

ресурсів, тоді як впровадження новин технологій –  45%, а просування на нові 

ринки – близько 20%. В США витрати на професійне навчання кадрів 

перевищують100 млрд. дол. Близько 76% корпорацій з чисельністю персоналу 

понад 500 осіб мають програми підготовки та перепідготовки, а 30% усіх фірм 

США розглядають освітні  витрати як інвестиції та неодмінну складову 

довгострокової економічної та конкурентної стратегії. Прикладом можуть 

слугувати такі американські корпорації як «Форд» та «Крайслер», які з 

середини 90–х років минулого століття на професійно-технічну підготовку 

кадрів витрачали відповідно 25% і 35% своїх капіталовкладень. Одна лише 

фірма «Дженерал Електрік» щорічно інвестує в трудовий потенціал понад 100 

млн. дол. У Великобританії витрати на проведення професійного навчання 

становлять 3,6%  ВВП, у Франції середні витрати підприємств на підвищення 

рівня кваліфікації працівників становлять 3%  фонду заробітної плати і 

продовжують зростати. Періодичність професійного навчання працівників у 

розвинених країнах складає не більше 3-х років (в Японії - 1-1,5 року).  

Українські ж реалії в сфері професійної підготовки кадрів є далеко не 

оптимістичними. На сьогоднішній день спостерігається відставання якості 
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робочої сили від потреб сучасної економіки. Наразі лише 11%  облікової 

кількості штатних працівників охоплюються системою професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Витрати 

на професійне навчання кадрів на виробництві складають 1- 2% від фонду 

заробітної плати, а періодичність підвищення кваліфікаційного рівня 

працівників становить у середньому 11 років [4]. 

Професійне навчання персоналу є важливим елементом, що сприяє 

інтересам підприємства: підвищенню ефективності та якості праці, 

підвищенню рівня життя для його працівників, забезпечення 

конкурентоспроможності останніх на ринку праці та 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. Саме 

конкурентоспроможність в даному випадку є рушійною силою. Задля 

утримання її на високому рівні потрібно слідкувати за постійною 

підготовкою персоналу, підвищенням їх кваліфікації і професійною 

орієнтацією в даний момент і на даному підприємстві. Державна політика 

України в сфері трудових ресурсів є катастрофічно неефективною та 

потребує вирішення таких питань:  

– необхідність забезпечення взаємозв‘язку між ринком освітніх 

послуг та ринком праці; 

– приведення обсягів та якості професійної освіти і навчання у 

відповідності до потреб роботодавців; 

– підвищення ролі соціальних партнерів, суб‘єктів господарювання 

в реалізації стратегії навчання упродовж життя; 

– упровадження компетентності підходу до кваліфікації та визнання 

результатів навчання. 

Проте, не лише підприємство та держава повинні турбуватись про 

навчання працівників – людина сама повинна слідкувати за своїм 

безперервним розвитком. Так, за останніми статистичними даними, найбільш 

важливими факторами, які сприяють збільшенню рівня вмотивованості 
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навчання менеджерів усіх ланок управління, та й усіх працівників загалом, є 

нетривалий період самого навчання (17%), здійснення навчання поза 

робочим місцем (17%), можливість отримання нових ділових контактів та 

розвиток нових комунікацій (16%), отримання безпосередньо практичного 

досвіду (15%) та професійність установи, яка проводить навчання (15%). 

Інші фактори, такі як розвиток нових вмінь, отримання знань та можливість 

збільшення розміру трудової винагороди за результатами навчання, усі разом 

набрали близько 6%. 

Разом з тим, ринок праці не стоїть на місці і постійно підвищує свої 

вимоги. Працівники повинні пристосовуватись до нових  реалій сучасного 

становища на ринку і тримати себе в тонусі. Також потрібно вибирати 

професію не за ринковими вимогами, а за покликанням, бо лише в такому 

разі людина зможе в повній мірі реалізувати весь свій творчий потенціал та 

принести найбільшу користь і задоволення собі, а також підприємству на 

якому вона буде працювати. 

Таким чином, існує чимало проблем розвитку системи професійного 

навчання на підприємстві: 

– обмеження з боку держави розміру виплат на проведення 

професійного навчання, які включаються до валових затрат 

підприємства; 

– складність процедури отримання дозволів на проведення 

підготовки та перепідготовки кадрів на підприємстві; 

– недостатня зацікавленість працівників вкладати кошти у свій 

професійний розвиток;  

– незацікавленість підприємців вкладати кошти у свій персонал;  

– недостатній рівень використання інноваційних технологій 

професійного навчання. 

Для вирішення актуальних проблем навчання персоналу на 

підприємстві, на мою думку, необхідно впровадити на підприємстві наступні 

заходи: 
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– забезпечити участь менеджера з персоналу у розробці загальних 

планів діяльності підприємства; 

– враховувати стратегії розвитку персоналу підприємства на усіх 

етапах життєвого циклу організації, а також відповідних методичних та 

практичних вимог до роботи кадрових ресурсів підприємства; 

– застосовувати професійну діагностику персоналу; 

– здійснювати інвестиції в освіту співробітників. 

Підбиваючи підсумки, важливо зазначити, що система розвитку 

персоналу на вітчизняних підприємствах повинна бути гнучкою та вміти 

адаптуватись до постійних мінливих змін в організації та державі в цілому. 

Робота з людьми – це не проста та витратна робота. Але, можна сказати, що 

інвестиції в персонал є одними з найвигідніших інвестицій в роботу 

підприємства. Без контрольованої політики розвитку персоналу неможливо 

здійснити ніякі організаційні, соціальні, економічні, психологічні зміни в 

організації. Тільки в цьому випадку можна буде досягти позитивного 

результату виходу на якісно новий рівень кваліфікації робочої сили.  
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Формування ефективної системи  управління підприємствами є не 

тільки однією з умов подолання кризових явищ у реальному секторі 

економіки, а й необхідною передумовою успішної діяльності вітчизняних 

товаровиробників в умовах господарської глобалізації та входження України 

у світовий економічний простір. Система  управління підприємством 

повинна сприяти максимальному використанню людського капіталу, 

забезпечувати багатократне підвищення ефективності економічної діяльності 

підприємств. 

Проблеми формування системи управління підприємством 

досліджувались багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими і практиками. 

Зокрема, теоретико-методологічні засади були розроблені у працях Л.І. 

Абалкіна, А.Г. Аганбегяна, В.А. Медведєва, П. Друкера, Б.З. Мільнера, Ю.П. 

Васильєв, Л.І. Євенко, В.С. Рапопорта, Дж. Робертса, М. Мескона,   

М.Альберта, В.Дж. Стивенсона та інших.  

Основною метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад 

комплексного, системного дослідження сутності та системи методів 
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управління підприємством та розробка рекомендацій щодо її удосконалення з 

урахуванням визначених чинників. 

Управління – складний і динамічний процес, керований і здійснюваний 

людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі 

управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи 

досягнення їх. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно 

відповісти на запитання «чого потрібно досягти?», то слідом за цим виникає 

запитання «як найбільш раціонально досягти мети?». Отже виникає потреба в 

застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення цілей 

управління, тобто методів управління. 

Як зазначає С.А. Бурий, методом називається захід або сукупність 

заходів у будь-якій людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях 

вирішення певного завдання [3, с.17]. 

Методи являють собою важливий елемент процесу управління. 

Наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є 

передумовою ефективності управління і господарських процесів. 

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність 

діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній 

мобілізації творчої активності кожного члена. Цим методи управління 

відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які 

використовуються в ході вирішення комплексних виробничо-господарських 

завдань. 

Як зазначає Л.В. Балабанова, особлива роль методів управління полягає 

у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, 

використання сучасної техніки і прогресивної технології організації праці і 

виробництва, забезпечити їх максимальну ефективність при досягненні 

поставленої мети [2, с.49]. Таким чином, зміст поняття «методи управління» 

випливає із суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії 

управління. 
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Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 

системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб 

одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого 

органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого 

впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей [2, с.50]. 

Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на 

людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою 

класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується 

людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви 

діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового 

характеру. Відповідно до цього розрізняють такі методи управління: а) 

економічні; б) соціально-психологічні; в) організаційні методи управління 

діяльністю підприємств. 

 Як зазначає Д.С.Базилевич, усі названі методи управління діяльністю 

підприємств органічно взаємозв'язані й використовуються не ізольовано, а 

комплексно. Проте провідними треба вважати саме економічні методи. 

Організаційні методи створюють передумови для використання економічних 

методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та 

економічні й утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління 

діяльністю підприємства, будь-якого суб'єкта підприємницької чи іншої 

діяльності [1, с.31]. 

1. Економічні методи управління – це такі методи, які реалізують 

матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій 

діяльності) через використання товарно-грошових відносин. Ці методи мають 

два аспекти реалізації. Перший аспект характеризує процес управління, 

зорієнтований на використання створеного на загальнодержавному рівні 

економічного сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту: 

формування системи оподаткування суб'єктів господарювання; визначення 

дієвої амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню (відтворенню) 

матеріальних і нематеріальних активів підприємства; встановлення державою 

мінімального рівня заробітної плати та пенсій. Другий аспект економічних 
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методів управління зв'язаний з управлінським процесом, орієнтованим на 

використання різноманітних економічних важелів, таких як фінансування, 

кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо. 

2. Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви 

соціальної поведінки людини. Адже рівень сучасного виробництва, 

зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій та 

структурі мотивації трудової діяльності людей. 

На переконання В.В. Каюкова, традиційні форми матеріального 

заохочення поступово втрачають свій пріоритетний стимулюючий вплив. Усе 

більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і творчий 

характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне визнання, 

моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей соціальної 

психології та індивідуальної психіки працівника є необхідною умовою 

ефективного управління виробництвом чи будь-яким іншим видом діяльності 

[5, с.107]. 

Практична реалізація соціально-психологічних методів управління 

здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального орієнтування 

та регулювання, групової динаміки, розв'язання конфліктних ситуацій, 

гуманізації праці тощо. 

3. Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 

характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 

заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи 

управління – це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, що 

ґрунтуються на використанні організаційних відносин та адміністративній 

владі керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють на 

регламентні й розпорядчі. 

Як зазначає Н.П.Дребот із співавторами, зміст регламентних методів 

полягає у формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні 

повноважень і відповідальності певним категоріям працівників фірми, 
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визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, наданні методично-інструктивної 

та іншої допомоги виконавцям. Розпорядчі методи управління охоплюють 

поточну (оперативну) організаційну роботу і базуються, як правило, на 

наказах керівників підприємств (організацій). Вони передбачають визначення 

конкретних завдань для виконавців, розподіл цих завдань між ними, 

контроль виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми 

(підприємства, організації) [4, с.105]. 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-психологічних 

та організаційних методів управління здебільшого забезпечує достатньо 

ефективне господарюванн [1, с.32]. 

Формування цілеспрямованого впливу на трудові колективи та їх 

окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням 

факторів, які визначають поведінку людини в колективі в процесі 

виробництва. Звідси випливає дуже важлива вимога до методів управління: 

методи управління повинні мати свою мотиваційну характеристику, що 

визначає напрям їх дії. Ця характеристика показує мотиви, які визначають 

поведінку людей і на які орієнтована відповідна група методів [4, с.106]. 

Ефективність застосування методів управління в основному залежить 

від рівня кваліфікації керівних кадрів, що зумовлює потребу систематичної і 

цілеспрямованої підготовки та повсякденного використання всіх зазначених 

напрямів впливу на колектив і окремих людей. 

Економічні методи управління посідають центральне місце в системі 

наукових методів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їхній 

основі встановлюється цільова програма господарського розвитку окремих 

підприємств і організацій і визначається такий режим роботи і такі стимули, 

які об'єктивно спонукають і зацікавлюють колективи та окремих працівників 

в ефективній праці. 

Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об'єкта управління 

створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи 

без повсякденного і безпосереднього втручання зверху. До складу 
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економічних методів управління належать організаційно-виробниче 

планування, метод комплексних цільових програм, комерційний розрахунок, 

система економічних регуляторів господарської діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Базiлевич Д.С. Проблеми розробки фiнансової стратегiї в деяких 

країнах з перехiдною економiкою // Вiсник соцiально-економiчних 

дослiджень. – 2010. – ғ 16. – С.31-32. 

2. Балабанова Л. В., Гасило О. О. Маркетинговий контролiнг: теорiя та 

методологiя / Донецький держ. ун-т економiки i торгiвлi iм. М.Туган-

Барановського. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2011. – 220 с. 

3. Бурий С. А., Мацеха Д. С. Антикризове управлiння та управлiнськi 

рiшення – проблеми пiдприємств малого бiзнесу. – Хмельницький: ПП 

«Трiада-М», 2012. – 93с. 

4. Дребот Н. П., Мороз Л. В., Пшик Б. I. Стратегiчне управлiння: Навч. 

посiбник для студ. вищих навч. закл. / Нацiональний банк України; 

Львiвський банкiвський iн-т. – Л.: ЛБI НБУ, 2011. – 152 с. 

5. Каюков В. В. Маркетинг i логiстика в економiчному оборотi 

фiнансових ресурсiв. - Київ: Фiнанси, 2011. – 644 с. 

 

УДК 331.108 (045) 

Я.С. Ковальська 

Здобувач  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»   

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

 

ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОСВIД ЗАРУБIЖНИХ 

КОМПАНIЙ 

 

Стаття присвячена кадровій політиці підприємства і методикам її 

формування та приклади дієвих та ефективних заходiв зарубiжних компанiй 



194 
 

щодо її  розвитку.  Процес роботи з персоналом повинен бути побудований 

так, щоб найкоротшим шляхом приходити до бажаного результату 

відносно будь-якого питання або проблеми в кадровій сфері. 

Ключові слова: кадрова політика, кадровий процес, відкрита кадрова 

політика, закрита кадрова політика, пасивна кадрова політика, персонал, 

навчання персоналу. 

Ефективність функціонування будь-якого підприємства залежить від 

вміння раціонально використовувати наявні на ньому ресурси для досягнення 

конкурентних переваг на ринку та покращення результатів своєї діяльності.  

Для досягнення таких цілей на підприємстві має бути добре налагоджена 

система управління. Одним з головних елементів такої системи є персонал, 

який одночасно може відігравати роль як об‘єкта, так і суб‘єкта управління. 

Під управлінням персоналом розуміється процес планування, підбору, 

підготовки, оцінки і безупинного формування кадрів, спрямований на 

раціональне їх використання, а, отже, підвищення ефективності діяльності 

підприємства. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється 

через кадрову політику. Таким чином, актуальність даної теми обумовлена 

необхідністю існування на підприємстві ефективно функціонуючої кадрової 

політики для забезпечення наявних потреб підприємств у робочій силі.  

Кадрова політика є важливим елементом діяльності будь-якої 

організації. При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не містить 

визначення «кадрової політики організації». Під кадровою політикою 

організації в широкому сенсі розуміється система норм і правил, на основі 

яких основні напрямки діяльності з управління персоналом (відбір, навчання, 

просування) заздалегідь плануються і погоджуються з загальним розумінням 

цілей і завдань організації. Вузьке тлумачення кадрової політики - 

передбачає набір конкретних правил, побажань і обмежень у 

взаємовідносинах людини і організації. 
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Різні автори, по різному підходять до визначення кадрової політики, їх 

думки наведені в таблиці    1. 

 

 

Таблиця 1. 

Підходи до визначення кадрової політики 

Ф. У. Тейлор 

Кадрова політика - це розвиток кожного окремого робітника до 

максимальної доступної йому продуктивності і максимального 

добробуту; - Підбір, навчання і розстановка робітників на ті робочі місця 

і завдання, де вони можуть дати найбільшу користь. 

А. Файоль 
Кадрова політика - один із ключових елементів функції розпорядництва, 

до принципів якої ставилося «сталість складу персоналу». 

Е.В. Маслов 

Кадрова політика - це генеральний напрямок у кадровій роботі, що 

визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень, 

виражених в рішеннях уряду на тривалу перспективу або окремий 

період. 

Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин 

Під політикою організації, як правило, розуміється система правил, 

відповідно до якої діють люди, що входять в організацію. Найважливіша 

складова частина стратегічно орієнтованої політики організації її кадрова 

політика, яка визначає філософію і принципи, реалізовані керівництвом 

щодо людських ресурсів 

Крымов А.А. 

Кадрова політика (політика найму та використання трудових ресурсів) - 

це логічне і природне продовження маркетингової та інвестиційної 

політики підприємства. 

Ротвелл Ш. 

Кадрова політика - це загальна кадрова стратегія, яка об'єднує різні 

аспекти політики організації щодо персоналу та плани і користування 

робочої сили. Вона повинна підвищувати здатність організації 

адаптуватися до зміни технологій і вимог ринку, які можна передбачити 

в осяжному майбутньому " 

Основними складовими кадрової політики є: політика набору, відбору і 

розстановки кадрів; політика профорієнтації, адаптації та підвищення 

кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика управління службовим 

зростанням; політика стимулювання; соціальна політика . Кадрова політика 

підприємства повинна бути розрахована на тривалий термін і мати чітку 
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спрямованість на розвиток людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну 

перспективу економічного, політичного та культурного росту суспільства [6]. 

Мета кадрової політики полягає в забезпеченні оптимального балансу 

між потребами підприємства, вимогами чинного законодавства, станом 

ринку праці та процесів комплектування, збереження і розвитку персоналу. 

Основними елементами кадрової політики підприємства є відбір та наймання 

персоналу, підготовка працівників до роботи та їх подальше періодичне 

навчання, мотивація і організація праці, планування службового зросту.  

Кадрова політика підприємства диференціюється на складові її елементи : 

1. Політика зайнятості - забезпечення висококваліфікованим персоналом і 

створення привабливих умов праці та забезпечення його безпеки, а також 

можливостей для просування працівників з метою підвищення ступеня їх 

задоволеності роботою. 

2. Політика навчання - формування відповідної бази навчання, щоб 

працівники могли підвищити кваліфікаційний рівень і тим самим отримати 

можливість свого професійного просування. 

3. Політика оплати праці - надання більш високої заробітної плати, ніж в 

інших фірмах, відповідно до здібностей, досвідом, відповідальністю 

працівника. 

4. Політика добробуту - забезпечення ширшого набору послуг і пільг, ніж у 

інших наймачів; соціальні умови повинні бути привабливі для працівників і 

взаємовигідні для них та фірми. 

5. Політика трудових відносин - встановлення певних процедур для 

вирішення трудових конфліктів. 

Кадрова політика може бути закритою і відкритою, пасивної і активної 

(раціональної та авантюристичної), реактивної та превентивної. Основною 

характеристикою закритої кадрової політики є те, що нові співробітники 

залучаються лише на нижчі посади, навчання здійснюється переважно 

всередині організації, особлива увага приділяється вдосконаленню мотивації 
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праці. Відкрита кадрова політика навпаки спрямована на залучення 

співробітників з боку, на навчання персоналу в зовнішніх центрах, на 

вдосконалення стимулювання праці.  

Активна кадрова політика здійснюється у відповідності зі стратегією 

управління персоналом, яка розробляється і реалізується організацією. 

Раціональна - присутній обґрунтований прогноз розвитку кадрової ситуації і 

програма роботи з кадрами. Авантюристична необґрунтований прогноз 

розвитку кадрової ситуації [3]. Пасивна кадрова політика проявляється у 

відсутності якої-небудь програми дій щодо персоналу. Для реактивної 

кадрової політики характерний контроль над негативним станом, 

розробляються заходи по локалізації ситуації, обмежується кадровим 

плануванням. Превентивна - існують обґрунтовані прогнози розвитку 

кадрової ситуації (короткострокові і середньострокові), але в організації 

немає коштів для впливу на ці прогнози. 

Т. Г. Строїтєлєва виділяє підхід до формування кадрової політики, 

заснований на інтеграції кадрового планування та стратегічного планування 

підприємства[5].  В даний час кадрова політика включає застосування 

базисного процесу планування до вирішення потреб людського ресурсу на 

підприємстві.  Щоб бути ефективним, будь-який план людського ресурсу 

повинен бути заснований на довготривалих планах підприємства. По суті, 

успіх кадрового планування залежить значною мірою від того, наскільки 

тісно відділ кадрів (управління по персоналу) в стані інтегрувати ефективне 

планування персоналу з плановим процесом підприємства.  

Поширена помилка кадрової політики - зосередитися на 

короткострокових потребах і нескоординовані їх довгостроковими планами 

підприємства. Зосередженість на короткострокових потребах – природний 

наслідок. Неінтегрованість кадрового планування зі стратегічним 

плануванням. Цей підхід майже завжди веде до несподіванок, які змушують 

відділ кадрового планування сконцентруватися на короткострокових кризах 

які, як правило, починаються з планування виробництва, збуту, інвестицій і, 
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як наслідок, персоналу. Згідно зі схемою інтегрованого планування 

персоналу, кадрова політика повинна базуватися на стратегічних планах 

підприємства. Фактично це означає, що цілі кадрової політики повинні бути 

похідними від цілей підприємства, тобто специфічні вихідні вимоги у вигляді 

набору характеристик, якими повинні володіти службовці, визначаються 

виходячи з цілей підприємства в цілому. 

Процес установки цілей починається з твердження глобальної 

стратегічної задачі, яка визначає майбутнє підприємства. Всі інші цілі 

сформульовані на її основі. Вони використовуються, щоб встановити 

короткострокові цілі, які в основному мають тимчасовий графік і можуть 

бути виражені в кількісних характеристиках. 

Інтеграція кадрової політики на підприємствах залишається однією з 

найбільш важливих сфер життя підприємств, здатної багаторазово підвищити 

її ефективність, а саме поняття «інтеграція кадрової політики» розглядається 

в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-

психологічного. Успішне використання творчого потенціалу багато в чому 

визначається і буде визначатися в майбутньому розробкою науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективної діяльності 

працюючих, включаючи підбір, розстановку кадрів та їх діяльність. 



199 
 

 

 

Рис. 1 Інтегроване планування персоналу 

При формуванні кадрової політики враховуються чинники,  які властиві 

зовнішньому і внутрішньому середовищу підприємства: вимоги 

виробництва, стратегія розвитку підприємства; фінансові можливості 

підприємства;  кількісні і якісні характеристики;  ситуація на ринку; попит на  

робочу силу збоку конкурентів; впливовість профспілок, жорсткість у 

відстоюванні інтересів працівників; вимоги трудового законодавства,  

прийнята культура роботи з найманим персоналом та ін. 

Кадрова політика - генеральний напрямок кадрової роботи; сукупність 

принципів, методів, форм, організаційного механізму по виробленню цілей і 

завдань, спрямованих: на збереження, зміцнення і розвиток кадрового 

потенціалу; на створення високопродуктивного, згуртованого колективу, 

здатного своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку. 
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Якщо перефразувати дане визначення і зробити його зрозумілим для 

працівника, то кадрова політика - це корпоративний документ, що дозволяє 

отримати відповіді на наступні питання: 

- Як компанія відноситься до свого персоналу? Які якості співробітника 

цінуються і заохочуються більш за інших? 

- Які можливості отримує фахівець, стаючи співробітником цієї 

компанії? 

- Які ресурси вкладає компанія в своїх співробітників? У яких 

конкретних програмах проявляється турбота про співробітників? 

- Які правила роботи в компанії? 

- Які обмеження і заборони, які компанія ставить перед своїми 

співробітниками? 

- Як будуються взаємини між працівником і роботодавцем? 

- Які плани компанії? 

Отже, кадрова політика, як і будь управлінський інструмент, схильна до 

впливу суспільства, тенденцій ринку, національних особливостей, 

особливостей культури та бізнесу. 

Кадрова політика на пiдприємствi має формувати  певнi вимоги до 

робочої сили на стадії її найму (до освіти, статі, стажу, рівня спеціальної   

підготовки і т.ін.); відношення до «капіталовкладень» в робочу силу, до  

цілеспрямованої дії на розвиток тих або інших сторін зайнятої робочої сили;  

відношення до стабілізації колективу (всього або певної його частині);  

відношення до характеру підготовки нових робітників на підприємстві, її  

глибину і широту, а також до перепідготовки кадрів; відношення до  

внутріфірмового руху  кадрів. Однією з причин недостатнього приділення 

уваги розвитку персоналу є  те, що підготовка кадрів у межах підприємства 

потребує власних засобів, яких не вистачає у підприємств. До найбільш  

гострих  проблем  кадрової  політики українських пiдприємствах можна 

вiднести : недосконалість системи розвитку персоналу (недостатність 
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кваліфікації кадрів, навчання, суб‘єктивне кар‘єрне зростання 

тощо),недосконалість системи матеріального і морального стимулювання 

праці відсутність кадрового резерву, недосконалість системи підбору і 

наймання персоналу, відсутність певних  критеріїв при відборі, дефіцит 

кваліфікованих кадрів, необізнаність персоналу щодо кадрової політики 

підприємства, відсутність певних вимог до керівників, кандидатів на керівні 

посади,  невизначеність складу компетентностей, незадовільний стан 

взаємовідносин між керівниками і працівниками,недосконалість системи 

атестації (відсутність об‘єктивних критеріїв оцінювання, суб‘єктивна 

атестація). Тому українським компанiям слiд брати приклад з захiдних 

компанiй. Так, наприклад, британські компанії традиційно розглядають 

кадрову політику як сильну репутаційну і конкурентну складову бізнесу. 

Саме в Англії з'явився стандарт Investors in People (IiP) - система, яка 

збалансувала інтереси працівників і роботодавців. Стандарт був розроблений 

і впроваджений в 1991 р за участю Конфедерації британської індустрії, 

Конгресу профспілок Великобританії, Інституту управління персоналом, 

провідних фахівців найбільших компаній. Процес стандартизації 

регулювався Міністерством з питань зайнятості Великобританії та урядовими 

чиновниками до створення в 1993 р компанії "Investors in People". На 

сьогоднішній день компанія сертифікує організації і продає франшизу по 

всьому світу. Investors in People заохочує організації, які досягають 

запропонованих стандартів. Знаком цього є розміщення логотипу Investors in 

People на фасаді офісу, візитках і корпоративних презентаційних матеріалах.  

Отже, стандарт якості Investors in People - це: 

-  Стандартизована система якісного управління людьми для 

ефективного розвитку бізнесу; 

- Інтеграція стратегії управління людьми в стратегію управління 

бізнесом; 

- Міжнародний еталон, що оцінює, наскільки успішно компанія 

розвиває людей і керує ними і як це співвідноситься з цілями і 

завданнями бізнесу. 
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Ключові принципи стандарту якості Investors in People: 

- Розвиток стратегій для поліпшення результативності діяльності 

організації; 

- Вжиття заходів щодо поліпшення результативності діяльності 

організації; 

- Оцінка впливу інвестицій в розвиток персоналу на результати 

діяльності організації [2]. 

Існує певний взаємозв'язок між віком керівника та віковими вимогами, 

але це питання психології, а не менеджменту. Молодий керівник хоче бачити 

у своєму оточенні однолітків, так як "зручніше" своя вікова категорія, а 

більш дорослі співробітники здаються менш зрозумілими і керованими. Для 

досвідченого керівника такої проблеми вже не виникає, він оцінює 

співробітника в сукупності його віку, досвіду, потенціалу. 

Хрестоматійні приклади компаній з унікальними можливостями для 

співробітників - це, як правило, плоди зусиль їх харизматичних керівників. 

Згадаймо приклади Google, Microsoft і багато, багато інших. Ініціативи щодо 

створення максимально комфортних умов для плідної роботи співробітників 

дозволили цим компаніям залучити кращих фахівців, тим самим 

забезпечивши собі постійне динамічний розвиток К. де Вріє і Д. Міллер 

описують взаємозв'язок психології власника або першої особи компанії з 

політикою в області персоналу і стратегією компанії. Згідно з їх типології 

"драматичний" керівник буде заохочувати інновації та ініціативу. Взаємини в 

такій компанії будуть неформальними, стратегія - імпульсивної і 

ризикованою. У той час як керівник "недовірливої" організації дбатиме про 

збереження інформації, безпеки та порядку. Відповідно, його співробітники 

повинні бути готові до регламентації і чітко структурованої роботі. [1] 

У всіх випадках кадрова політика, формально закріплена в документах 

компанії, повинна відповідати неформальному стану справ і, що особливо 

важливо, прийматися і розділятися співробітниками компанії. 

Для моніторингу ефективності кадрової політики доцільно проводити 

опитування серед керівників, співробітників і кандидатів. Така 
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багатостороння оцінка дасть більш об'єктивну картину відповідності цілей 

кадрової політики і результатів, які вона дозволяє досягати компанії. Але, як 

відомо, немає межі досконалості. Так і кадрова політика: вона ефективна 

тільки в своєму розвитку. 
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Метою статті є дослідження сучасної структуру персоналу та основних 

елементів застосування проявів кадрової політики підприємства. У статті 

розглянуто основні тенденції розвитку управління персоналом в сучасних 
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організаціях. Відзначені проблеми забезпеченості підприємств 

кваліфікованими кадрами та проаналізовано основні напрямки кадрової 

політики підприємств щодо оптимізації професійно – кваліфікаційної 

структури трудових ресурсів. 

Ключові слова: персонал, трудові ресурси, структура персоналу, кадри, 

сучасне підприємство, кадрова політика. 

Процес управління підприємством складний і включає в себе цілий 

комплекс підсистем, але дослідивши кожну з них, можна побачити, що саме 

система управління персоналом підприємства є тою серцевиною, частина 

якої є всюди, адже саме робітники підприємства являються рушійною силою 

його розвитку та вдосконалення. Саме тому виникає потреба у постійному 

пошуку кваліфікованих працівників, а також вдосконаленню навичок та 

знань, відповідно до сучасного розвитку підприємства. 

Метою дослідження є аналіз сучасної структури персоналу та пошук 

ефективних шляхів застосування кадрової політики. 

Питаннями управління персоналом та проблематикою кадрової політики 

займалося багато вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Ф. Тейлор,               

А. Файоль, Ф. Герцберг, М. Мескон, Д. Макгрегор, В. Колпакова, Н.В 

Філіпова, С.Михайлова, В.П. Пугачов, А. Єгошина, В. Cавченка, 

О.М.Яковенко  та багато інші. 

У сучасних умовах одним з найважливіших факторів розвитку 

організації є ефективна управлінська діяльність. Раціональне використання 

людських ресурсів є одним з основних факторів успішної діяльності 

організації.  Успішна програма по розвитку кадрового складу сприяє 

створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною 

мотивацією до виконання завдань, що стоять перед організацією. Головна 

функція керівника при цьому – об‘єднання і згуртування персоналу для 

ефективного виконання кадрових завдань. 

За оцінками європейських фахівців, 85% успіху фірми залежить від 

кваліфікації її працівників і лише 15% - від наявного технічного потенціалу. 
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Проаналізувавши потенціал будь – якого підприємства, можна побачити, що 

рівень його прибутковості та рентабельності напряму залежить від вмінь, 

навичок, особистих якостей та характеру його робітників, адже саме вони 

приводять всю систему до руху. Тому «перемогти» конкурентів на ринку 

можуть допомогти тільки кваліфіковані, працездатні і належним чином 

мотивовані професійні кадри. Ефективність торговельно – виробничого 

підприємства залежить від кваліфікації службовців, їхнього розміщення і 

використання, що впливає на обсяг і темпи приросту виготовленої продукції, 

використання матеріально – технічних засобів. Через це, можна 

стверджувати, що на сьогоднішній день ключовим елементом будь – якого 

підприємства є його трудовий потенціал. 

Наука про управління людськими ресурсами стає областю сучасного 

практичного менеджменту організації та управління бізнесом, об‘єктом якого 

і є персонал. Кваліфікований персонал сучасної організації являє собою 

складне багатоструктурне утворення, що відбиває його якісні та кількісні 

характеристики. 

Сучасна концепція управління персоналом схиляється до пріоритетності 

передачі великого обсягу управлінських функцій безпосереднім менеджерам 

того чи іншого колективу. На сьогоднішній день будь – який фахівець 

повинен володіти стратегічним мисленням, широкою ерудицією, високою 

культурою. З‘являються вимоги безперервного розвитку персоналу, тобто 

проведення заходів, що сприяють повному розкриттю особистісного 

потенціалу працівників і росту їхньої здатності вносити вклад у діяльність 

організації. 

Структура персоналу – це сукупність абсолютних і відносних значень 

окремих характеристик, що призводить до створення груп працівників, 

об‘єднаних за будь – якою ознакою, і забезпечує його функціонування як 

єдиного ресурсу організації. Структура персоналу повинна відповідати 

структурі трудових функцій і тенденції їх розвитку, а взаємозв‘язки між 
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характеристиками вказують: зміна структури одного виду може бути 

обумовлено змінами структури іншого виду (рис.1).  

 

Рис. 1 Структура персоналу сучасної організації 

Проаналізувавши рисунок 1 особливо треба виділити таку категорію 

персоналу, як «менеджер» – управляючий, організатор. Ним може бути 

названий керівник будь – якого рівня. До сучасного менеджера 

пред‘являються жорсткі вимоги, оскільки саме від цієї людини багато в чому 

залежить функціонування підприємства. Менеджер може і не мати 

підлеглого персоналу, але його статус визначається рівнем повноважень 

менеджера, тобто впливом його діяльності на результати роботи компанії в 

цілому.  

Менеджерів можна розділити на керівників вищої, середньої та нижчої 

ланки. Як правило, вище керівництво (топ – менеджери) – це керівники 

ключових напрямків, підпорядкованих безпосередньо директору. Вони не 

беруть безпосередньої участі в повсякденній роботі співробітників. 

Критерієм оптимальності структури персоналу є відповідність чисельності 

працівників різних посадових груп об'ємам робіт, необхідних для виконання 

кожної посадової групою, вираженим у витратах часу. Персонал організації 

поділяється на управлінський персонал і виробничий персонал (рис.2) [2].  
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Рис. 2 Структура персоналу організації за призначенням 

Більшість фахівців сходяться на тому, що персонал організації може 

бути структурований за ключовими категоріями, а саме (рис.3): 

 

Рис. 3 Категорії структур персоналу в межах підприємства 

У сучасному суспільстві цілі і завдання управління персоналом в будь – 

якій організації реалізуються через кадрову політику. Кадрова політика є 

складовою стратегічно орієнтованої політики підприємства, що визначає 

характер взаємовідносин керівництва з персоналом. Елементи кадрової 

політики наведено на рис. 4 [3, с. 95]. 
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Рис. 4 Елементи ефективної кадрової політики 

Кадрова політика буде ефективною лише тоді, коли персонал 

підприємства, максимально використовуючи свій потенціал, виконає 

поставлені перед ним завдання. На жаль, на ринку праці вивільняються 

спеціалісти в одних галузях праці, тоді як в інших галузях їх не вистачає; 

постійно відбувається старіння робочої сили; зростає кількість працівників, 

які здобули освіту багато років тому і компетенція яких не відповідає новим 

вимогам передових технологій. Підготовка кваліфікованого персоналу, що 

відповідає сучасним стандартам, можлива в разі забезпечення зв‘язку ринку 

праці з освітніми закладами та впровадження комплексного підходу до 

визначення кваліфікації персоналу. 

Управління персоналом є найважливішим аспектом у діяльності 

підприємства, тому постійне проведення аналізу діяльності персоналу, 

розробка гнучких схем мотивації праці, моніторинг ринку праці, 

обґрунтоване прийняття управлінських рішень – це важливі напрями 

проведення ефективної кадрової політики.  

За результатами досліджень сучасного стану та відношення до кадрової 

політики, сучасним підприємствам потрібно системно організувати кадрову 

роботу, зберегти кваліфіковані кадри, прискорити зростання професіоналізму 

та створити конкурентоспроможний кадровий резерв. 
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На сьогоднішній день будь – який фахівець повинен володіти 

стратегічним мисленням, широкою ерудицією, високою культурою. 

З‘являються вимоги безперервного розвитку персоналу, тобто проведення 

заходів, що сприяють повному розкриттю особистісного потенціалу 

працівників і росту їхньої здатності вносити вклад у діяльність організації. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"конкурентоспроможність підприємства" та проаналізовано систему  

управління  організаційно-економічним основами конкурентоспроможності 

підприємства. Розглянуто та запропоновано основні шляхи вдосконалення 

управління  організаційно-економічним основами конкурентоспроможності 

підприємства  
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Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства механізм 

конкурентоспроможності підприємства, організаційно-економічні основи 

системний підхід до управління персоналом, управління витратами, 

управління виробничими ресурсами, поліпшенням системи планування. 

        Актуальність дослідження проблем забезпечення ефективного 

управління рівнем конкурентоспроможності підприємств зростає в результаті 

інтеграції економіки нашої держави до міжнародної економічної системи. Як 

відомо, стан ринкових відносин та ринкового середовища загалом залежить 

від ефективного функціонуванням суб‘єктів господарювання та їх 

можливості швидко адаптуватися до умов, що постійно змінюються. Для 

оцінки ефективності функціонування вітчизняних підприємств за 

нестабільних, перед- і після- кризових ситуацій необхідно насамперед 

визначити потенційні можливості підприємств у сфері формування кон-

курентного становища та його покращення. З огляду на це нагальним стає 

дослідження методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства та 

підвищення ефективності діяльності підприємства з безпосереднім 

врахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. 

Однією з основних передумов успішного розвитку підприємств є 

здатність пристосовуватися до нових умов господарювання та постійний 

пошук новітніх форм і методів взаємодії та співпраці.  

Дослідженню питань щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств присвячені праці багатьох відомих зарубіжних вчених: 

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

А. Д. Юданова, а також вітчизняних авторів – Е. М. Азаряна, 

А. Є. Воронкової, С. С. Гаркавенка, В. І. Герасимчука, І. З. Должанського, 

Т. О. Загорної, І. В. Новойтенко, І. Л. Решетникової, О. О. Школьного, 

Ю. Ф. Ярошенка та ін. 

Вивчення наукових праць свідчить про необхідність удосконалення і 

адаптації до ринкового середовища методичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, враховуючи специфіку галузі. 
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Неоднозначність теоретичних і методичних засад щодо визначення рівня 

конкурентоспроможності підприємств та недостатня обґрунтованість 

напрямів підвищення їх конкурентоспроможності та практична значущість 

вищевказаних проблем зумовили актуальність теми, мету і завдання статті. 

Метою статті є удосконалення теоретико-методичних положень та 

визначення практичних підходів щодо організаційно-економічних основ 

підвищення конкурентоспроможностіпідприємств. 

Як свідчить аналіз, конкуренція визначається здебільшого як 

суперництво між товарами, товаровиробниками та окремими господарськими 

одиницями, які переслідують одну і ту ж мету. Це дозволило уточнити 

сутнісно-змістовну основу поняття «конкуренції» в якості складової 

соціально-економічної системи, яка враховує стабільний низько-еластичний 

попит на продукцію, соціальні орієнтири її споживання і організаційно-

інституційні чинники впливу на ефективний розвиток хлібопекарських 

підприємств (обмеження рентабельності) (рис.1). 

В сучасних умовах функціонування підприємств 

конкурентоспроможність підприємства визначається через рівень 

конкурентоспроможності його продукції, що ґрунтується на певній 

класифікації параметрів її формування.  

При цьому визначено, що найгострішою проблемою оцінювання 

конкурентоспроможності продукції є необхідність досить часто оперувати 

неточними чисельними або ймовірнісними параметрами, а також 

суб‘єктивними оцінками експертів, брати до уваги якісний (вербальний) 

характер оцінки фахівцями конкурентоспроможності, враховувати неясність 

або неточність даних тощо. Особливо така ситуація характерна для випадків, 

коли на ринок впроваджуються нові види виробів, про споживання яких 

відсутня необхідна інформація[1, с.28]. 

Іноді, при аналізі багатьох факторів у дослідника відсутні відповідні 

функціональні чи регресійні залежності.  
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Рис.1. Конкуренція як елемент соціально-економічної системи 

 

За таких умов, для визначення рівня конкурентоспроможності 

продукції обґрунтовано застосування теорії нечітких множин, заснованої на 

нечітких множинах та лінгвістичних змінних, основними етапами якої є [2, 

с.34].: фузифікація, логічне вирішення, дефузифікація. 

Фузифікація (перетворення характеристик ринкового процесу в нечітку 

описову форму) передбачає формулювання експертних знань (правил) про 

вплив факторів ринку на конкурентоспроможність хлібобулочних виробів, а 
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також побудову функції приналежності, що відображає розподіл 

ймовірностей факторів конкурентоспроможності у нечіткій області. Аналіз 

існуючих параметрів дозволив доповнити класифікацію організаційно-

маркетинговими параметрами, які враховують галузеву специфіку продукції 

(обсяг додаткових замовлень, раціональне територіальне розміщення точок 

збуту, швидкість доставки та ін.), що сприяє більш точному визначенню 

рівня конкурентоспроможності продукції (рис. 2) [3, с.181]. 

В свою чергу, реалізація механізму логічного вирішення припускає 

проведення спеціальної графічної процедури, в результаті якої отримують 

нечіткий графічний результат. На завершальному етапі точне числове 

значення одержується за допомогою дефузифікації (зворотнього 

перетворення знайденого нечіткого рішення конкурентоспроможності в чітке 

точне числове значення).  

До основних показників формування конкурентоспроможності 

хлібопекарського підприємства, окрім тих, які оцінює споживач, відносяться: 

ефективність економічної та маркетингової діяльності, розмір частки ринку, 

позитивний імідж та місткість ринку. В свою чергу, розрахунок 

інтегрального показника конкурентоспроможності хлібопекарського 

підприємства дозволяє визначити їх рейтинг, а також виявити резерви 

підвищення конкурентоспроможності та розробити відповідні заходи. Отже, 

у сучасних умовах конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке 

активно використовується в теорії й практиці менеджменту, маркетингу. З 

огляду на його роль у системі економічних знань, дослідженню 

конкурентоспроможності присвячено багато робіт. Причому кожна з них, як 

правило, орієнтована на аналіз конкурентоспроможності окремих 

економічних об‘єктів, якими найчастіше виступають види промислової 

продукції, підприємства, галузі, а також промислове виробництво в цілому. 
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Рис. 2. Основні параметри конкурентоспроможності продукції 
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переваги суб‘єкта господарювання на ринку. Визначаючи поняття 

конкурентоспроможності підприємства, як його здатності створювати і 

реалізовувати конкурентні переваги над суперниками, слід зазначити, що 

вони можуть існувати лише за наявності спільної системи конкурентних 

цілей. Наявність системи цілей на підприємстві породжує необхідність 

забезпечення своєї конкурентоспроможності у багатьох сферах господарської 

діяльності. Зазначені умови вимагають більш складного та детального 

підходу до визначення видів конкурентоспроможності підприємства. 

Зовнішньою складовою та проявом конкурентоспроможності є 

можливість  визначати та запроваджувати свої умови на ринку та протидіяти 

негативному впливу постійно мінливого зовнішнього середовища. Кількісні 

чинники конкурентоспроможності мають зміст лише при порівнянні з 

підприємствами-конкурентами, що діють на тому чи іншому сегменті ринку. 

Висока конкурентоздатність свідчить про наявність переваг суб‘єкта 

господарювання, які досягаються завдяки наданню споживачам своєї 

продукції більшої цінності порівняно з конкурентами. У ринковій економіці 

цінність, що створюється відповідним суб'єктом ринку, визначається ціною, 

яку готові сплатити його споживачі за товари та надані послуги. Якщо ця 

ціна перевищує загальні витрати діяльності то підприємство буде 

рентабельним. Однак, щоб отримати конкурентну перевагу, воно має 

надавати споживачам таку ж цінність, як і його найближчі конкуренти, але 

при цьому мати меншу собівартість виготовленої продукції, або діяти так, 

щоб надавати споживачам більшу цінність, за яку можна отримати більшу 

ціну[4, с.47]. 

Конкурентоспроможність, як характеристика відповідного положення 

суб'єкта ринкових відносин має реальні порівняльні ознаки прояву, оцінка 

яких формується на основі суб'єктивних уявлень щодо його конкурентних 

можливостей на конкретному ринку у визначений час. 

Отже, довіряти результатам власної оцінки конкурентоспроможності 

організації можна в тому разі, коли аналогічної позиції додержується 
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більшість конкурентів. Унаслідок цього проблема кількісної оцінки 

конкурентоспроможності організації з урахуванням особливостей кожного 

ринку має не лише методологічне, а й важливе практичне значення. 

         З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та пошук 

ефективного механізму управління даним процесом є актуальним питанням, 

вирішенню якого і присвячується дана робота. 

Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління 

конкурентоспроможністю підприємства, є ряд проблем, які залишаються 

предметом окремих дискусій та обговорень. Так, у більшості праць 

недостатньо згруповані поняття й відсутня методологія щодо розробки 

окремої дієвої системи управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Таким чином, для забезпечення конкурентоздатності і закріплення на 

ринку підприємству необхідно постійно працювати в напрямку забезпечення 

ефективного управління підприємством, яке повинно базуватися на 

забезпеченні діалектичного поєднання зовнішньої і внутрішньої 

ефективності управління. Зовнішня ефективність управління 

характеризується ступенем досягнення цілей та ступенем виконання планів 

діяльності підприємства. Внутрішня ефективність може бути 

охарактеризована за допомогою показників економічної, фінансової, 

ресурсної ефективності, а також показників, що характеризують соціальний, 

науково-технічний та екологічний ефект управління підприємством. 
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Ефективне управління підприємством практично неможливе без 

ретельного і кваліфікованого кадрового планування, адже від його кількісної 

і якісної збалансованості та рівня використання залежать не тільки високі 

кінцеві показники господарської діяльності, чи досягнуті конкурентні 

переваги у виробничій сфері, організації та управлінні, а й можливості 

забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку підприємства.  

Тому, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні все 

більшого значення набуває проблема розробки комплексу цілеспрямованих 
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дій по управлінню та плануванню трудовими ресурсами підприємства. 

Проте, необхідно відзначити, що питання, пов‘язані з визначенням специфіки 

кадрового планування як складової управління персоналом в умовах 

мінливого конкурентного середовища, залишаються недостатньо 

дослідженими. 

Вагомий внесок у дослідженні питання кадрового планування на 

підприємствах зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема Балабанова Л.В.,  

Віноградський М.Д.,  Вітвицький В.В.,  Волгин Н.А., Гавлінська Л.П.,              

Демчик І.М., Крушеницька О.В, Кузмін О. Є., Мельник О.Г.,                        

Мельничук Д.П., Осовська Г.В., Палеха Ю.І., Пошелюжна Л.Б.,                        

Синицька О.І., Самуляк В.Ю., Сардак О.В.,  Фещур Р.В., Чикуркова А.Д. та інші.         

Проте,  незважаючи на досить велику кількість наукових праць, питання 

щодо формування ефективної системи кадрового планування залишаються 

відкритими та потребують подальшого поглибленого доcлiдження. 

Метою статті є висвітлення та обґрунтування сутності  кадрового 

планування,  як основної складової успішного функціонування підприємств в 

сучасних умовах ринкового господарювання. 

В наш час все більша кількість вітчизняних підприємств приділяють 

значну увагу проблемі організації роботи із кадровим складом, намагаючись не 

тільки оптимізувати витрати на управління, але й сформувати перспективу його 

розвитку в межах окремого підприємства, що дозволить зменшити витрати часу 

та коштів на задоволення майбутніх потреб у кваліфікованих кадрах. 

Крім того, планування чисельності  персоналу є нагальне питання, якому 

приділяється значна увага за останній проміжок  часу  як чинник оптимізації 

витрат і виявлення неефективних робочих місць. Проблеми, що пов‘язані з 

диспропорціями в чисельності персоналу, невідповідністю наявного та 

необхідного рівня освіти вимагають їх негайного вирішення. Тому окремої 

уваги потребує дослідження особливостей планування персоналу внаслідок 

специфіки діяльності та вимог до якості даної категорії персоналу, результатів її 

праці, регулювання в несприятливі економічні періоди.[3, с.165] 
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Кадрове планування стає найважливішим елементом кадрової політики, 

допомагає при визначенні її завдань, стратегії і цілей, сприяє їх виконанню 

через відповідні заходи.  

Метою планування є забезпечення фірми чи компанії необхідною робочою 

силою і визначення неминучих при цьому витрат. Таке положення викликає, 

насамперед, необхідність перенесення центру ваги в кадровому плануванні до 

більш якісному визначенню професійно-кваліфікаційних структур і складу 

кадрів, передбачає відстеження змін у професійно-кваліфікаційній структурі 

кадрів і головне, покликане виявляти майбутні потреби в робочій силі,  

визначати їх якісні та кількісні показники на ранніх стадіях. 

Відповідальність за прийняття рішень у галузі кадрового планування 

покладається на керівництво підприємства. Саме керівництво має ставити 

перед собою мету інтегрування кадрового планування в сукупність 

виробничих рішень. 

Ефективне планування людських ресурсів необхідне як засіб оптимізації 

використання персоналу,  вдосконалення процесу прийому на роботу, 

організації професійного навчання, створення основи для розвитку інших 

програм управління персоналом, скорочення загальних витрат на персонал. 

Розуміння під плануванням персоналу такого широкого кола напрямків 

діяльності потребує визначення його сутності. 

Визнaченням кадрового планування в організації, що якнaйповніше 

відобрaжає його суть і максимально відповідає меті даної статті, ми вважаємо 

наступне формулювання: кадрове планування – це система комплексних 

рішень і заходів щодо реалізації цілей підприємства і кожного працівника, 

яка дозволяє забезпечити підприємство персоналом відповідно до кількості і 

вимог робочих місць, підібрати таких людей, які могли б вирішувати 

поставлені завдання як у поточному, так і в майбутньому періодах,  а також 

забезпечити високий рівень кваліфікації працівників. 

Таким чином, кадрове планування передбачає відстеження змін у 

професійно-кваліфікаційній структурі кадрів і покликано виявити майбутні 

потреби в кадрах, визначити їх якісні та кількісні показники. 
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Кожна організація використовує кадрове планування, явно чи неявно. 

Деякі організації проробляють в цьому плані серйозні дослідження, інші 

обмежуються поверховим увагою до планування персоналу. 

Як би там не було, але довготривалий успіх будь-якої організації, 

безсумнівно, залежить від наявності необхідних службовців у необхідний час 

на правильно обраних посадах. Організаційні цілі та стратегії досягнення цих 

цілей мають значення лише тоді, коли люди, що володіють необхідними 

талантами і вмінням, прагнуть до досягнення цих цілей. 

Недобросовісно виконане, і тим більше - зовсім проігнороване, кадрове 

планування здатне спровокувати серйозні проблеми вже в найкоротший час. 

Одним з важливих елементів кадрового планування є прив'язка потреб у 

робочій силі до графіка розвитку виробництва. Так, кадрове планування є 

складовою частиною загального планування розвитку суб‘єктів 

господарювання на ринку та повинно складатись з наступних етапів: 

 перший етап планування охоплює головні завдання, які виходять 

з цілей організаційної структури. Вони полягають у тому, щоб забезпечити 

необхідну кількість та якість персоналу на кожному місці і в необхідний час; 

 другий етап полягає в розробці кадрової стратегії організаційної 

структури, у зв‘язку із загальними умовами її розвитку та оновлення. Мета 

даного етапу полягає в створенні передумови посадового і професійного руху 

працівників, встановлення необхідних умов праці і забезпечення реалізації 

індивідуальних можливостей кожного працівника; 

 на третьому етапі визначаються конкретні цілі кожного 

співробітника та уточнюються принципи керівництва всередині 

організаційної структури;  

 на четвертому етапі плануються заходи, які здатні реалізувати 

конкретні цілі кожного службовця.[1,  с.53] 

        Керівництво організації має вирішити: в якому підрозділі яка кількість 

співробітників і якої кваліфікації необхідно для забезпечення процесу 

виробництва. Тільки після цього визначається потреба в додатковій робочій 
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силі. Найм співробітників здійснюється на основі штатного розкладу. Для 

визначення кількісного складу найманого персоналу на підприємствах 

широко застосовують розробку норм чисельності персоналу методом 

порівняння. При цьому широко використовують дані про зміну чисельності 

та продуктивності (або обсягу продажів) при даній кількості персоналу в 

різні періоди, а також дані про чисельність персоналу, використовуваного 

іншими фірмами. 

Варто зазначити, що результати кадрового планування залежать як від 

внутрішніх, так і від зовнішніх чинників. До внутрішніх чинників належать: 

аналіз змісту праці, аналіз відносної цінності праці, класифікація посад, 

аналіз результатів праці, аналіз продуктивності праці, аналіз оплати праці. До 

зовнішніх чинників належать: вікова структура персоналу, проекція 

звільнення і ротації кадрів, програмні цілі і бюджет організаційної структури, 

зміни в нормативних актах, ситуація на ринку праці, політичне середовище. 

[2, с. 55] 

На нашу думку, існує і третя група чинників, які впливають на процес 

планування персоналу в організаціях та формування кінцевих результатів 

їхньої праці, а саме індивідуальний фактор. Так, особливу роль тут 

відіграють психологічні межі праці, тому надзвичайно важливо визначити 

таку кількість персоналу, яка б не призводила до емоційних перевантажень та 

появи у працівників ефекту «вигорання». Так як робота персоналу може бути  

пов‘язана з емоційним навантаженням, то врахування даного фактору та 

співвідношення його з психофізіологічними можливостями працівника дає 

можливість ліквідувати ефект «вигорання» працівників, що безпосередньо 

буде впливати на якість виконуваних ними робіт. 

Чітко невизначений обсяг робіт для працівників, часто є причиною їх 

нерівномірного завантаження протягом робочого дня (тижня, року). Тому 

врахування умов роботи персоналу та специфіки діяльності всього 

підприємства при плануванні чисельності працівників буде сприяти 

впровадженню «time-менеджменту», вдосконаленню організаційної 
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структури підприємства, що в свою чергу попередить дублювання функцій 

працівниками та буде сприяти скороченню загальних витрат підприємства на 

персонал. Така правильність визначення потрібної якості робочої сили 

безпосередньо впливатиме на ефективність кадрового планування та 

результати діяльності всього підприємства. 

Розглянувши чинники, які впливають на процес кадрового планування 

варто зазначити й вимого, щодо процесу планування, а саме: 

 визначення оптимальної чисельності персоналу повинне 

враховувати внутрішньовиробничі умови праці та базуватися на 

обґрунтованому обсязі робіт; 

 планування кадрів повинне врахувати психофізіологічні 

можливості робітників та емоційне навантаження на них. 

Вищезазначене дозволить більш повно враховувати ступінь 

психологічного навантаження та рівень завантаження протягом певного 

періоду конкретної категорії персоналу і більш раціональному кадровому 

плануванню. 

Отже, кадрове  планування є невід‘ємним атрибутом формування та 

становлення кадрової політики підприємства, основними завданнями якого, 

повинні бути: 

    -     визначення потреби організації в необхідній кількості кадрів; 

-  визначення  джерел  кадрового поповнення, залучення необхідних 

працівників з необхідною кваліфікацією;  

- кадрова адаптація, адже результат діяльності підприємства 

визначається ступенем згуртованості колективу;  

-  управління діловою кар‘єрою і службово-професійне просування 

персоналу, повна довіра до працівника і надання йому максимальної 

самостійності. 

 Основою кадрової політики будь-якої організації є кадрове планування. 

На основі кадрового планування вирішуються питання раціональної 

зайнятості працівників, стабільного та рівномірного завантаження персоналу 

протягом робочого часу 
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 Тому, кадрова політика буде ефективнішою лише тоді, коли персонал 

підприємства, максимально використовуючи свій потенціал, виконає 

поставлені перед ним завдання.  Управління персоналом є найважливішим 

аспектом у діяльності підприємства, тому постійне проведення аналізу 

діяльності персоналу, розробка гнучких схем мотивації праці, моніторинг 

ринку праці, обґрунтоване прийняття управлінських рішень – це важливі 

напрями проведення ефективної кадрової політики. 
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У статті визначено як поняття інвестиційна діяльність та 

охарактеризовано особливості забезпечення інвестиційної привабливості 

регіонального підприємництва. Представлена загальна характеристика 

основних методів оцінки інвестиційних проектів регіонального 

підприємництва з деталізацією переваг і недоліків кожного з них. Автор 

акцентував увагу на інтегральної оцінки інвестиційної привабливості як 

такої, що об'єктивно визначає інвестиційний клімат країни. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, регіональне підприємництво, 

інвестиційний проект, інвестиційний клімат, методи, оцінка, регіон. 

 На сьогоднішній день комплексне застосування всіх основних методів 

аналізу інвестиційної діяльності є ефективним способом оцінки та вибору 

інвестиційних проектів. Кожен з них дозволяє окремо провести аналіз 

інвестиційної діяльності регіонального підприємництва і дає можливість 

розглянути деякі характерні особливості проекту. 

Майже всі характеристики в інвестиційній сфері пов'язують з капіталом 

як об'єктом управління. В основу проведення аналізу інвестиційної 

привабливості регіонального підприємництва покладено сформоване стан справ 

у позичальника, яке дозволяє оцінити ризик можливого вкладення коштів [6]. 

Для цього в практиці кредитування існує система показників, за допомогою якої 

оцінюється інвестиційна привабливість позичальника. Однак оцінка 

інвестиційної привабливості залежить від багатьох умов (мета кредиту, сума 

кредиту, характер діяльності позичальника, кредитна та комерційна репутація 

позичальника), які мають іноді суб'єктивний характер [2, с.12]. 
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На цій основі формується актуальна проблема розробки системи 

показників, аналіз яких дозволить будь-якому регіональному підприємству 

підвищити свою інвестиційну привабливість. А найважливішим чинником, 

що впливає на вибір конкретного інвестора, є рівень ризику, пов'язаний з 

вкладенням капіталу в той чи інший інвестиційний проект. 

У сучасних умовах актуалізації процесів соціально-економічного 

розвитку проблеми підготовки та реалізації управлінських інвестиційних 

рішень набувають особливої важливості. 

Метою є визначення особливостей формування інвестиційної 

привабливості регіонального підприємництва як невід'ємних елементів 

розвитку бізнес-структур. Характеристика основних методів оцінки 

інвестиційних проектів регіонального підприємництва і виділення автором 

вагомих пріоритетів їх вибору. 

Виділення передумов фінансової спроможності проекту та економічної 

ефективності на основі інтегральної оцінки  інвестиційної привабливості. 

У сучасних умовах господарювання інвестиційну привабливість 

регіонального підприємництва можна визначити як систему економічних 

відносин між суб'єктами господарювання з приводу ефективного розвитку 

бізнесу та підтримки рівня його ринкової конкурентоспроможності. Дані 

відносини визначаються сукупністю показників оцінки різних аспектів 

діяльності підприємства. І. Бланк, розглядаючи економічну сутність капіталу 

підприємства як об'єкта управління [3], відзначає наступні його 

характеристики: капітал підприємства у своїй речовій формі являє собою 

основні фактори виробництва; капітал існує також у формі фінансових 

ресурсів підприємства, які приносять дохід; капітал є головним джерелом 

формування добробуту його власників; капітал підприємства є вагомим 

вимірником його ринкової вартості; динаміка капіталу підприємства є 

найважливіший зовнішній вимірювач рівня ефективності його господарської 

діяльності. 

В цілому, капітал регіонального підприємництва будь-якої форми 

власності та виду діяльності за джерелами формування розділяється на 



226 
 

власний і позиковий. Разом з тим капіталу притаманні такі недоліки: 

обмеженість обсягу залучення, висока вартість у порівнянні з 

альтернативними позиковими джерелами формування капіталу; невживана 

можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за 

рахунок залучення позикових фінансових коштів, так як без такого залучення 

неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності 

діяльності підприємства над економічною. Тому інвестиційна діяльність - це 

динамічний, протяжний у часі процес, при якому необхідно враховувати 

інвестиційну привабливість проектів у порівнянні з альтернативними 

можливостями вкладення коштів з точки зору максимізації доходів власників 

регіонального підприємства. 

Наукової парадигмою виділений широкий спектр методів оцінки 

інвестиційних проектів, які є прийнятними для регіонального 

підприємництва, до основних з яких відносяться: метод простий 

(бухгалтерської) норми прибутку; метод розрахунку періоду окупності, 

метод чистої справжньої вартості (NPV), метод внутрішньої норми 

рентабельності (IRR) та ін. [1, с.48]. В основі методу розрахунку періоду 

окупності лежить обчислення кількості років, необхідних для повного 

відшкодування початкових витрат, тобто визначається момент, коли 

грошовий потік доходів зрівняється із сумою грошових потоків витрат. 

Проект з найменшим строком окупності вважається кращим. Але цей метод, 

на жаль, ігнорує можливості реінвестування доходів і визначає тимчасову 

вартість грошей. 

В рамках цього методу часто використовується також дисконтний 

метод окупності проекту. Визначається термін, через який дисконтовані 

грошові потоки доходів зрівняються з дисконтованими грошовими потоками 

витрат. Використана концепція в цьому процесі враховує можливість 

реінвестування доходів і тимчасову вартість грошей. 

Обидві модифікації даного методу простий у розумінні та застосуванні, 

також дозволяють визначити ліквідність і ризикованість проекту, оскільки 
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тривала окупність означає затяжну іммобілізацію коштів (знижену 

ліквідність) і підвищену ризикованість проекту. 

Однак обидві модифікації ігнорують грошові надходження після 

закінчення терміну окупності проекту. Вони успішно застосовуються для 

швидкої їх оцінки, а також в умовах значної інфляції, політичної 

нестабільності або при дефіциті ліквідних коштів, тобто в обставинах, які 

орієнтують регіональне підприємництво на отримання максимальних доходів 

у найкоротші терміни. 

Метод чистої поточної вартості проекту застосовується при розгляді 

єдиного варіанта або при виборі між незалежними проектами, між 

взаємовиключними проектами як напрям, що відповідає за основну задачу 

менеджменту - примноження доходів в регіональному підприємництві. 

Отримана чиста приведена вартість проекту при використанні методу 

внутрішньої норми рентабельності зіставляється з чистої справжньої 

вартістю витрат. Даний метод передбачає складні обчислення і не завжди 

виділяє найприбутковіший проект. Метод передбачає таку ситуацію, при якій 

виникає реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по 

ставці внутрішньої прибутковості. Однак метод враховує зміни вартості 

грошей у часі. 

Слід враховувати, що існує певна специфіка оцінки інвестиційних 

проектів, що починається «з нуля» в рамках вже функціонуючого 

регіонального підприємництва. Природно, коли ми маємо справу з оцінкою 

проекту на діючому регіональному підприємстві, необхідно з'ясувати, як 

факт наявності поточної діяльності впливає на результати аналізу проекту, 

який, у свою чергу, залежить від цілей аналізу і від цілого ряду чинників . 

У загальному випадку комплексна діагностика проекту передбачає 

оцінку фінансової спроможності проекту та його економічної ефективності 

(за умови зацікавленості зовнішнього інвестора). У тому випадку, якщо вони 

збираються вкладати гроші в регіональне підприємство в цілому, їх цікавить 

фінансова спроможність організації, яка здійснює практичну реалізацію 
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інвестиційного проекту. З іншого боку, регіональне підприємництво при 

оцінці проекту може ставити питання про фінансову спроможність 

виділеного об'єкта, наприклад, якщо це незначне за масштабами 

територіально-організоване регіональне підприємство. 

Можливі різні варіанти при вирішенні питань економічної 

ефективності. Банк може профінансувати проект, який має невисокі 

показники ефективності в разі, якщо він упевнений у зворотності коштів від 

результатів діючого виробництва. У тому випадку, якщо велике 

підприємство реалізує невеликий за обсягом проект, то питання ефективності 

проекту, з точки зору банку, можуть бути вторинні по відношенню до питань 

фінансової спроможності регіонального підприємства в цілому. За таких 

умов ефективність масштабного проекту принципово важлива для прийняття 

рішень у питаннях про кредитуванні. 

З проведеного нами дослідження стало ясно, що регіональне 

підприємництво вибирає інвестиційні проекти для інвестування, а питання їх 

фінансової спроможності на етапі первинного відбору проектів скоріше 

другорядні. 

Необхідно, насамперед, визначити найбільш ефективні способи 

вкладень коштів, а потім вже визначатися з тим, яким чином забезпечити 

фінансову спроможність проекту. І навпаки, якщо більша частина коштів уже 

вкладена, то ефективність нових вкладень буде ймовірно досить значна 

(вартість завершення проекту порівнюється з ефектами, зумовленими 

переважно раніше здійсненими вкладеннями) і, відповідно, точне визначення 

параметрів ефективності не представляє особливого інтересу. У той же час 

питання про фінансову спроможність раніше розпочатого проекту може 

встати з особливою гостротою в ході його реалізації. 

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств та організацій достатньо широко відома серед вчених і 

практиків [7]. В її основі лежить визначення інтегрального показника 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій, прискорення 
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реалізації інвестиційних проектів, залучення інвестицій вітчизняних та 

іноземних підприємців, надання методичної допомоги фахівцям, які 

займаються розробкою заходів щодо проведення оздоровлення виробничої 

сфери [4]. 

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - це показник, в якому 

відтворюються значення інших показників, скоригованих відповідно до їх 

значимості та іншими факторами [5, с.7]. І для приведення інвестиційної 

привабливості регіонального підприємництва через зазначену інтегральну 

оцінку прийняті показники, що задовольняють вимогам міжнародного 

меморандуму IASC (International Accounting Standarts Committee). 

Це показники оцінки: майнового стану інвестованого об'єкта; 

фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об'єкта; ліквідності 

активів інвестованого об'єкта; прибутковості інвестованого об'єкта; ділової 

активності інвестованого об'єкта; ринкової активності інвестованого об'єкта. 

Таким чином, інтегральна оцінка дозволяє визначити в одному 

показнику багато різних за назвою, одиницями зміни, вагомості та іншим 

характеристикам факторів, що спрощує процедуру оцінки конкретної 

інвестиційної пропозиції. Отримані в результаті такої оцінки великі масиви 

значень показників фактично не дозволяють зробити остаточний висновок. 

Тому сучасні перспективи вирішення проблем з урахуванням регіональних 

факторів і процесів прийняття інвестиційних рішень завжди справляють 

істотний вплив на інвестиційну діяльність держави, окремих регіонів та 

регіонального підприємництва зокрема. А оцінка та аналіз ступенем 

сприятливості інвестиційної привабливості виступають вагомими 

складовими інвестиційного клімату в країні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 

У статті розглядається така організаційна одиниця підприємства як 

внутрігосподарський підрозділ, одним з яких є функціональні підрозділи, 

тобто відділи, що  виконують одну або кілька споріднених функцій. 

Досліджено організацію діяльності таких підрозділів підприємства. 

Ключові слова:  менеджмент, функціональний підрозділ, управління, функції 

управління, організаційна структура управління підприємства.   

Економічна стабільність підприємства, його виживання і ефективність 

діяльності в умовах ринкових відносин нерозривно пов'язані з безперервним 

вдосконаленням і розвитком. При цьому вдосконалення має здійснюватися за 

принципом адаптації до зовнішнього середовища. Тому успіх будь-якого 

підприємства і можливість його виживання залежать від здатності швидко 
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адаптуватися до зовнішніх змін. В умовах динамічності сучасного 

виробництва і суспільства управління має знаходитися в стані безперервного 

розвитку, яке сьогодні неможливо забезпечити без дослідження тенденції і 

можливостей, без вибору альтернатив і напрямків розвитку. 

Актуальність вибору даної теми дослідження зумовлена тим, що 

сьогодні для будь-якого господарюючого суб'єкта велике значення має 

організація діяльності функціонального підрозділу в діючій структурі 

управління, підходи до розподілу обов'язків у ній та ін. Тому в теперішній 

час удосконаленню діяльності функціонального підрозділу підприємства 

приділяється значна увага, так як досягнення основних цілей підприємства є 

можливим лише при ефективній його структурі, що побудована з 

урахуванням всіх її переваг і недоліків. А тому обрана тема дослідження є 

актуальною на часі. 

Основною метою організаційної структури управління підприємства є 

вирішення поставлених перед організацією завдань, а тому вдосконалення 

структури має базуватися на стратегічних планах підприємства, а її структура 

– забезпечувати реалізацію стратегії підприємства. Крім того, необхідно 

враховувати організацію діяльності функціонального підрозділу в діючій 

структурі управління підприємства. Метою статті є здійснення аналізу 

організації діяльності функціонального підрозділу підприємства. 

Над проблемами ефективного функціонування фінансової служби на 

підприємстві працювали такі науковці, як: Петленко Ю.В. (досліджував 

вплив факторів на раціональну організацію служби фінансового 

менеджменту, зокрема таких як особливість виробничої діяльності, характер 

і масштаби діяльності, дотримання чинних нормативно-правових актів щодо 

організації служби фінансового менеджменту, розподіл функціональних 

обов‘язків між працівниками різних рівнів); О. Комаха (займався розробкою 

критеріїв оцінки ефективності роботи фінансових структур підприємств); 

Приходько О. (визначала ознаки ефективності фінансової політики суб‘єктів 

господарювання); Кодацький В.П. (вивчав особливості організації фінансової 
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роботи на підприємствах), Терещенко О.О. (досліджував переваги і недоліки 

різних організаційних структур фінансової служби). 

В науковій праці «Кадровий менеджмент у системі управління 

персоналом підприємств» автор Мізерна Т. В. розглядає питання структури, 

чинників впливу на ефективність кадрового менеджменту в системі 

управління таким функціональним підрозділом як відділ кадрів [7]. 

У праці Лігоненко Л. О. «Управління закупівельною діяльністю на 

підприємствах торгівлі: концептуальні рішення» [6] розглянуто зміст понять 

«закупівельна діяльність», «управління закупівельною діяльністю». 

Розглянуті концептуальні рішення, які мають прийматися на стратегічному 

рівні управління: ступінь самостійності в її здійсненні, модель здійснення, 

тип співробітництва з ринком закупівель, ступінь участі постачальника в 

прийнятті рішень щодо планування та контролю закупівель, тип 

фінансування закупівельної діяльності, регламентація закупівельного 

процесу та механізми мінімізації збитків в процесі здійснення закупівель. 

Таким чином, в управлінні закупівельною діяльністю автор виокремює дві 

взаємопов‘язані підсистеми: стратегічне та тактичне управління. 

Автори Гриньова В. М., Явдак М. Ю. у праці «Оцінка рівня 

функціональної повноти виконання управлінських завдань у системі 

планування операційної діяльності» стверджують, що проведення оцінки 

стану організаційного забезпечення системи планування операційної 

діяльності дозволяє встановити, що ефективна організація планового процесу 

на підприємствах галузі передбачає як необхідність виокремлення 

спеціалізованої підсистеми апарату управління, на яку має бути покладена 

відповідальність за виконання функцій планування ОД, так і побудову 

мотиваційного механізму стимулювання ініціативи персоналу у цілому щодо 

реалізації заходів, спрямованих на підвищення продуктивності роботи та 

скорочення непродуктивних витрат [2]. 

У науковій праці «Напрямки удосконалення діяльності фінансової 

служби на підприємстві» авторами Шамрай А. С., Посилкіна О. В. 
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встановлено, що для успішного формування фінансової структури 

підприємства, в першу чергу, необхідно визначити, які функції буде 

виконувати фінансова служба підприємства і які підрозділи увійдуть до її 

складу. Потім необхідно розробити і затвердити документи, що 

регламентують діяльність служби і її підрозділів, а також посадові інструкції 

для кожного із співробітників [8].  

Науковець Калюжна Н. Г. у статті «Визначення показників оцінювання 

структурно-функціонального блоку системи управління підприємством» 

визначає основні показники, що характеризують потенціал структурно-

функціонального блоку системи управління підприємством [3]. Отже, з 

метою сприяння організації діяльності функціонального підрозділу 

необхідно зменшувати організаційні бар'єри між підрозділами та посадовими 

позиціями системи управління підприємством.  

Діяльність підприємства здійснюється за допомогою функціональних 

відділів, одним з яких є відділ кадрів. Управління персоналом – складний 

процес, який характеризується відповідними специфічними особливостями і 

закономірностями. Управлінню персоналу властива системність і 

завершеність на основі комплексного вирішення проблем, їх відтворення. 

Системний підхід передбачає врахування взаємозв'язків між окремими 

аспектами проблеми для досягнення кінцевих цілей, визначення шляхів їх 

вирішення, створення відповідного механізму управління, що забезпечує 

комплексне планування та організацію системи.  

Відділ кадрів є функціональним підрозділом підприємства і являє собою 

сукупність спеціалізованих структурних підрозділів в галузі управління 

підприємством разом із залученими в них посадовими особами (керівники, 

спеціалісти, виконавці), які покликані управляти персоналом організації в 

межах обраної кадрової політики. Працівники відділу кадрів прямо не беруть 

участі в основній діяльності організації. Рішення з питань найму, звільнення, 

призначення на нову посаду, направлення на навчання, стажування 

приймається безпосередньо керівниками відповідних підрозділів. Відділ 
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кадрів лише покликаний створювати загальні умови (розробка систем, 

процедур, програм), що сприятимуть реалізації трудового потенціалу 

кожного працівника, і здійснювати контроль за їх виконанням.  

Відповідно до дослідження ефективності та організації діяльності такого 

функціонального підрозділу як відділ кадрів, було виявлено ряд проблем. По-

перше, недостатня кількість працівників; по-друге, недостатня їх 

кваліфікація (в одного працівника навіть немає навіть відповідної освіти); по-

третє, не використовується на належному рівні встановлене програмне 

забезпечення (1С:Бухгалтерия) та ін. проблеми. 

Враховуючи наявну проблематику в діяльності відділу кадрів, 

запропонуємо відповідні пропозиції щодо їх вирішення: 

1) Постійне підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, 

фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації на 

виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, 

економічне навчання, практичне навчання молодих спеціалістів у 

період проходження ними стажування, а також виробничої практики 

студентів). 

2) Здійснювати управління потребами підприємства у кваліфікованих 

кадрах, розробляти проекти перспективних і річних планів 

підготовки кадрів. 

3) Здійснювати контроль кваліфікації працівників підприємства. 

4) Постійно запрошувати консультантів з управління для організації 

лекцій і доповідей, проведення семінарів і консультацій з метою 

підвищення рівня підготовки наставників, викладачів та інструкторів 

на підприємстві. 

5) Здійснювати облік роботи з підготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів, аналіз якісних показників результатів навчання та його 

ефективності (зміни професійно-кваліфікаційного і посадового 

складу працівників, зростання продуктивності праці, заробітної 

плати тощо), ведення встановленої звітності. Кадрове діловодство як 
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функція кадрової служби Одним із завдань служби управління 

персоналом є кадрове діловодство: створення, використання і 

зберігання документів, що містять всю інформацію про персонал 

суб'єкта господарювання. 

Отже, діяльність підприємства характеризується взаємодією великої 

кількості людей і механізмів, які створюють організаційні одиниці. 

Організаційною одиницею підприємства є внутрігосподарський підрозділ, 

одним з яких є  функціональні підрозділи, тобто відділи, що  виконують одну 

або кілька споріднених функцій: планово-економічний, бухгалтерський, 

агрономічний, зоотехнічний, ветеринарний, інженерний, будівельний, відділ 

кадрів. Сукупність усіх підрозділів підприємства, їх розміри та територіальне 

розміщення становлять його організаційну структуру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА 

МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Проаналізовані особливості формування сучасних моделей та методів 

прийняття управлінських рішень.  Виявлені основні сучасні моделі та 

методи, які широко використовуються на підприємствах. Проаналізовані їх 

переваги та недоліки, що мають значний вплив при використанні на 

практиці. 

Ключові слова: комунікація, підхід до прийняття управлінських рішень, 

управлінський процес, моделі та методи прийняття управлінських рішень.  

В умовах бурхливого економічного розвитку для будь-якого 

підприємства голоним завданням залишається забезпечення його 

життєдіяльності. Найважливішим резервом підвищення ефективності всього 
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суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, яке 

досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень, що, в свою 

чергу, зумовимо актуальність даного дослідження 

Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської функції. 

Необхідність ухвалення рішення пронизує усе, що робить керуючий, 

формуючи цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття 

рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві 

керування.  

 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. 

У таких складних умовах саме розробка, прийняття та реалізація 

управлінських рішень потребує особливої уваги з боку керівництва. 

Ефективність роботи господарських систем значною мірою залежить від 

правильності вибору підходу до процесу прийняття управлінських рішень. 

Особливої значимості це питання набуває в умовах постійного браку 

кількості варіантів альтернативних рішень, часу, непередбачуваності 

наслідків від реалізації рішень, а також низької вірогідності правильного 

його розуміння та виконання колективом.  

Підходами до дослідження питання щодо особливостей формування 

сучасних моделів та методів прийняття управлінських рішень займалися 
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вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, серед них можна виділити таких, 

як Ю. И. Башкатова,  В.  М.  Приймак,  Р. А.  Фатхутдинов,  О. А. Зайцева,     

А. А. Радугин,  К. А. Радугин,   Н. И. Рогачева, І. Є. Давидович, Н. А. Хрущ,   

М.В. Желіховська, Р.Л. Дафт, Г.А. Саймон, М. В. Чабанна,                                     

О.Г. Чувардинський, Е.Д. Дмитренко, Д. Є. Знак, В. О. Коюда, І. І. Хмеленко, 

В. Д. Рогожин, О. О. Затєйщикова. 

Але, незважаючи  на  увагу  з  боку  науковців  до цього питання, 

ґрунтовний аналіз особливостей формування сучасних моделів та методів 

прийняття управлінських рішень  здійснений не був, а виявленні наробки у 

даному напрямку, на нашу думку, потребують систематизації та 

доопрацювання, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження. 

Метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів, 

засобів та інструментів прийняття рішень, які б сприяли досягненню 

оптимального результату в конкретних умовах. 

Технологія розроблення, прийняття і реалізації рішень та процедур, 

здійснення логічних, аналітичних, інформаційно-пошукових, 

обчислювальних та інших операцій передбачають їх чітку послідовність. 

Розробляючи управлінські рішення, необхідно встановити порядок 

здійснення операцій, пов'язаних із накопиченням, рухом, зберіганням, 

обробленням, аналізом інформації, забезпеченням нею структурних 

підрозділів і окремих робочих місць, а також визначити дії, необхідні для ви-

рішення господарських завдань. 

Раціональна технологія прийняття і реалізації управлінського рішення 

передбачає такі етапи: підготовку, прийняття, реалізацію рішення. 

1. Етап підготовки — проведення економічного аналізу ситуації на 

мікро- і макрорівні; охоплює пошук, накопичення, опрацювання інформації, 

виявлення і формулювання проблем, що потребують вирішення та 

ретельного вивчення чинників, що їх обумовили. 

2. Етап прийняття — охоплює розроблення й оцінювання 

альтернативних рішень, визначення критеріїв вибору оптимального рішення, 
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вибір і прийняття рішення. У межах існуючих ресурсних чи інституційних 

обмежень з розроблених рішень вибирають те, що відповідає обумовленим 

критеріям вирішення проблеми. Кількість запропонованих для вирішення 

проблеми варіантів залежить від наявних ресурсів, часу, інформації, не-

обхідної для обґрунтування рішення тощо. 

Важливим елементом процесу прийняття управлінських рішень є 

оцінювання дій на різних його етапах. Так, на етапі діагностики проблеми — 

це оцінювання меж, масштабів та рівня поширення проблеми; на етапі 

обґрунтування — оцінювання різних варіантів, запропонованих для 

вирішення проблеми, на етапі прийняття рішення — оцінювання очікуваних 

наслідків від його реалізації. Це оцінювання здійснюється за певними 

критеріями.  

На етапі підготовки критеріями розпізнавання проблеми найчастіше 

служить визначена ціль, відхилення від якої свідчить про наявність 

проблеми. Отже, керівники всіх рівнів мусять мати чітко сформульовані цілі 

та завдання своєї діяльності. За їх відсутності появу проблеми відчувають 

суто інтуїтивно або ж за надходженням сигналів, що суттєво ускладнює 

процес прийняття рішень. 

На етапі розроблення варіантів розв'язання проблеми застосовують різні 

критерії, які дають змогу вибрати ті, що є найбільш доцільними. Від 

обґрунтованості цих критеріїв залежить якість управлінського рішення і, в 

кінцевому підсумку, адаптивність та ефективність організації. 

З метою прискорення процесу прийняття рішень і підвищення їх якості 

доцільно дотримуватись таких рекомендацій: формулювання проблем, 

розроблення і вибір рішення мають бути сконцентровані на тому рівні 

ієрархії управління, де є відповідна інформація; інформація має надходити 

від усіх підрозділів фірми, що знаходяться на різних рівнях управління і 

виконують різноманітні функції; вибір і ухвалення рішення повинні 

врахувати інтереси і можливості тих ланок управління, на які буде покладено 

виконання рішення або які зацікавлені у його реалізації [1]. 
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Щодо найскладніших і найважливіших рішень рекомендується 

розробляти спеціальні організаційні процедури, визначаючи: на якому рівні 

слід приймати рішення; хто готує інформацію, проект рішення та його 

обґрунтування; з якими структурними підрозділами і працівниками 

узгоджуються рішення; хто контролює і відповідає за виконання рішення; 

хто наділений правом вносити корективи у зміст рішення і строки його 

виконання; яка форма звітності про виконання рішень; хто оцінює рішення і 

дає висновок про ступінь досягнення поставленої мети (ефективність 

рішення). 

3. Етап реалізації — розроблення заходів для конкретизації рішення і 

доведення його до виконавців; здійснення контролю за його виконанням; 

внесення необхідних коректив; оцінювання результату, отриманого 

внаслідок реалізації рішення. 

Реалізація управлінських рішень — важлива ланка технології 

управління. Поки рішення не втілене у життя — це не рішення, а лише 

наміри. Потрібна велика організаторська робота, щоб досягти його реалізації. 

Часто справа ускладнюється тим, що люди своєю діяльністю можуть вносити 

суттєві корективи у початковий варіант рішення (поліпшувати його або 

погіршувати), і здебільшого це викликає додаткові «шуми» в системі, які 

потрібно долати. Тому в технологічному ланцюзі управлінських операцій, 

спрямованих на розв'язання проблем, складним і відповідальним є етап 

виконання прийнятих рішень. 

Виконання рішення передбачає здійснення таких операцій: визначення 

календарних строків (кінцевих і проміжних) виконання рішення; 

призначення відповідального виконавця або кількох виконавців, доведення 

рішення до виконавців, а в разі потреби — до всього колективу; інструктаж 

виконавців, роз'яснення кожному з них його місця в загальному трудовому 

процесі, конкретизація завдань і відповідальності; матеріально-технічне 

забезпечення процесу праці, в т. ч. обґрунтований розподіл ресурсів; 

проведення інструктивної наради, роз'яснення цілей і завдань; координація 



241 
 

дій виконавців; коригування раніше прийнятого рішення; мотивація 

діяльності виконавців; облік і контроль виконання. 

Розподіляючи завдання серед виконавців, доцільно виходити з таких 

міркувань: якщо виконання доручення потребує знань з різних галузей і 

кваліфікації, виконавцеві слід давати таке завдання, яке б спонукало його до 

підвищення рівня кваліфікації і розвитку здібностей; обсяг роботи має 

відповідати можливостям працівника, оскільки і надмірне, і недостатнє 

навантаження негативно впливає на якість виконання; чітке визначення кола 

обов'язків працівника унеможливить відмову від виконання певних робіт, 

пов'язаних із реалізацією рішення; розроблені показники і стандарти на 

виконання робіт повинні точно відображати ступінь досягнення цілі, а також 

якість здійснюваних операцій;  підлеглим доцільно надавати всю необхідну 

для виконання завдань інформацію і делегувати достатні повноваження для 

коригування процесу реалізації рішень. 

Успішне керівництво реалізацією рішень потребує не лише 

раціонального розподілу робіт між підлеглими, а й здатності налаштовувати 

їх на виконання завдань, сприяти ініціативності. Для цього рекомендують 

використовувати всі форми зовнішнього впливу на працівника, щоб він 

виконував завдання швидше за власними мотивами, ніж під впливом 

формальних інструкцій. Наприклад, Р. Лайкерт стверджує, що мотивація у 

сфері виконання конкретних управлінських рішень тим сильніша, чим 

вагомішою є участь у прийнятті рішень безпосередніх учасників виконання 

завдань. 

Важлива роль у процесі реалізації управлінських рішень належить 

контролю, який забезпечується налагодженням зворотного зв'язку. Це особливо 

важливо для реалізації рішення, що здійснюється у декілька етапів. Зворотний 

зв'язок дає змогу своєчасно отримувати інформацію для коригування рішень, за 

необхідності вносити зміни в перебіг їх виконання [2]. 

Технологія прийняття рішень передбачає певну послідовність 

управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення 
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можливих способів її розв'язання; оцінювання варіантів; вибір 

найвигіднішого варіанта. 

1. Методи вивчення проблеми (діагностування). Передбачає 

застосування методів, що дають змогу достовірно і повно описати проблему і 

виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам 

накопичення, оброблення та аналізу інформації, факторного аналізу, 

порівняння, аналогії тощо. Вибір методів залежить від характеру та змісту 

проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного 

поширення набули дві групи методів: методи економічного аналізу та 

прогнозування, їх застосовують з метою об'єктивного оцінювання поточного 

стану фірми і передбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці 

методи опираються на статистичний матеріал минулих періодів у певній 

сфері діяльності. 

2. Методи економічного аналізу. Ґрунтуються на вивченні аналітичних 

залежностей, що визначають співвідношення між умовами і результатами 

вирішення задачі, поданих у вигляді формул, графіків, діаграм (наприклад, 

залежність між ціною на товар та попитом на нього; залежність рівня 

продуктивності праці від кваліфікації персоналу або рівня оплати праці 

тощо). Кожен керівник має набір таких залежностей, які він вивів на основі 

власних спостережень чи отримав у процесі навчання. Знання сталих 

аналітичних залежностей дає змогу менеджеру швидко прийняти правильне 

рішення.  

3. Евристичні методи. Це сукупність логічних прийомів, методичних 

правил дослідження, пошуку істини, способів реалізації творчого потенціалу 

особистості. Ці методи активізують та інтегрують мислення, знання, 

ерудицію, творчі начала, фантазію особистості, тому їх називають 

активізуючими. Вони можуть бути індивідуальними або груповими. 

4. Теоретико-ігрові методи. Дають змогу дещо спростити картину 

зовнішнього середовища. До них, зокрема, відносять теорію ігор, метод 

сценаріїв, моделі «чорної дошки». 
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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. 

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 
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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.) [3]. 

Перш ніж розглянути широко використовувані сучасними організаціями 

моделі необхідно описати три базових типи моделей: 

1) фізична модель (представляє те, що досліджується, за допомогою 

збільшеного чи зменшеного опису чи об'єкта системи. Відмітна 

характеристика фізичної моделі полягає в тому, що в деякому змісті вона 

виглядає як моделюєма цілісність. Приклад: креслення заводу, його 

зменшена фактична модель, така фізична модель спрощує візуальне 

сприйняття і допомагає установити, чи зможе конкретне устаткування 

фізично розміститися в межах відведеного для нього місця, а також 

розв'язати сполучених проблем. Автомобільні й авіаційні підприємства 

завжди виготовляють фізичні зменшені копії нових засобів пересування, щоб 

перевірити визначені характеристики. Будучи точною копією, модель 

повинна поводитися аналогічно розроблювальному новому чи автомобілю 

літаку, але при цьому коштує вона багато менше дійсної); 

2) аналогова модель (представляє досліджуваний об'єкт аналогом, 

що поводиться як реальний об'єкт, але не виглядає як такий. Приклад 

аналогової моделі – організаційна схема. Вибудовуючи її, керівництво в стані 

уявити собі ланцюга проходження команд і формальну залежність між 

індивідами і діяльністю. Така аналогова модель явно більш простий і 

ефективний спосіб сприйняття і прояву складних взаємозв'язків структури 

великої організації, чим, скажемо, складання переліку взаємозв'язку всіх 

працівників); 

3) математична модель (у цій моделі, називаної також символічної , 

використовуються символи для опису чи властивостей характеристик чи 

об'єкта події). 
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Побудова моделі є процесом. Основні етапи цього процесу – постановка 

задачі, побудова, перевірка на вірогідність, застосування і відновлення 

моделі. 

Постановка задачі. Перший і найбільш важливий етап побудови моделі, 

здатний забезпечити правильне рішення управлінської проблеми, складається 

в постановці задачі. Правильне використання чи математики комп'ютера не 

принесе ніякої користі, якщо сама проблема не буде точно діагностована. 

Правильна постановка задачі важливіше навіть, чим її рішення. Для 

перебування прийнятного чи оптимального рішення задачі потрібно знати, з 

чого вона складається. Як ні просто і прозоро дане твердження, надто багато 

фахівців ігнорують очевидне. Мільйони доларів витрачаються щорічно на 

пошуки елегантних і глибокодумних відповідей на невірно поставлені 

питання. Далі, з того тільки, що керівник обізнаний про наявність проблеми, 

зовсім не випливає факт ідентифікації щирої проблеми. Керівник 

зобов'язаний уміти відрізняти симптоми від причин.  

Побудова моделі. Після правильної постановки задачі наступним етапом 

процесу передбачена побудова моделі. Розроблювач повинний визначити 

головну мету моделі, які вихідні чи нормативи інформацію передбачається 

одержати, використовуючи модель, щоб допомогти керівництву дозволити 

проблему, що коштує перед ним. Також необхідно визначити яка інформація 

потрібно для побудови моделі, що задовольняє цим цілям і видає на виході 

потрібні зведення [4]. 

Перевірка моделі на вірогідність. Після побудови моделі її варто 

перевірити на вірогідність. Один з аспектів перевірки укладається у 

визначенні ступеня відповідності моделі реальному світу. Фахівець з науки 

керування повинний установити – чи всі істотні компоненти реальної 

ситуації убудовані в модель. Перевірка багатьох моделей керування показала, 

що вони не досконалі, оскільки не охоплюють усіх релевантних перемінних. 

Природно, чим краще модель відображає реальний світ, тим вище її 
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потенціал як кошт надання допомоги керівнику в ухваленні гарного рішення, 

якщо припустити, що модель не занадто складна у використанні. Другий 

аспект перевірки моделі зв'язаний із установленням ступеня, у якій 

інформація, одержувана з її допомогою дійсно, допомагає керівництву 

вирішувати проблемі.  

Застосування моделі. Після перевірки на вірогідність модель готова до 

використання. Ні одну модель науки керування не можна вважати успішно 

вибудованої, поки вона не прийнята, не зрозуміла, і не застосована на 

практиці. Це здається очевидним, але найчастіше виявляється одним із самих 

тривожних моментів побудови. 

Відновлення моделі. Навіть якщо застосування моделі виявилося 

успішної, майже напевно вона зажадає оновлення. Керівництво може знайти, 

що форма вихідних даних чи не ясна бажані додаткові дані. Якщо мети 

організації змінюються таким чином, що це впливає на прийняття рішень, 

модель необхідно відповідним чином модифікувати. Аналогічним образом, 

зміна в зовнішнім оточенні – наприклад, поява нових споживачів, чи 

постачальників технологій – може знецінити допущення вихідну 

інформацію, на яких ґрунтувалася модель при побудові.  

Як усі кошти і методи, моделі можуть привести до помилок. 

Ефективність моделі може бути знижена дією ряду потенційних 

погрішностей:  

- недостовірні вихідні допущення (будь-яка модель спирається на деякі 

вихідні допущення і передумови. Це можуть бути підлягаючи оцінці 

передумови, які можна об'єктивно перевірити і прорахувати. Деякі 

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

Ніхто не знає напевно, чи відбудеться це дійсно. Оскільки такі передумови є 

основою моделі, то точність останньої залежить від точності передумов. 

Модель не можна використовувати для прогнозування, наприклад, потреби в 

запаси, якщо неточні прогнози збуту на майбутній період). 
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- інформаційні обмеження (основна причина невірогідності передумов і 

інших утруднень – це обмежені можливості в одержанні потрібної 

інформації, що впливають і на побудову і на використання моделей. Точність 

моделей визначається точністю інформації з проблеми. Побудова моделі 

найбільше важко в умовах невизначеності. Коли необхідна інформація 

настільки невизначена, що її важко одержати, виходячи з критерію 

об'єктивності, керівнику, можливо, доцільніше покластися на свій досвід, 

здатність до судження, інтуїцію і допомогу консультантів) [5]. 

Отже, сучасні менеджери повинні добре знати переваги та недоліки 

різних методів та моделів прийняття управлінських рішень, вміти 

комбінувати їх, виділяти типові управлінські завдання і застосовувати при їх 

вирішенні структуровані методи прийняття рішень, а також збагачувати 

арсенал методів власними розробками. 
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В ході дослідження даної теми було розглянуто теоретичні аспекти 

стратегічного планування. Розкрито основні тенденції стратегічного 

розвитку діяльності українських підприємств та переваг, які отримують 

при розробці й використанні стратегічного плану. В статті наведено 

основні чинники, які необхідно обов’язково враховувати при здійсненні 

планування задля покращення системи управління. Робота містить основні 

принципи та завдання стратегічного планування, а також розроблено 

схематичне зображення етапів його процесу.  

Ключові слова: стратегія, планування, стратегічне планування, 

підприємство, стратегічний план. 

В рамках сучасних проблем нестабільного становища економіки 

України постає дуже гостро питання створення ефективних та дієвих умов 

переходу до ринкових взаємовідносин європейського характеру. Варто 

зазначити, що дуже принциповим є зміна насиченості в одних сферах 

виробництва та  монополізації в інших, покращення організаційних відносин 

та викорінення неефективних фінансових зв‘язків та способів управління.  

Важливу роль у ефективному функціонуванні підприємства відіграє 

практичне застосування стратегічного планування, яке забезпечує не лише 

дієву роботу на заданий період, але й дозволяє передбачити майбутні 

проблеми та викорінити їх на стадії зародження.  

На сьогодні існує чимала кількість досліджень та опублікованих робіт, 

присвячених вивченню питання стратегічного планування, серед яких праці 



249 
 

таких науковців як: І. Ансофф, Н. Бутенко, І. Дубровін, В. Єсаулов, А. Ільїн,   

Ф. Котлер, А. Мазаракі, Л. Мороз, В. Нємцов, В. Пашуто, Н. Сачко,                   

З. Шершньова, Н. Чухрай, С. Чернета, Т. Чернова, В. Циганков, та ін. 

Ознайомившись з науковими працями вищезгаданих вчених, слід 

зазначити про їх вагомий вклад у дослідженні теоретичних аспектів 

стратегічного планування на підприємстві. Проте, дана тема потребує більш 

детального розгляду та коригування, враховуючи нестабільний стан сучасної 

економіки, що власне і зумовило вибір даної проблематики та розкриває її 

актуальність.  

Основна мета статті полягає у розкритті теоретичних засад застосування 

стратегічного планування на підприємствах України. Дослідницьке завдання 

полягає у розкритті основних тенденцій стратегічного розвитку діяльності 

українських підприємств та переваг, які отримують ці підприємства при 

розробці й використанні стратегічного плану. 

Розглядаючи поняття «стратегії» в рамках управління підприємством, 

можна стверджувати, що це довгостроковий план, який включає в себе 

комплекс дій на рівні управлінського апарату та штатного колективу, який 

орієнтується на досягнення місії підприємства. Визначений план дотримується 

чітких цілей та ґрунтується на існуючих можливостях та перевагах 

підприємства, враховуючи середовище в якому воно функціонує [1].  

Термін «планування» у наукових працях Ф. Котлера позиціонується як 

управлінський процес розробки та впровадження стратегічного поєднання 

цілей підприємства, його існуючих переваг, потенційних можливостей та 

шансів у галузі маркетингу [2]. 

Стратегічне планування – це процес формулювання продуктивної 

роботи підприємства на визначений період діяльності з окресленням його 

цілей та їх модифікації в умовах мінливого середовища, а також визначення 

способів втілення у життя цілей та завдань, враховуючи усі можливості. 

Безумовно, у світлі сьогоднішніх подій, планування являється дуже 

важливою функцією управління, яка допомагає забезпечувати нормальним 
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функціонуванням підприємство. Для покращення системи управління 

необхідно здійснити коригування самого процесу планування, адаптуючи 

його до умов зовнішнього та внутрішнього середовищ.  Перш за все, 

потрібно врахувати такі чинники: 

- підприємство чи організація має позиціонуватися як відкрита система, 

а саме  адаптувати  свою діяльність до змін у довкіллі (політичне становище, 

економіка країни, суспільні відносини, технологічний прогрес, екологія 

природнього середовища); 

- підприємство має бути готовим до певних ризиків, оскільки це є 

важливим при виробленні стратегії виживання, розвитку і зростання; 

- планування потрібно розглядати як процес. 

Стратегічне складання плану – це  дії та рішення адміністрації стосовно 

побудови своєрідних стратегій, які можуть допомогти компанії досягти 

власних цілей. В ході даного процесу керівництво приймає рішення стосовно 

таких питань як: джерела інвестицій, розміри необхідного фінансування, 

задіяння сучасних технологій, випуску нової продукції або покращення 

методів керування підприємством.  

Стратегічне планування як невід‘ємна частина стратегічного управління 

включає [3]: 

- чітке визначення цілей не лише підприємства чи організації, але й 

окремо структурних підрозділів та особистих цілей усіх працівників окремо; 

- визначення, а надалі і знищення або зменшення загроз із розрахунку 

реальних можливостей чи потенціалу підприємства, що потребує висвітлення 

провідної мети розвитку установи; 

- аналіз потенційних можливостей підвищення ефективності діяльності 

на підприємстві, враховуючи штат працівників та організаційні відносини 

всередині компанії; 

- аналіз як внутрішнього соціально-економічного стану, так і 

зовнішнього середовища, в якому функціонує компанія, разом з тим оцінку 

ймовірних змін та завдань для розвитку організації; 
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- організацію праці та мотивацію колективу організації задля досягнення 

визначених цілей; 

- визначення провідних напрямків, методів та інструментів дотримання 

поставленої стратегії в рамках діючих можливостей та виниклих ситуацій; 

- надання потрібних ресурсів для результативної та безперервної 

діяльності; 

- контроль за виконанням визначених цілей, спостереження за 

результатами та висновки щодо роботи. 

Для узагальнення отриманої інформації нами було сформовано схему, 

зображену на Рис.1, яка доступно характеризує процес стратегічного 

планування на підприємстві та, у свою чергу, складається з семи етапів.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи процесу стратегічного планування 

Враховуючи вищенаведену схему, розглянемо більш детально ключові 

елементи та відповідно згрупуємо їх у чотири систематичні ряди [1]. 

Перший ряд – це визначення місії та цілей існуючого підприємства. 

Місія та цілі виступають своєрідним орієнтиром та задають відповідний 

напрямок для подальшого розроблення стратегії. А тому дуже важливим 

являється їх першочерговий вибір на початковому етапі стратегічного 
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планування для аналізу можливих варіантів розвитку та напрямів діяльності 

підприємства. Місія є провідним елементом стратегічного управління, який 

постає у вигляді способу надання переваги підприємству серед існуючої 

конкуренції, елемент визнання клієнтами компанії та її продукції або послуг. 

Розглядаючи роль цілей, то вони виступають в якості бази для наступних дій. 

Для прогресивної діяльності та лаконічної систематизації цілей в порядку їх 

важливості використовують «дерево цілей».  

Другий ряд – це оцінка внутрішнього середовища, який формує 

стратегічний потенціал підприємства. Для аналізу можливостей та загроз, 

взаємозв‘язку між конкурентними перевагами та слабкостями організації 

використовують SWOT-аналіз, за висновками якого можна здійснити 

коригування недоліків роботи та обрати відповідну стратегію для розвитку. 

Враховуючи усі наслідки дій кожного з факторів, керівництву необхідно 

своєчасно приймати управлінські рішення, які б забезпечили безперервну 

підтримку конкурентоспроможності фірми, та постійне відслідковування 

навіть найменших змін серед зовнішнього середовища функціонування 

підприємства.  

Третій ряд – це оцінка зовнішнього середовища, яке формує 

стратегічний клімат роботи підприємства. Для зменшення несприятливого 

впливу макроекономічних факторів та застосування прийнятних умов ринку 

використовують  PEST-аналіз. Застосувавши даний метод, на базі аналізу 

становища макроекономічних показників можна знайти оптимальне рішення 

щодо продовження діяльності підприємства, або навпроти стосовно 

доцільності функціонування фірми у даному сегменті ринку. 

Четвертим рядом виступає власне складання стратегічного плану, його 

реалізація та спостереження за результатами проведених робіт.  

Загальними перевагами стратегічного планування можна виділити:  

взаємозв‘язок нагальних рішень з наступними результатами; надійне 

усвідомлення рішення, що виключає спонтанне реагування на події; 

передбачення наслідків; можливість знаходження альтернативних та більш 

прийнятних варіантів задоволення поставлених цілей; встановити 
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конкурентні переваги та недоліки підприємства і на базі них скласти більш 

підходящі стратегії розвитку; перерозподіл відповідальності та вирахування 

поточного та майбутнього функціонування. 

Отже, стратегічне планування на сьогоднішній день є дуже важливим 

елементом управління діяльністю підприємства, так як ефективне 

дотримання стратегії дозволяє продуктивно  функціонувати на ринку. Але 

потрібно враховувати нестійке політичне та економічне становище в Україні, 

а значить необхідно планово корегувати цілі та доцільність поставленої місії. 

В рамках сьогоднішнього кризового становища стратегічне планування 

життєво необхідне для ефективної діяльності підприємства та передбачення 

майбутніх загроз.  
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На сьогоднішній день організації діяльності органів місцевого 

самоврядування приділяється велика увага в становленні та реалізації 

завдань влади на місцевих рівнях. Значну роль у забезпечені реалізації 

завдань та функцій держави на місцевому рівні належить посадовим особам, 

службовцям органів державної влади та місцевого самоврядування, які 

виконують дані завдання. Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом 

державотворення. Саме цей інститут грає значну роль у поєднанні в єдине 

ціле інтересів держави, суспільства та особистості, сприяє гармонізації прав і 

свобод людини і громадянина з інтересами держави та суспільства. Одним із 

важливих аспектів є визначення та нормативно-правова оцінка поняття 

«посадова особа місцевого самоврядування». 

Сутність та правову оцінку поняттю «посадова особа місцевого 

самоврядування», розглядають багато, як вітчизняних так і закордонних 

вчених та політиків. Так як на даному етапі розвитку суспільства органи 

місцевого самоврядування є одними із важливих елементів державотворення 

в Україні та світі. Поняття посадова особа описували такі вчені як Амірбеков 

К.[4], С. Дубенко, В. Євдокімов, О. Оболенський,В. Олуйко, Л. Пашко,                  

С. Серьогін,[8] Богачов С.В. Л., М. Зайцева[7] 

Нормативно – правову суть та стале визначення посадової особи 

місцевого самоврядування розглядаються такими дослідниками як:                        

М. Білинська, Ю. Битяк, В. Бондар, Т. Василевська, О. Пархоменко- Куцевіл, 

І. Поддубна, М. М. Білинська, К. І. Жилка[9], О. Тертишна, В. Тимофієв,                 

В. Тимощук. 

В Тимощук розглядає у своїх працях поняття посадових осіб як лідерів 

місцевого самоврядування, описує теоретичні та практичні аспекти 

створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг 
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громадянами за допомогою посадових осіб місцевого самоврядування та 

розкриває суть посадової особи та її роль у державній політиці у сфері 

надання адміністративних послуг. 

Значний вклад в дослідження даного питання вніс С. Серьогін описавши 

у своїх працях поняття посадової особи, а також проаналізувавши роботу 

державних службовців та органів місцевого самоврядування.[5, с. 15] 

Проте комплексних досліджень інституту посадової особи місцевого 

самоврядування, її статусу,  ролі та місця в системі місцевого 

самоврядування, висвітлення всіх питань стосовно функцій та повноважень 

на сьогодні у науковій літературі не багато, тому тема статті є актуальною. 

Метою статті є визначення сутності поняття «посадова особа місцевого 

самоврядування» та надання нормативно – правової оцінки даному поняттю 

у законодавстві України. 

В своїх працях Н.В. Камінська описує форми та методи роботи місцевих 

рад та посадових осіб місцевого самоврядування, а також досліджує 

актуальні питання організації діяльності даних осіб. Але основними 

документами, які визначають поняття, роль та зміст посадової особи 

місцевого самоврядування є законодавчі акти, які визначають правовий 

статус даного поняття.[5, с. 176] 

Статус посадових осіб визначається, як організація діяльності громадян 

України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що 

спрямована на реалізацію громадою свого права на місцеве самоврядування 

та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. 

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах 

місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо 

здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно – дорадчих 

функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається 

Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про стату депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатів 
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місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та іншими законами 

України. 

На сьогоднішній день поняття «посадова особа місцевого 

самоврядування» описані у положеннях законів України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування»,[3] «Про місцеве самоврядування» .[2]  

Першим законодавчим актом в Україні в якому було вжито термін 

«посадова особа» є Закон України «Про державну службу».[1] До прийняття 

даного закону в науці і законодавстві вживали термін ―службова особа‖, який 

не відображав змісту службових відносин. Відповідно до даного Закону 

посадовими особами органів державної влади вважаються керівники та 

заступники керівників державних органів та їх апарату, а також 

інші державні службовці, на яких нормативними актами покладено 

здійсненняорганізаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

Трактування поняття «посадова особа місцевого самоврядування» 

описується у статті 2  Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування».[3] Згідно з даним Законом Посадовою особою місцевого 

самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, 

має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату 

за рахунок місцевого бюджету.  

Проте, у цьому випадку зазначена особа має отримувати заробітну плату 

за рахунок місцевого бюджету. Ця вимога виключає з числа посадових осіб 

депутатів місцевих рад, в тому числі голів постійних комісій, деяких членів 

виконкомів, які відповідно до закону здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. До посадових осіб не слід відносити депутатів 

відповідної ради, які одночасно є працівниками бюджетних установ (закладів 

освіти, охорони здоров'я, культури, які отримують заробітну плату за 

рахунок місцевого бюджету за місцем своєї праці. Слід зазначити, що в 

органах місцевого самоврядування є три види посад і, відповідно, посадових 

осіб. Це виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; 
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виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною 

радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським 

головою, головою районної, районної у місті, обласної ради (стаття 3 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).[3] 

Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників  та 

обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.  

Однак сфера застосування поняття ‖посадова особа‖, яка наведена у 

вищезазначених законах обмежується виключно державною службою та 

службою в органах місцевого самоврядування. В них говориться про 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких 

законами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій, які працюють у державних органах та їх 

апараті, органах місцевого самоврядування. Але ж, консультативно-

дорадчими функціями можуть бути наділені не тільки посадові, а й інші 

особи, як практично це й буває. Якщо ‖консультант‖ або ‖радник‖ не 

наділений організаційно-розпорядчими, то він не може бути віднесений до 

посадових осіб.  

Слід відмітити, що враховуючи те, що поняття ‖посадова особа‖ широко 

застосовується в кримінальному законодавстві, законодавстві про 

адміністративну відповідальність, а також в усіх галузях та сферах 

управлінської діяльності залишається нагальним вирішення питання 

обґрунтування та законодавчого закріплення досконалішого варіанту 

визначення даного поняття з урахуванням необхідності уточнення його 

співвідношення з нововведеним в Конституції України та деяких наступних 

законодавчих актах поняттям ―службова особа‖. 

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в 

органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження 

щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

Посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які 

особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи 
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обираються або затверджуються ідповідною радою; посади, на які особи 

призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, 

районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством України.[9, с. 68] 

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на відставі, в 

межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами 

України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

органів місцевого самоврядування прийнятими у межах їхньої компетенції.  

З метою визначення поняття "посадова особа" Міністерство юстиції 

України підготувало лист від 22.02.2013 ғ1332-0-26-13/11, де зазначається, 

що для визначення поняття "посадова особа" необхідно виходити з 

правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення 

особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих 

або адміністративно-господарських функцій. 

Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню 

керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, 

виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи 

організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, 

керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх 

заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі 

відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують 

ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). [7, с.142] 

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню 

або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном 

(установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення 

контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому 

обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових 

відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх 
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заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та 

контролерів тощо. 

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія 

законодавства України про працю з урахуванням особливостей, 

передбачених цим законодавством. Сам факт перебування на службі дає 

змогу визначити лише форму трудової діяльності особи, не торкаючись 

особливостей даної діяльності, термін же "посадова особа" підкреслює роль 

посади, яка служить елементом службово-правового статусу особи.[8, с. 83] 

Розвиток проблеми посадової особи в правовій науці характеризується 

двома протилежними тенденціями: широкого і вузького розуміння. Яскраве 

вираження вони знайшли в адміністративному та кримінальному праві. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 

проаналізувавши законодавчі акти та дослідження науковців можна зробити 

висновки, що посадова особа місцевого самоврядування – це службовець, 

наділений владними повноваженнями, з метою здійснення організаційно-

розпорядчих функцій і забезпечення узгодженості в діяльності інших 

учасників службових відносин.  

Але дане визначення не охоплює повного значення та поширення даного 

поняття. Основні напрями діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування в контексті загальних змін в системі державного управління 

в Україні обумовлюються змінами у правовому просторі, а саме: набуття 

самостійності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в межах 

їх повноважень; підвищення відповідальності перед територіальною 

громадою; врахуванням особливостей, визначених статутами територіальних 

громад. Діяльність посадових осіб місцевого самоврядування має базуватися 

на специфічних, притаманних лише місцевому самоврядуванню принципах: 

поєднання місцевих і державних інтересів; захисту інтересів відповідної 

територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

служби за рахунок місцевого бюджету; самостійності кадрової політики в 

територіальній громаді. 
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Виходячи з вище вказаного маємо чітку потребу подальшого 

удосконалення чинного законодавства, шляхом уточнення існуючого поняття 

«посадова особа місцевого самоврядування» нормативного визначення таких 

понять як «органи місцевого самоврядування», «посада органу місцевого 

самоврядування», проведення їх розмежування за призначенням. 
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9. Основні напрями співпраці міжнародних організацій з органами 

державної влади України в забезпеченні права дитини на охорону 

здоров‘я [Електронний ресурс] / М. М. Білинська, К. І. Жилка // Право та 

державне управління. - 2013. - ғ 4. - С. 130-133. 
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У науковій статті розглянуто теоретичні аспекти вдосконалення 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки для промислових 

підприємств надзвичайно актуальним є розширення існуючих національних 

ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки. У цьому напрямкуу 

ефективним інструментом маркетингових комунікацій є міжнародні 

виставкові заходи. Однак, для ефективної участі у конкретному заході 

підприємствам необхідно використовувати всі його можливості, 

зосереджуватись на унікальності виставкового потенціалу  

Дослідити теоретичні засади вдосконалення організації міжнародної 

виставкової діяльності та розробити основні шляхи підвищення ефективності 

проведення міжнародних виставок підприємства –  суб‘єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100549
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100549
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Проблеми, пов‘язані з вдосконаленням та підвищенням ефективності 

міжнародної виставкової діяльності на підприємстві – суб‘єкті 

зовнішньоекономічної діяльності, є об‘єктом дослідження учених у галузі 

економіки, маркетингу і т.д. Теоретичні та методичні основи дослідження 

міжнародної виставкової діяльності підприємств становлять нормативно 

правові акти, праці вітчизняних і зарубіжних авторів, методичні матеріали 

науково-практичних конференцій і семінарів в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності, світової економіки, маркетингу, виставкової діяльності. 

Теоретичні аспекти міжнародної виставкової діяльності представлені в 

працях таких науковців: Федан К., Збіковської О., Вдовіченої О. Г., 

Найдьонова М. В., Крахмальової Н. А., Сюрко Л. Є., Шинкаренко Н. В., 

Шевлюги О. Г., Огородник Д. О., Колодійчук В. А., Антоненка І. Я.,       

Гурєєвої А. Ю., Калашник В. Ф.  і т.д. 

Виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів та 

послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з 

урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових 

переговорів з метою укладення  договорів  про постачання або протоколів 

про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій [1, с.217]. 

На сучасному етапі розвитку, виставково-ярмаркова діяльність є однією 

з найдинамічніших сфер розвитку світової економіки, оскільки відіграє 

важливу роль у зміцненні міжнародних зв‘язків, внутрішньої і зовнішньої 

торгівлі, пропаганді передових технологій та нових видів продукції. 

Виставково-ярмаркова діяльність набуває все більш актуального значення та 

дозволяє комплексно вирішувати такі завдання [4, с. 184]: 

 розширення міжнародних та міжрегіональних зв‘язків, 

поглиблення виробничої кооперації;  

 поширення новітніх технологій, розширення використання 

інноваційних методів виробництва, сприяння технічній та технологічній 

модернізації підприємств;  

 залучення додаткових інвестиційних коштів внутрішніх та 

іноземних інвесторів;  



263 
 

 закріплення позицій підприємств на стратегічно важливих ринках 

збуту товарної продукції та послуг, освоєння нових перспективних ринків 

відповідно до основних напрямів зовнішньоекономічної політики держави;  

 стимулювання впровадження систем якості на підприємствах 

області, активізація процесів стандартизації та отримання сертифікатів на 

відповідність міжнародним вимогам, підвищення конкурентоспроможності 

продукції;  

 визначення попиту на стратегічно важливих та перспективних 

ринках збуту в країнах та регіонах світу, формування відповідної виробничої 

політики підприємств. 

Участь у виставках і ярмарках є важливим аспектом діяльності 

вітчизняних підприємств, оскільки такі заходи дозволяють встановити 

регіональні, національні та міжнародні контакти, які їм життєво необхідні і 

які іншим способом було б важко налагодити. Правильне визначення обсягу і 

структури платоспроможних потреб споживачів і розробка ефективних 

заходів щодо їх задоволення стає гарантією успіху товаровиробників на 

ринку [2, с. 102]. 

Для участі у виставковому заході міжнародного значення збутова 

політика підприємства має бути орієнтована на широку споживчу структуру, 

а продукція має свідчити про високий рівень новизни. При цьому, необхідно 

враховувати різні фактори впливу на вибір виставкового заходу, особливості 

конкретної виставки, рівень підготовки персоналу підприємства та його 

керівництва до використання виставкових технологій, специфіки продукції, 

яка просувається, цілі та задачі підприємства, кон'юнктуру ринку в даній 

галузі та інше. Участь в заході необхідно націлювати на повне використання 

унікального потенціалу виставки. Для цього, особливої уваги, окрім значних 

фінансових, фізичних та інших витрат пов'язаних з участю, потребує після 

виставкова робота виставкової команди, від якої залежить подальший 

розвиток взаємовідносин, які склалися на виставці, можливість реалізації 

цілей усіх елементів комплексу маркетингу, що підкреслює її 

мультифункціональність та широкий радіус дії [3, с. 86]. 
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Приблизно 50% успіху залежить від правильної підготовки до виставки, 

а 25% - від грамотного післявиставкового опрацювання, отриманих під час 

заходу можливостей. Тому участь у виставці повинна мати чіткий план по 

підготовці та  проведенні  виставкового заходу. 

Вдосконалення міжнародної виставкової діяльності підприємства 

повинно починатись з формування головної мети участі у виставці, основних 

цілей та складання плану проведення заходу. 

За допомогою виставково-ярмаркових заходів необхідно реалізовувати 

також основні маркетингові засади, оскільки організацію виставково-

ярмаркової діяльності треба розглядати в комбінації з іншими інструментами 

маркетингу. Якщо центральною ланкою є контакт з постійним клієнтом, то 

перед виставкою оглядача потрібно переконувати в необхідності 

відвідування стенду. Якщо ж, навпаки, відвідувачем є новий покупець, то 

перед виставкою повинна бути розгорнута широка рекламна кампанія. 

Водночас використання маркетингових досліджень у виставково-

ярмарковій діяльності є важливим методом об‘єктивної оцінки необхідної 

сфери ринку.  

У сферу вивчення маркетингового дослідження входять [5, c. 186-187]:  

1. Загальний план проведення виставково-ярмаркового заходу (зокрема у 

межах країни та міжнародному рівні);  

2. Аналіз конкурентного середовища і поведінки конкурентів;  

3. Оцінка етапу внутрішнього розвитку компанії (поява нового товару 

або послуги, вихід на нові ринки тощо), що визначить мету участі у даному 

заході, форму участі (наприклад, в результаті проведення аналізу може бути 

прийнято рішення брати участь у роботі виставково-ярмаркової конференції, 

і водночас, відмови від роботи на стенді).  

Підготовка до виставки передбачає нелегкий вибір: будувати самим або 

орендувати виставкове обладнання. У виставковій діяльності слід 

використовувати спеціальні виставкові елементи та конструкції, вироблені 

багатьма фірмами, що дозволяють швидко та надійно зібрати стенди будь-
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якої конфігурації і призначення. Виставкові елементи та конструкції 

(включаючи електроустаткування, вітрини і т.д.) легко розбираються і 

збираються, транспортуються і використовуються багаторазово. Стенд 

можна зібрати за допомогою власних працівників або ж на замовлення за 

проектами, розробленими організаторами виставок або експонентами. 

Оформлюючи стенд необхідно враховувати, як специфіку своєї продукції, 

так і тематику виставки. Стенд — візитна картка компанії експонента. За три 

секунди відвідувач повинен помітити стенд, впізнати компанію і 

зацікавитися продукцією [6, c. 254]. 

Прийнявши рішення про стенд, слід обрати форму експозиції. 

Успішними бувають, як правило, експозиції, де виставлені об‘ємні 

експонати, які можна розглянути з усіх боків. Фотографії, ілюстрації, 

діаграми та текстовий матеріал можна ефективно використовувати в 

підтримку об‘ємного основного експоната, але самі по собі вони не мають 

необхідної притягальної сили. Тому потрібно створити експозицію, яка 

напряму була б пов‘язана з основною діяльністю підприємства.  

Поряд з відомими технічними засобами – відео- та аудіозаписи  слід 

використовувати можливості віртуальної реальності, оскільки у виставковій 

діяльності все більше і більше використовується всесвітня мережа Інтернет. 

Крім того, сучасні виставкові конструкції дозволяють, за бажанням 

експонента, надавати стенду необхідної привабливості та «індивідуальності». 

Грамотне використання існуючого виставкового обладнання дає можливість 

надавати кожному стенду на виставці індивідуальні риси, і, в той же час, 

створювати єдиний виставковий архітектурний ансамбль без надмірностей 

[6, c. 255]. 

Підприємству потрібно замовляти виставкові послуги тільки у 

спеціалізованої або рекламної фірми, що має в своєму складі виставковий 

підрозділ. Співпраця з виставковою фірмою дає такі переваги: зниження 

витрат при більш високій якості, виконання всього спектру виставкових 

послуг в строк. 
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Тому при реалізації виставкового бюджету керівництву логічно 

підходити до підбору виставкової фірми, яка в першу чергу освоює головні 

його складові: витрати на оренду виставкової площі та будівництво стенду. А 

якщо фірма виконує сервіс повного циклу – надає виставкові площі, будує 

стенд, бронює готель, приймає стендистів, оформляє візи, організовує 

презентації, робить поліграфічні роботи та сувеніри, то це є додатковою 

перевагою. 

Рішення питання про підготовку рекламного матеріалу і про те, чи 

роздавати його безкоштовно всім відвідувачам або тільки обраним, залежить 

від типу виставки. Часто для вільного розповсюдження видається невеликий 

проспект, а для спеціального - більш детальна брошура. Весь рекламний 

матеріал повинен містити логотип виставки. Якщо виставка проводиться за 

кордоном, то дуже важливо вказати на друкованій продукції країну видання, 

а в деяких країнах доводиться платити податок на ввезення літератури, навіть 

якщо вдається довести, що вона буде поширюватися безкоштовно. Можуть 

виникнути проблеми з мовою, а тому особливу увагу слід звертати на 

точність перекладу на іноземні мови [3, c. 86]. 

Організатори виставки, як правило, запрошують представників преси в 

день відкриття або напередодні, і тому вкрай важливо бути готовими до 

прийому кореспондентів біля стенду підприємства. Бажано також за кілька 

днів до відкриття провести окрему прес-конференцію. 

При підготовці до виставки дуже важливо звернути увагу підприємства 

на  поліграфію. Крім зорових вражень, відвідувач має право на 

документальне свідчення про відвідування вашого стенду. Це може бути 

листівка, заздалегідь замовлена під час підготовки до виставки, каталог 

продукції для компетентного зацікавленого професіонала, дорога ручка або 

інший сувенір для партнера по бізнесу. 

Гарним тоном після підготовки до виставки вважається сповістити  

партнерів, віддрукувавши запрошення заздалегідь, із зазначенням термінів 

проведення виставки, номерів павільйону і вашого стенду, а також годин 

роботи. 



267 
 

На території виставкового комплексу увагу до участі на виставці 

необхідно залучати грамотно розставлені засоби зовнішньої реклами. 

Інформативніше всього 1-2 щита, що містять необхідні відомості про участь 

підприємства: номер павільйону і стенду, назва фірми, картинка - все 

перегукується з тим, що на листівці. 

Одна з основних переваг виставкового стенду - це його місце в 

павільйоні. Розміщувати стенд можна практично в будь-якому місці. Але 

деякі обмеження треба врахувати. Краще не розміщувати стенд біля точок 

громадського харчування, щоб черга не перекрила підступи до стенду. Щоб 

не було несподіваних проблем з переоформленням простору, встановленням 

стенду, втратою корисної площі – керівництву підприємства необхідно 

вивчити план павільйону, щоб стовпи, колони, перекриття не опинилися на 

території виставкової площі підприємства [7, c. 219-220]. 

Козирями, в участі у виставці можуть стати виступаючі деталі: прапори, 

щогли, банери з логотипом, підняті до стелі, елементи, що світяться чи 

обертаються, наклеєні на підлогу, сліди, що ведуть до стенду, фірмовий одяг 

стендистів. Увагу публіки можна привернути заздалегідь продуманим шоу, 

не значно гучною музикою, великим екраном. 

Останній етап виставкової діяльності — аналіз результатів та оцінка 

ефективності участі підприємства у виставці, практичне використання її 

результатів та обробка контактів, що з‘явилися завдяки участі у виставці.  

Отже, виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів 

рекламного впливу, так як представляють дуже широкі можливості 

демонстрації рекламованих виробів для встановлення прямих контактів із 

безпосередніми покупцями та споживачами. Питання щодо вдосконалення 

організації міжнародної виставкової діяльності підприємств є досить 

актуальним на сьогоднішній день. Для забезпечення підвищення 

ефективності міжнародних виставкових заходів підприємства слід здійснити 

ряд заходів: 
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1. Систематично  здійснювати аналіз і на основі результатів 

дослідження розробляти розширений план  по підготовці та  проведенні  

виставкового заходу. План повинен включати наступні завдання: аналіз 

ринку виставкових послуг, обрання підходящої за тематикою виставки, 

аналіз і оцінка умов участі, подання заявки на участь у виставці, вибір місця 

у виставковому павільйоні, підготовка стенда, участь у конференціях, 

презентаціях, ведення переговорного процесу з майбутніми партнерами, 

післявиставкове закріплення результатів. 

2. Створити віртуальний стенд підприємства у мережі Інтернет, який 

буде містити основну інформацію про підприємство учасника, його 

спеціалізацію, асортимент товарів та послуг, контактну інформацію. 

Замовлення цієї послуги можна зробити у компанії «Золота Еліта України», 

яка співпрацює з більшістю виставок, що проходять на території України та 

СНД. Інтернет-виставки є ефективним інструментом  підтримки 

господарської діяльності підприємств, який дозволить підприємству  

економити на витратах, буде стимулювати збутову діяльність, зменшить 

навантаження на персонал, сприятиме підвищенню престижу підприємства 

та взнаваності бренду. 

3. Використовувати у виставкових заходах весь арсенал інноваційних 

технологій, які пропонує організатор виставки: лайтбокси, світлові короби, 

вивіски, рекламні щити, тендери. Створення власної мультимедійної 

презентації продукції підприємства та підготовка персоналу для проведення 

виступу з наданням інформації про продукцію підприємства. 

4. У межах маркетингової програми застосовувати поштові програми 

для здійснення інтернет-розсилки, яка буде містити інформацію про: 

продукцію підприємства; послуги, які воно надає; акції, які воно проводить; 

інша цікава інформація, контакти підприємства та посилання на сайт, де 

можливо зробити замовлення продукції. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ 

 

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття «інвестиційна 

привабливість підприємства» та подано авторське визначення. Розглянуто 

сутність та проблеми управління інвестиційною привабливістю 

підприємства. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, управління 

інвестиційною привабливістю підприємства, підприємство, інвестиції, 

інвестори, фінансовий стан.  

У сучасній економіці України в умовах розвитку ринкових відносин 

підприємствам не вистачає власних джерел інвестування, тому виникає 

необхідність залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Інвестиції, 

спрямовані на модернізацію виробництва, насамперед, дозволяють 

підвищити продуктивність фондів, впровадити виробництво нової продукції, 

що відповідає сучасним вимогам і дозволяє отримувати більшу 

прибутковість, скоротити собівартість продукції шляхом застосування 

інноваційних технологій. Тому особливого значення набуває пошук 

інвесторів у реальний сектор економіки. 

Інвестиційна привабливість передбачає, перш за все, наявність у 

підприємства оптимальних умов для інвестування коштів і в цьому сенсі 

існує взаємозв'язок між фінансовим станом підприємства і його 

інвестиційною привабливістю. У той же час інвестиційна привабливість - 

самостійна економічна категорія, що характеризується не тільки фінансовою 

стійкістю підприємства, платоспроможністю, прибутковістю капіталу, 

діловою активністю. 
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Поняття інвестиційної привабливості з'явилося в економічній літературі 

відносно недавно у зв'язку з роботою українських підприємств і появою у 

них коштів для власного інвестування, а також можливостями залучення 

позикових коштів. 

В сучасних умовах проблема низької інвестиційної привабливості дедалі 

більше набуває актуальності, про що свідчить широке коло публікацій як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців, присвячене вказаній тематиці. 

Серед них можна виділити праці таких авторів як С.С. Донцов, І.О. Бланк, 

О.А. Андраш, Д.В. Коробков, А.П. Гайдуцький, В.В. Бочаров, Й. Бехер, 

Г. Вознюк, С. Донцов, Н. Корнєва, З. Котляр, М. Недашківській, А. Пересада, 

В. Струніна, Л. Чорна та багато інших. Аналіз основних підходів оцінки 

інвестиційної привабливості розглядалися у низці робіт таких дослідників, як 

І. О. Бланка, Ф. В. Бандуріна, С. А. Буткевича, Ф.П. Гайдуцького,                    

Л. О. Мамуль, Т А. Чернявської, Д. А. Епштайна, С. Естрина, К. Е. Mейера. 

В той же час, незважаючи на такий суттєве наукове надбання з цього 

питання, в сучасному розумінні поняття інвестиційної привабливості занадто 

багатогранне, а тому до кінця не визначене, що потребує подальших 

досліджень сутності даного поняття, його уточнення, а також виявлення 

факторів, які безпосередньо впливають на рівень інвестиційної 

привабливості. 

Метою статті є аналіз існуючих підходів до визначення поняття 

«інвестиційна привабливість підприємства», розкриття його змісту та 

виявлення проблем управління нею.  

Ступінь інвестиційної привабливості підприємства є індикатором, 

показання якого дозволяють зробити висновки потенційним інвесторам про 

необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів саме в даний об‘єкт. 

Залучення інвестицій в українські підприємства пов'язане з інвестиційною 

привабливістю об'єкта інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості 

потенційного об'єкта інвестування - це перший крок під час прийняття 

інвестиційного рішення. Ціль інвестування - залучення максимально 
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можливого обсягу інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості 

об'єкта. Формування інвестиційної політики підприємства здійснюється у 

сфері взаємних інтересів як самого підприємства, так і його потенційних 

інвесторів. Можливість залучення інвестицій залежить від розуміння та 

врахування інтересів партнерів, від можливості бачити об'єкт інвестування з 

позиції інвестора та оцінити його інвестиційну привабливість. Підприємство 

також зацікавлене в підвищенні рівня інвестиційної привабливості: кожен 

суб'єкт господарювання прагне розвивати своє виробництво, підвищувати 

конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. Визначення 

інвестиційної привабливості окремого підприємства як потенційного об'єкта 

інвестування здійснюється інвесторами в процесі визначення доцільності 

капітальних вкладень, вибору в придбанні альтернативних об'єктів і купівлі 

акцій окремих підприємств.  

Економічна література до теперішнього часу не дає єдиного уявлення 

про сутність поняття «інвестиційна привабливість». Аналіз існуючих 

визначень поняття «інвестиційна привабливість підприємства» дає змогу 

умовно виділити  два підходи: традиційний і комплексний. 

Під традиційним підходом розуміють використання традиційних 

методів оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості 

підприємства, рекомендовані затвердженими відповідними урядовими 

органами методичними вказівками. Наприклад, українське законодавство 

базується на великій кількості однотипних показників, розрахованих на 

основі фінансової звітності. Така методика не передбачає прийняття до уваги 

ринкових факторів розвитку економіки (ступінь конкуренції на окремо 

взятому ринку, число підприємств даної галузі тощо). 

При комплексному підході  розуміють використання системи критеріїв 

для оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства. 

У даному підході аналітики використовують багатокритеріальну систему, 

розраховану на основі повного комплекту фінансової звітності, з 

урахуванням знання особливостей формування всіх застосовуваних 



273 
 

економічних показників і із застосуванням позаоблікових даних про 

підприємство. Це обумовлено диверсифікацією підприємств за галузями, 

відмінність підприємств за рівнями розвитку корпоративної культури. 

В той же час І. Бланк під інвестиційною привабливістю розуміє інтегральну 

характеристику окремих підприємств – об‘єктів майбутнього інвестування, з 

позицій перспективності розвитку, обсягу і перспектив збуту продукції, 

ефективності використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності і 

фінансової стійкості. А оцінку розглядає потенційних і перспективних об‘єктів 

інвестування за допомогою методів маркетингового і фінансового аналізу і 

наголошує на необхідності інтегрованого узагальнення результатів оцінки. Таке 

трактування може бути використано тільки щодо вивчення привабливості 

підприємств в контексті перспектив здійснення фінансових інвестицій. В умовах 

обмеження інвестиційних ресурсів воно не враховує оцінки ефективності 

окремих об‘єктів реального інвестування.[1, с 48-53]  

На думку С.В. Юхимчук та С.Д. Супрун  інвестиційна привабливість 

підприємства – це фінансово-майновий стан підприємства, ефективність 

використання його ресурсів, а також якісні характеристики: професійні 

здібності керівництва, галузева та регіональна приналежність 

підприємства[10, с.3 ].. 

Н.П. Макарій зазначає що, інвестиційна привабливість підприємства – 

це справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та 

внутрішнього середовища об‘єкта [8, с.52 ]. 

Л. Валінурова і О. Казакова розглядають інвестиційну привабливість 

підприємства як «сукупність об'єктивних ознак, властивостей, засобів і 

можливостей, які обумовлюють потенційний платоспроможний попит на 

інвестиції» [2, с.16]. Подібної думки дотримується  і Т.М. Матвєєв 

інвестиційна привабливість, з його точки зору, «комплексний показник, що 

характеризує доцільність інвестування коштів у дане підприємство» [9]. Не 

можна не відзначити велику широту таких трактувань, однак, на нашу думку, 

їх негативною стороною є відсутність конкретики. 
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Інвестиційну привабливість Д.А. Єндовицький і В.А. Бабушкін 

визначають як сукупність «взаємопов'язаних між собою характеристик 

економічного потенціалу, прибутковості операцій з активами та 

інвестиційного ризику господарюючого суб'єкта, що володіє певною 

здатністю до сталого розвитку в умовах конкурентного середовища та 

відповідає допущенню про безперервність діяльності» [5, с.23]. 

Такий підхід, на нашу думку, є найоптимальнішим, оскільки охоплює  

як фінансові, так і нефінансові аспекти, внутрішнє і зовнішнє середовища 

організації. Однак при цьому до визначення не включені такі аспекти 

інвестиційної привабливості підприємства, як  інвестиційна привабливість 

країни, регіону та галузі, в якій працює підприємство, а також система 

управління і структура власності підприємства, які мають великий вплив на 

його інвестиційний потенціал, в наведених вище визначеннях залишаються 

нерозглянутими.  

У зв'язку з цим запропоноване наступне авторське визначення поняття 

«інвестиційної привабливості підприємства»:  це комплексний показник, 

який характеризується фінансовим станом господарюючого суб'єкта, його 

діловою активністю, структурою власності, формою управління, рівнем 

попиту на продукцію та її конкурентоспроможністю, а також рівнем 

інвестиційної привабливості регіону та галузі. 

Інвестиційною привабливістю як і будь яким іншим економічним 

явищем необхідно управляти задля досягнення найкращих результатів.  

Управління інвестиційною привабливістю підприємства - система 

управлінських дій, які забезпечують досягнення таких інвестиційних цілей, 

як забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в 

процесі здійснення інвестиційної діяльності; максимізація фінансової віддачі 

від інвестиційних вкладень; оптимізація інвестиційних вкладень; мінімізація 

ризику інвестицій, тощо. [7 с.13] 

Результати такого управління цікавлять не тільки власників та топ-

менеджерів підприємства, а й інвесторів і кредитні устави.  Слід зазначити, 
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що управління інвестиційною привабливістю підприємств для інвесторів і 

кредитних організацій необхідне для отримання інформації про фінансовий 

стан з метою:  

отримання об'єктивної оцінки рівня інвестиційної привабливості і 

стійкості фінансового стану підприємства, оцінки зміни цих рівнів в 

порівнянні з попереднім періодом, з бізнес-планом і нормативними 

значеннями під впливом різних факторів; 

прийняття  обґрунтованих управлінських рішень щодо фінансування 

інвестиційних проектів. [6, с.23] 

В той же час для власників підприємств управління інвестиційною 

привабливістю необхідне для прийняття та реалізації заходів щодо 

поліпшення фінансового стану. 

Найбільш складним питанням в процесі управління інвестиційною 

привабливістю підприємства є забезпечення інвестиційних програм і 

проектів, що передбачаються, інвестиційними ресурсами. Для цього 

вирішують наступні завдання: 

прогнозують потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів; 

вивчають можливості формування інвестиційних ресурсів за рахунок 

різних джерел; 

визначають і обирають методи фінансування інвестиційних програм і 

проектів; 

оптимізують структуру джерел формування інвестиційних ресурсів. 

[11, с.23] 

Особливості процесу управління інвестиційною привабливістю вносять 

певні корективи в стандартний процес управління. Процес управління 

інвестиційною привабливістю спрямований в основному на зовнішнє 

середовище. Оскільки мета даного процесу - створити умови для залучення 

на підприємство інвестицій, то головним користувачем інформації  стає  

зовнішній інвестор. У деяких випадках додаткові інвестиції можуть 

надходити від акціонерів компанії, але і в такій ситуації акціонерів необхідно 
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переконати в тому, що компанія заслуговує  на виділення додаткового 

фінансування. 

В той же час, процес управління інвестиційною привабливістю генерує 

на виході єдиний продукт - інформацію для зовнішніх по відношенню до 

компанії споживачів. Власники, кредитори та потенційні інвестори оцінюють 

інвестиційну привабливість компанії виходячи з інформації, що знаходиться 

в їх розпорядженні. Отже, керівник процесу повинен приділяти підвищену 

увагу створенню комунікаційних зв'язків зі споживачами інформації. 

Створені комунікації повинні бути спрямовані на те, щоб надати цільовій 

аудиторії певну інформацію або ж переконати її змінити своє ставлення або 

поведінку. 

Однак, не дивлячись, на обґрунтованість необхідності управління 

інвестиційною привабливістю підприємства, практична діяльність 

вітчизняних підприємств свідчить про те, що частина українських 

підприємств ігнорує необхідність впровадження цього процесу в силу 

монопольного становища на ринку або наявності достатніх ресурсів. 

Таким чином,  аналіз сучасної наукової літератури показав, що не 

дивлячись на численні підходи до визначення категорії «інвестиційна 

привабливість підприємства» науковці ще не прийшли до єдиного бачення.  

В той же час було виявлено необхідність впровадження вітчизняними 

підприємствами механізму управління інвестиційною привабливістю як 

динамічної системи, яка може швидко адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі, призведе до можливості постійного підтримання рівня 

конкурентоспроможності та подальшого розвитку організації в цілому. У 

зв'язку з цим, виникає необхідність у розробці методичного апарату 

управління інвестиційною привабливістю підприємства, який дозволив би 

приймати і реалізовувати заходи щодо створення сприятливих умов для 

розміщення капіталу, коригувати систему розподілу інвестиційних ресурсів в 

залежності від ступеня задоволення інвестиційних потреб і підвищувати 

рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УПРАВЛІННЯ  ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 

 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"інноваційні процеси" та проаналізовано систему  управління  інноваційними 

процесами підприємства як основи забезпечення його збалансованого 

зростання. Розглянуто та запропоновано основні шляхи вдосконалення 

механізму інноваційних процесів підприємства на сучасному етапі.  

Ключові слова:. управління, інновація, інноваційний процес, інноваційна 

політика, інноваційна стратегія,інноваційна модель.  

Сучасні підприємства не відрізняються високим рівнем інноваційної 

активності, втім стабільне та конкурентоспроможне функціонування 

сільськогосподарського підприємства неможливе без здійснення ним 

інноваційної діяльності. Найбільш результативною ця діяльність стає при 

орієнтації, в основному, на регіональні потреби в інноваціях, які 

визначаються їх умовами, структурою виробництва та державною 

інноваційною політикою. Головними досягненнями інноваційної діяльності в 

виробництві є механізація та автоматизація виробництва, використання 

нових технологій. При здійсненні інноваційної діяльності керівники 

підприємств мають враховувати не тільки економічні закони, але й закони 

природи.  
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Слід наголосити, що необхідність наукового обґрунтування розвитку 

інноваційної діяльності призвела до активізації досліджень у даному 

напрямку. Вперше проблеми інноватики були розглянуті М. Туган-

Барановським та австрійським вченим Й. Шумпетером, продовжені Б. Санто 

та Б. Твісом. Теоретичні та практичні аспекти в сфері інновацій були 

висвітлені у працях їх послідовників: Ю. Атаманової, С. Валдайцева, В. 

Василенко, О. Волкова, C. Володіна, В. Гейця, В. Гусєва, О. Дація, 

М. Денисенка, П. Завліна, М. Зубця, С. Ілляшенка, М. Йохна, М. Кісіля, 

В. Кондрашова-Діденко, М. Корецького, Н. Краснокутської, Е. Крилатих, Л. 

Михайлової, А. Музиченка, П. Саблука, М. Садикова, В. Семиноженка, 

В. Стадника, О. Тєлєтова, С. Турчіної, І. Ушачова, В. Федоренка, 

Л. Федулової, Д. Черваньова, В. Чижової, В. Шматька та ін. Незважаючи на 

чисельні наукові дослідження, залишається ще багато дискусійних та 

невирішених питань. Зокрема проблему трактування базових понять 

інноватики не можна вважати повністю вирішеною; потребують уточнення 

організаційно-методичні аспекти інноваційного менеджменту та система 

активізації інноваційного процесу. 

Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження інноваційної 

діяльності, а також визначення пріоритетного напрямку розвитку і 

впровадження інноваційної діяльності.  

Основою проведення ефективної інноваційної діяльності, успішного 

впровадження інновацій можна вважати готовність до постійних змін і 

здатність генерувати їх, відмовляючись від неефективних звичних методів 

роботи; розуміння необхідності підвищення кваліфікації персоналу; 

усвідомлення майбутніх перспектив та можливостей досягнення успіху за 

рахунок докорінних змін; спрямування зусиль на досягнення конкретних 

кінцевих цілей. 

При цьому слід звернути особливу увагу на готовність до впровадження 

інновацій, оскільки нездатність відмовитись від звичного, але вже 

неефективного способу виробництва (технології, обладнання, продукту), 
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робить надзвичайно низьким шанс здійснити справжній інноваційний 

прорив. Зазначимо, що одним з головних чинників сприйнятливості до 

нововведень    вважається    інноваційний    потенціал,    який найчастіше 

ототожнюють з сукупністю різних видів ресурсів, необхідних для 

інноваційної діяльності підприємства[1, с.74]. 

Світовий досвід доводить, що спрямованість на досягнення високого 

рівня інноваційного розвитку сприяє розвитку економіки країни, і є 

підґрунтям майбутнього ефективного соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

Таким чином, інновації, як головний чинник соціально-економічної 

трансформації суспільства, відіграють вирішальну роль в еволюції 

економічної системи. Зародження, формування та становлення теорії 

інноваційного розвитку відбувається в контексті соціально-економічного 

розвитку суспільства та обумовлюється складністю і багатогранністю 

проблем інноваційної сфери. 

Водночас, не зважаючи на значну цікавість до проблем інноваційної 

діяльності з боку багатьох вчених, велику кількість проведених досліджень 

загальних умов інноваційної діяльності та вивчення її специфічних 

особливостей, визнання її теоретичної, методологічної й практичної 

значимості, цілісна теорія інновацій остаточно ще не склалась. Багато 

важливих питань ще й досі не знайшли свого вирішення. Таким чином триває 

процес формування теорії інноваційного розвитку через критичне 

переосмислення існуючих поглядів на природу інновацій та закономірності 

інноваційного розвитку. 

Впровадження інноваційної діяльності на підприємствах та 

інноваційний тип економічного розвитку все більш частіше стає тим 

фундаментом, який визначає економічну міць країни, її 

конкурентоспроможність та перспективи на світовому ринку. Таким чином, 

єдиним шляхом підвищення стабілізації та доходності підприємства є його  

активна інноваційна діяльність. Важливість  її значення підвищується, так як 
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вона дає змогу забезпечити як активізацію економічного розвитку 

підприємства, так і країни в цілому[2, с.177]. 

Впровадження інноваційної діяльності потребує особливого, 

новаторського, антибюрократичного стилю організації, зорієнтованого на 

нововведення, координування і узгодження зі створення новацій усіма 

структурними ланками і службами. 

Сутність інноваційної діяльності дає змогу визначити її головні складові 

та взаємозв‘язки.  

Основними складовими інноваційної діяльності на підприємстві 

виступають[3, с.221]: 

– винахідницька та раціоналізаторська діяльність; 

– розробка, виробництво й поширення інноваційної 

продукції; 

– впровадження нових ідей та наукових знань у сфері 

управління суспільством, що мають позитивні соціальні ефекти; 

– виконання проектних, дослідницьких, дослідно-

конструкторських і технологічних робіт, пов‘язаних зі створенням і 

освоєнням виробництва інноваційної продукції; 

– інжинірингова діяльність; 

– патентні дослідження, оціночна діяльність і експертиза, 

виконання інших робіт і послуг, пов‘язаних з комерціалізацією 

інтелектуальної власності й передачею технологій; 

– інформаційне й консультаційне обслуговування, підготовка 

кадрів і персоналу; 

– проведення маркетингових досліджень; 

– проведення випробувань стосовно сертифікації у 

стандартизації інноваційної продукції; 

– пропаганда результатів інноваційної діяльності й 

поширення науково-технічної інформації; 

– організація і обслуговування біржової діяльності у сфері 

трансферу технологій; 
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– інвестиційна і лізингова діяльність, спрямована на 

створення, виробництво й поширення нововведень. 

До вагомої складової інноваційної діяльності належить праця 

висококваліфікованих технологів, конструкторів, маркетологів, економістів, 

фінансистів, які виконують специфічні функції з технологічного 

проектування та конструювання новацій, забезпечення фінансами науково-

дослідних і проектно-пошукових робіт, калькулювання витрат ресурсів, 

цінового проектування, просування товару на ринок. 

Інноваційна діяльність являє собою процес впровадження наукової 

думки або технічного винаходу до стану організованого використання, що 

спричиняє прибуток, а також зумовлює техніко-економічні перевороти у 

суспільному середовищі, що спричиняє її ефективність. 

У залежності з цим, об‘єктами інноваційної діяльності є[4, с.169]: 

– інноваційні програми та проекти; 

– сучасні знання та інтелектуальні продукти; 

– виробниче устаткування та процеси; 

– інфраструктура  підприємництва й виробництва; 

– організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери; 

– сировинні ресурси, засоби їх видобування й переробки. 

– товарна продукція; 

– механізми формування споживчого ринку і збуту товарної 

продукції. 

Зазвичай об‘єкти інноваційної діяльності мають вигляд інноваційного 

проекту, що являє собою сукупність документів, що визначає процедуру усіх 

неодмінних заходів стосовно створення й реалізації інноваційного 

процесу. Інноваційним буде той проект, який передбачає розробку, 

виробництво й реалізацію інноваційного процесу[5, с.45]. 

Інноваційний процес чітко спрямований на кінцевий результат – певний 

технічний, екологічний чи соціально-економічний ефекти. Ефективність 
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інноваційного процесу визначається після впровадження інновації. 

Ефективність інноваційних процесів визначається за методологією оцінок 

інвестиційних проектів. 

Отже, інновація являється нововведенням,  що тісно поєднане з науково-

технічним прогресом і має місце у відтворенні основних фондів і технологій, 

а також в покращенні керівництва і впровадження їх на підприємстві. 

Впровадження інноваційної діяльності та заходів є вагомою і потрібною 

справою для багатьох підприємств, що може привести до чималих 

труднощів. Підприємства  мають різну сприйнятливість до інновацій, їхній 

інноваційний потенціал вельми залежить від параметрів організаційних 

структур менеджменту, професійно-кваліфікаційного складу, промислово-

виробничого персоналу, зовнішніх умов господарської діяльності й інших 

факторів.  

Оптимальне поєднання виробничої діяльності підприємства дає змогу не 

лише постійно вдосконалювати виробничий процес, а й діяти на 

випередження, виявляти нові перспективні напрямки чи форми бізнесу, а 

також диверсифікувати діяльність з метою задоволення сучасних суспільних 

людей. 

В інноваційному процесі все більшого значення набирає чинник часу, 

адже інновація є однією зі сфер діяльності підприємства, в якій швидкість – 

поруч із ефективністю – є особливо важливою. Це стосується особливо таких 

секторів економіки, в яких життєвий цикл товару є дуже коротким, а 

доступність технологій спричиняє те, що нові продукти вдається легко 

копіювати, а також зменшуються бар‘єри входження для конкурентів. 

Таким чином, інноваційна діяльність являється невід‘ємною складовою 

та перебуває у відношеннях динамічної єдності та боротьби протилежностей 

з процесом поточної виробничої діяльності організації. Лише постійна і 

систематична інноваційна діяльність забезпечує підприємству ефективність і 

довгострокове існування, і чим глибше нововведення проникають у 

використовувані матеріальні ресурси, тим більша віддача від вкладених у 
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виробництво інвестицій, і тим фундаментальніша і триваліша 

конкурентоспроможність самого підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Кадри відіграють важливу роль у виробничому процесі, саме від них 

залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби 

виробництва і наскільки успішно працює підприємство в цілому. На кожному 

підприємстві має приділятися велика увага, кадрам. Лише ефективне 
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ведення кадрової політики, сприятиме розвитку організації та досягненню 

поставлених цілей.  У статті розкрито сутність кадрового забезпечення 

підприємства та виокремлено його основні завдання.  

Ключові слова: кадри, кадрова політика, кадрове забезпечення, кадрове 

планування, мотивація. 

Кадри підприємства – основа будь - якої організації, а 

висококваліфіковані працівники – запорука стабільного, стрімкого розвитку 

підприємства. Ефективне функціонування підприємства можливе лише при 

наявності висококваліфікований працівників. Лише вміло підібрані кадри, які 

будуть злагоджено діяти заради досягнення цілей підприємства, зможуть 

забезпечити  його стабільну роботу та подальший розвиток. Кадрове 

забезпечення ставить перед собою на меті, забезпечити підприємство 

відповідними кадрами, які є професіоналами у своїй справі та обізнані у всіх 

аспектах своєї роботи. 

Питанням, щодо кадрового забезпечення в сучасному світі займається 

багато видатних науковців. У сучасній економічній літературі аналізу 

проблем формування, розвитку і використання кадрової політики 

приділяється багато уваги. Найбільш близькими до проблеми, що 

досліджується, можна назвати публікації провідних, вітчизняних та 

зарубіжних економістів у галузі кадрового менеджменту, зокрема Г.В. 

Щокіна, Й.С. Завадського, Т.І. Балановської, В.В.Юрчишина, М. Х. Мескона, 

Т.В. Пітерса, Д. К. Грейсона. Кадрам завжди приділялося багато уваги на 

будь – якому підприємстві, адже саме вони є тим самим «механізмом», за 

допомогою, якого можливе досягнення цілей підприємства. 

Науковець Приймак О.О. у своїй науковій праці «Поліпшення кадрового 

забезпечення організації», розглядає кадри підприємства, як найбільш 

коштовну і важливу частину продуктивних сил суспільства. На думку 

науковця, ефективність виробництва залежить насамперед від кваліфікації 

робітників, їхнього розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи 

приросту виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів. 
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Адже, в результаті, усе залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і 

бажання працювати. Зазначається й те, що основою кадрового забезпечення 

будь-якої організації можна назвати кадрове планування, адже саме в процесі 

планування збирається інформацію про якісної і кількісної потреби в 

працівниках. 

Сучасний етап суспільного розвитку пов'язаний з новим поглядом на 

людину, як на найважливіший фактор економічного зростання, адже 

кількісний і якісний склад населення в значній мірі визначає можливості 

розвитку і вдосконалення всіх складових життя суспільства. Сьогодні 

відбуваються процеси, які характеризуються модернізацією економіки, 

впровадженням принципово нових технологічних способів виробництва, 

пошуком можливостей для інтенсивного використання трудового потенціалу 

суспільства. Крім того, економічні умови все більш об'єднують процес 

вдосконалення матеріально-речових і особистісних факторів виробництва. 

Однією з ключових складових ефективності виробництва як окремої 

організації, так і цілої галузі економіки є кадрове забезпечення, адже перш 

ніж будувати стратегічні плани, говорити про використання різних 

потенціалів і ресурсів необхідно, в першу чергу, сформувати професійну 

команду, що відповідає цілям діяльності і здатну цих цілей досягати [4].  

 На думку, доцента Батьковець Г.А., кадрове забезпечення виступає 

стратегічною ланкою організаційно-економічного механізму управління, 

причому персонал тут виступає одночасно і як об'єкт, і як суб'єкт управління. 

В основі кадрового забезпечення механізму управління лежить планування 

персоналу. Ефективна система кадрового забезпечення покликана 

створювати умови для мотивації, більш високої продуктивності праці і 

задоволеності роботою. Вона, також, дозволяє керівнику отримати необхідну 

інформацію про працівників (кваліфікаційна, статевовікова, національна 

структура, тощо) з метою підвищення продуктивності їх праці [3].  

 Кандидат економічних наук, доцент Бондарчук Л. В. у своїй науковій 

роботі «Проблеми сучасної кадрової політики підприємств» вважає, що 
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одним з вирішальних чинників ефективності і конкурентоспроможності 

підприємства є забезпечення високої якості кадрового потенціалу. Суттю ж 

кадрової політики є робота з персоналом, відповідна концепції розвитку 

організації. Автор виокремлює  основні завдання кадрової політики: 

формування кадрового потенціалу, принципи та методи добору;  навчання та 

розташування кадрів;  профорієнтація та перепідготовка кадрів, проведення 

атестації та оцінки рівня кваліфікації;  підвищення кваліфікації персоналу;  

підвищення освітнього рівня персоналу; аналіз плинності кадрів  [2].   

 Проблематикою кадрового забезпечення займається безліч науковців і 

до сьогодення. Існує безліч думок з приводу управління персоналом, але 

кожен з науковців впевнений в тому, що персонал має бути 

висококваліфікований, працювати злагоджена заради досягнення цілей 

підприємства. А керівництво в свою чергу має сприяти задоволенню потреб 

наявного персоналу, сприяти їх кар‘єрному росту та забезпеченню належних 

умов праці. 

 На кожному підприємстві існує своя кадрова політика, яка 

розробляється власниками підприємства, вищим керівництвом, кадровою 

службою. Кадрова політика, являє собою систему принципів, ідей, вимог, що 

і визначають основні напрями роботи з працівниками.    

 Кадрова політика, будь якого з підприємств спрямована на своєчасне 

забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження 

персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого 

законодавства та стану ринку праці.        

 Ефективна кадрова політика спрямована на своєчасне забезпечення 

підприємства персоналом відповідної кваліфікації та у відповідній кількості. 

Першочерговими завданнями кадрової політики є забезпечення умов 

працездатності для здійснення трудової діяльності персоналу, згідно 

трудового кодексу; раціонально використовувати трудовий потенціал; 

формувати і підтримувати ефективну роботу трудових колективів.   

 Отже, для ефективної роботи працівників підприємства не достатньо 

лише прийняття особи на роботу, не мало важливу роль відіграє і подальше 



288 
 

сприяння для покращення умов праці. Все це можна досягти на допомогою 

різного виду стимулів та мотивації.       

 Керівник при сформуванні команди, має врахувати особливості та 

можливості кожного, для подальшого використання у досягненні цілей 

підприємства. Він має чітко донести до всіх працівників, які обов‘язки та 

відповідальність закріплена за кожним учасником діяльності. Лише тісна 

співпраця керівництва і робітників, дасть змогу знайти розуміння заради чого 

кожен з них прийшов на те чи інше підприємство, заради якої цілі, та що в 

результаті отримає кожен з них.        

 Кадрове забезпечення поєднує в собі складові частини індивідуальних 

трудових потенціалів окремих працівників. Саме поєднання працівників в 

єдиний організований процес праці, є сумарно більшим від сил працівників, 

які діють індивідуально [5]. Кадрове забезпечення підприємства розглядає 

спроможність персоналу до творчої, продуктивної праці, до опанування 

нових знарядь праці, технології та способів трудової діяльності, до 

вдосконалення своєї професійної майстерності.     

 Раціональне і правильне кадрове забезпечення організації відіграє 

важливу роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва та рівня 

належного життя всього населення. Тому від того, наскільки раціонально 

воно сформоване, багато в чому залежить економічний потенціал кожного 

виду діяльності, темпи його розвитку, зростання соціального та культурного 

рівня життя найманих працівників та роботодавців, становлення повноцінних 

відносин соціального партнерства. Питання кадрового забезпечення 

підприємства та шляхи його поліпшення в умовах нових економічних 

відносин визначається ще й тим, що в умовах перевищення пропозиції 

робочої сили над попитом, низької вартості робочої сили, її невідповідності 

реальній вартості, наявності значних масштабів нерегламентованої 

зайнятості важливого значення набуває виявлення резервів, підвищення 

ефективності використання зайнятих у всіх видах економічної діяльності. 

 Усвідомлення провідної ролі людини в економічній системі 

відбувається завдяки наявності конкурентоспроможного персоналу і 
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ефективності соціально-трудових відносин, оскільки кадрова політика є 

важливою складовою генеральної стратегії діяльності підприємства, а отже і 

основною його конкурентною перевагою. Це пояснюється тим, що ефективна 

діяльність підприємства в ринкових умовах залежить не тільки від якісних і 

кількісних характеристик працівників, а й від результативності методів і 

механізмів управління ними. Розробка, обґрунтування і використання 

інструментів, що забезпечують реалізацію ефективної кадрової політики 

сьогодні є актуальною задачею.     

Отже, аналізуючи наукові статті, можна побачити те, що в Україні, на 

жаль, недостатньо уваги приділяється питанню кадрового забезпечення, 

недооцінюється людський потенціал. На вітчизняних підприємствах відсутнє 

глибоке розуміння того, що капіталовкладення в кадровий потенціал є 

такими ж прибутковими, як і в інші ресурси компанії. Нам варто брати досвід 

із зарубіжних компаній  де приділяють велику увагу розвитку персоналу, 

оскільки розуміють важливість розкриття потенціалу робітників для 

подальшого розвитку підприємства. Керівникам варто більше сприяти 

розвитку кожного працівника, шляхом заохочень, підвищенням кваліфікації, 

організовуванням спільних заходів, сприянням кар‘єрному росту. 
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Стаття розглядає таку економічну категорію як рентабельність та 

дозволяє прослідкувати алгоритм розрахунку її показників та значення 

аналізу цих показників та причини їх змін на ефективність роботи 

підприємства. 

Ключові слова: рентабельність, показники, аналіз, підприємство, 

собівартість, прибуток. 

Для об‘єктивної оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо 

знати лише абсолютну величину отриманого прибутку. Необхідно володіти 

інформацією щодо його прибутковості (дохідність, рентабельність), тобто 

вивчати відносні показники ефективності діяльності. Для цього слід отримані 

прибутки порівняти із вкладеним капіталом, ресурсами, понесеними 

витратами. Тому доцільно проводити на підприємстві оцінку рентабельності 

його роботи. Отже, у системі ринкового механізму господарювання 

рентабельності належить одне з центральних місць. Особливістю даної 
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економічної категорії як елемента цього механізму є комплексний характер, 

різноманітність виконуваних функцій. Відповідно, аналіз рентабельності та 

причини її зміни мають важливе значення для виявлення резервів 

підвищення ефективності роботи підприємства. 

Метою проведених нами досліджень є вдосконалення методики аналізу 

рентабельності діяльності підприємства. 

Дослідженню рентабельності підприємства присвячені праці таких 

вітчизняних науковців, як Агапова М.В., Амельченко Т.В., Гущина І.І., 

Марцин B.C. та інших. Серед російських досліджень з даної проблеми варто 

відзначити роботи Васильєва В.В., Кодацького В.П. та інших. Вагомий 

внесок у розвиток теорії та практики аналізу рентабельності зробили такі 

вчені, як: Алексєєв І.В., Бланк І.А., Гриньова О.М., Кірейцев Г.Г., Мороз 

А.С., Пархомець М.К., Поддєрьогін А.М., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В. 

Проте слід зазначити, що, незважаючи на численні публікації, єдина точка 

зору щодо методичних підходів до аналізу рентабельності підприємства в 

сучасних умовах є відсутня, що, у свою чергу, свідчить про необхідність 

продовження наукових досліджень у цьому напряму. 

Рентабельність – це відносний показник ефективності діяльності 

суб‘єктів господарювання, який відображає відношення отриманого ефекту 

(прибутку) з наявними або використаними ресурсами. Показники 

рентабельності характеризують здатність понесених витрат (використаних 

ресурсів) окупитися, що є основою подальшої діяльності підприємства.  

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають 

результати діяльності підприємства; вони використовуються як інструменти 

інвестиційної, цінової політики тощо. Свідченням актуальності даної 

проблеми служить кількість наукових праць вітчизняних авторів, 

присвячених дослідженню оцінки рентабельності діяльності підприємства.  

Слід зазначити, що серед вище згаданих авторів немає одностайної 

думки стосовно запропонованої ними системи показників рентабельності 

діяльності підприємства та окремих питань методики їх аналізу [3, с 62]. 
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На думку Агапової М.В., рентабельність – це відносний показник 

ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як 

відношення прибутку до витрат.  

Білик М.Д. вважає, що рентабельність характеризує кінцеві результати 

господарської діяльності підприємства, оскільки її величина відображає 

співвідношення отриманого результату з наявними чи використаними 

ресурсами. Вчений вважає, що рентабельність – це відносний показник, 

тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Такої ж думки 

дотримуються В.С. Прохоровский, А.Н. Поддєрьогіна. 

Коробов М. Я. визначає рентабельність як прибутковість або дохідність 

виробництва і реалізації всієї продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 

або окремих її видів.  

Цал-Цалко Ю. С. вважає, що рентабельність – це якісна вартісна оцінка 

рівня віддачі витрат або міри використання наявних у підприємства 

виробничих ресурсів (капіталу, праці тощо) у процесі виробництва основної 

продукції (товарів, виконання робіт, надання послуг) та її реалізації. 

Зазначені визначення поняття «рентабельність підприємства» 

характеризують лише його окремі аспекти [7, с 64]. 

Рентабельність – не просто статистичний, розрахунковий параметр, а 

складний комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від 

прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого 

конкретного економічного суб‘єкта, щодо всіх інших (індивідуальних 

підприємців, організацій, регіонів, окремих країн і миру в цілому), незалежно 

від розмірів і характеру економічної діяльності. Дана якість додає 

рентабельності, з одного боку, форми економічної категорії, що виражає 

економічні відносини між економічними суб‘єктами з приводу 

результативності використання чинників капіталу, а з іншого – характер 

об‘єкту й інструменту фінансового менеджменту. Рентабельність 

безпосередньо пов‘язана з отриманням прибутку. Однак, її не можна 

ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку [1, с 159].  
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У практиці господарювання обчислюються показники рентабельності: 

 – рентабельність продаж; 

 – рентабельність активів; 

 – рентабельність власного капіталу; 

 – рентабельність інвестицій; 

 – рентабельність діяльності; 

 – рентабельність продукції [8]. 

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного 

середовища формування прибутку підприємств. З цієї причини вони є 

обов‘язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового 

стану підприємства. 

Різноманітність варіантів рішень, що приймаються при визначенні 

прибутку, поточних витрат, авансованій вартості для розрахунку 

рентабельності обумовлюють наявність значної кількості її показників. 

Роль і значення показника рентабельності полягатимуть у наступному:  

– цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності 

роботи підприємства; 

– підвищення рентабельності характеризує мету підприємства будь-якої 

галузі у ринковій економіці; 

– рентабельність – результативний, якісний показник діяльності 

підприємства;  

– зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості 

підприємства; 

– збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства у 

конкурентній боротьбі і сприяє виживанню підприємства в ринковій 

економіці;  

– рентабельність має важливе значення для власників (акціонерів і 

засновників), оскільки при її збільшенні зростає інтерес до даного 

підприємства, росте ціна акції;  

– кредиторів і позичальників грошових коштів рівень рентабельності 

цікавить з погляду реальності отримання відсотків за зобов‘язаннями, 
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зниження ризику неповернення позикових засобів, платоспроможності 

підприємства;  

– динаміка рентабельності підприємства вивчається податковими 

службами, фондовими біржами, міністерствами;  

– для підприємців показник рентабельності характеризує привабливість 

бізнесу в даній сфері  [4, с 62-65]. 

У економічній літературі існує багато різних методик аналізу 

рентабельності підприємства, але слід відзначити, що кожна з них має свої 

переваги та недоліки.  

Слід зазначити, що для того, щоб обрати одну з багатьох методик 

аналізу рентабельності підприємства, яка буде найефективнішою та 

найдієвішою, необхідно дослідити декілька існуючих методик. 

 Прихильники першої методики аналізу рентабельності підприємства 

вважають, що на першому етапі необхідно оцінити рентабельність 

реалізованої продукції.  

На другому етапі слід проаналізувати рентабельність капіталу, тобто 

оцінити ефективність використання власних засобів.  

На заключному етапі проводять аналіз і пошук резервів зростання 

рентабельності підприємства й розробляють засади щодо реалізації 

виявлених резервів [6].  

На думку інших аналітиків, на першому етапі необхідно аналізувати 

прибутковість продукції (аналіз рентабельності продажу, аналіз 

рентабельності звичайної діяльності, аналіз рентабельності операційної 

діяльності).  

На другому етапі доцільно проводити аналіз прибутковості майна та 

його частин (аналіз рентабельності всього капіталу (активів), аналіз 

рентабельності основних засобів та інших необоротних активів).  

На наступному етапі слід проаналізувати показники прибутковості 

використаного капіталу (аналіз рентабельності власного капіталу, аналіз 

рентабельності перманентного капіталу).  
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На заключному етапі здійснюються аналіз і пошук резервів зростання 

рентабельності підприємства і розробляються засади щодо реалізації 

виявлених резервів [6].  

При застосуванні першої методики поза увагою аналітиків залишаються:  

1) рентабельність операційної діяльності, тобто не визначається, скільки 

отримано власного прибутку з 1 грн. понесених витрат;  

2) рентабельність звичайної діяльності, тобто не оцінюється, скільки 

отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат;  

3) фондорентабельність, тобто не оцінюється величина прибутку, яка 

припадає на 1 грн. необоротних активів;  

4) рентабельність оборотних активів, тобто не визначається величина 

прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів [5].  

При застосуванні другої методики поза увагою аналітиків залишаються:  

1) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг), тобто не 

оцінюється, скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат;  

2) рентабельність інвестиційного капіталу, тобто не оцінюється 

ефективність використання інвестованого капіталу [2].  

Таким чином, щоб оцінити результати діяльності підприємства в цілому 

і проаналізувати його сильні й слабкі сторони, необхідно синтезувати 

показники, причому таким чином, щоб виявити причинно-наслідкові зв‘язки, 

що впливають на фінансовий стан і його компоненти.  

Можна сказати, що друга методика аналізу рентабельності є більш 

деталізованою, оскільки з її допомогою можна проаналізувати рентабельність 

підприємства більш якісно, поглиблено, а також виявити резерви зростання 

рентабельності підприємства. 

Отже, рентабельність – це якісний вартісний показник, що характеризує 

рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі 

виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг. Аналіз рентабельності 

підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у 

підприємство та раціональність їхнього використання. Основні показники 
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рентабельності підприємства: рентабельність продаж, рентабельність активів, 

рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність 

продукції. Різноманітність показників рентабельності зумовлює, у свою 

чергу, різноманітність методик аналізу рентабельності і, відповідно, визначає 

альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів 

підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, обсяг 

використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від 

реалізації та рентабельності (доходності) продаж, знаходяться між собою у 

тісному функціональному зв‘язку.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА 

ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності 

організаційно-економічних засад оцінки та ефективного використання 

персоналу підприємства та проаналізовано систему  оцінки та ефективного 

використання персоналу підприємства як основи забезпечення його 

збалансованого зростання. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення механізму ефективного використання персоналу 

підприємства на сучасному етапі.  

Ключові слова: організаційні засади, економічні засади, оцінка персоналу, 

система,  оцінка,  використання персоналу.  

У сучасних умовах розвитку суспільства, яке базується на інноваційних 

технологіях, перед підприємствами України постала проблема ефективного 

управління однією з рушійних сил, найціннішим ресурсом будь-якої 

організації – персоналом підприємства. В процесі поступального розвитку 

наука управління постійно змінює   відношення до людини та її місця  в 

суспільному виробництві.  
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У зв‘язку з перманентними змінами в економіці України відбувається 

дефініція понять, що описують людину в  соціально-економічному вимірі. 

Роль людини стосовно виробництва в історії економічної думки 

характеризувалася таким поняттям як "робоча сила", пізніше, з розвитком 

суспільних відносин, трансформувалось у поняття "персонал 

підприємства", в недалекому минулому в "людські ресурси", "трудовий 

потенціал", "персонал", "кадри" і "людський капітал". Відбувається 

поступова трансформація наукових поглядів на роль людини в процесі 

виробництва: від розгляду її як придатку до машинного обладнання та 

ресурсу виробництва, витрати на який необхідно зменшувати, до 

сприйняття людини як капіталу, в який необхідно збільшувати 

інвестування та ефективно ним управляти. Для цього необхідна зміна 

парадигми управління персоналом підприємства.   

Однією з гострих проблем, яка постала перед підприємствами, виступає 

погіршення якісних характеристик їх персоналу. Основним завданням стало 

загальмувати цей процес, оскільки підприємства втрачають 

висококваліфіковані кадри і не матимуть достатніх можливостей досягти 

значних переваг у конкурентній боротьбі.  

У зв‘язку з цим актуальність обраного дипломного дослідження полягає 

у розробці сучасних методів управління персоналом на основі оцінювання 

індивідуального людського капіталу підприємств та пошуку підходів і 

методів, які спрямовані на забезпечення активізації мотиваційної складової,  

формування цілісної системи управління й ефективного використання та 

розвитку персоналу.  

Дослідженню окремих аспектів управління персоналом підприємства 

присвятили свої наукові праці такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені як 

Г. Беккер, Г. Боуен,  Е. Енґель, Дж. Маккулох, К. Маркс, Л. Туроу, Ф. Ліст,  

А. Маршал, Дж. Мілль, Г. Сиджвік, Д. Рікардо, А. Сміт, І. фон Тюнен, 

Т. Шульц та ін. У сучасних ринкових умовах  аналізом формування та 



299 
 

розвитку персоналу займаються також і російські вчені В. Гойло,                             

А. Добринін, С.Дятлов, З. Капелюшніков, С. Клімова, В. Співак, В. Харченко 

В. Тарнавський, Е. Циренова та ін. Серед вітчизняних вчених науково-

прикладні дослідження щодо розв‘язання проблеми управління та 

використання персоналу знайшли відображення у працях В. Антонюка, 

Д. Богині, О. Бородіної, О. Грішнової, В. Гейця, Г. Дмитренко, 

М. Долішнього, М. Дороніна, Г. Євтушенко, А. Заїнчковського, С. Климка,  

Д. Крисанова, Е. Лібанової, Т. Мостенської,  В. Куценко, В. Пономаренко, 

О. Пушкар, М. Семикіної, А. Чухно та ін. 

Розвиток і накопичення якісних характеристик персоналу на 

підприємствах відбувається шляхом поповнення у працівників запасу знань, 

умінь, практичних навичок, що отримані ними як в освітніх закладах, так і 

безпосередньо на виробництві. Отже, постає проблема розробки дієвого 

механізму їх формування та ефективного використання персоналу 

підприємств. При цьому необхідно враховувати індивідуальні особливості  

кожного окремого працівника.  

В сучасних умовах господарювання на підприємствах досить часто 

спостерігається розбалансованість в розвитку окремих якісних характеристик 

персоналу, а саме освіти, досвіду роботи, здоров'я, креативності.   

Метою статті є поглиблення теоретичних та науково-методичних засад 

використання персоналу на основі інтегральної оцінки індивідуального 

людського капіталу, розроблення напрямів вдосконалення системи 

управління персоналом та ефективного використання працівників 

підприємства.  

Забезпечення галузей економіки висококваліфікованими спеціалістами, 

менеджерами, які володіють необхідним мінімумом технологічних та 

економіко-правових знань та умінь є чи не основним завданням, яке за своїм 

значенням не менш, а певною мірою й більш важливе, ніж залучення 

інвестицій в економіку. Адже наявність професійних кадрів є запорукою 
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високої ефективності виробництва в жорстких умовах ринкової конкуренції. 

Від рівня фахової підготовленості працівників, її відповідності потребам 

конкретного підприємства, галузі чи економіки в цілому значною мірою 

залежать продуктивність праці, темпи зростання обсягів виробництва та його 

рентабельність[1, с.5]. 

Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються 

невизначеністю, ризикованістю, динамічністю обумовлюють зміщення уваги 

на персонал підприємства, що стає основою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. Персонал є стратегічним ресурсом 

підприємства, виходячи з цього, особливої актуальності набуває вивчення 

можливостей ефективного управління персоналом підприємства, що 

зумовлює необхідність створення системи стратегічного управління 

персоналом, яка б забезпечувала конкурентоспроможність та життєздатність 

підприємства.  

Управління персоналом в підприємстві, ще залежно від форми 

власності, колективної чи приватної, ускладнюється рядом проблем, 

зумовлених , зокрема специфікою та особливостями сільськогосподарського 

виробництва. А саме сезонність виробництва, що спонукає залучати до праці 

сезонних та тимчасових працівників. Неоднакові робочі періоди, нерегулярне 

отримання результатів праці, при постійних затратах праці.  

Управління персоналом є важливий, безперервний та необхідний процес 

в кожній організації. Управлінська діяльність – це діяльність, головним 

об‗єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. 

Як суб‗єкт управління виступають керівники і спеціалісти, які здійснюють 

функції управління стосовно своїх підлеглих [2, с.220]. Отже, таким чином, 

модель управління персоналом підприємства може бути представлена так 

(рис.1). 
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Рис. 1. Модель управління персоналом на підприємстві 

Основними складовими даної моделі є: 

- особистий внесок кожного працівника у загальний результат 

діяльності підприємства; 

- розподіл компетенції працівників, кваліфікаційний склад, відношення 

категорій працівників, кількість рівнів управління тощо; 

- прийом працівників на роботу з врахуванням рівня відповідності 

працівників до цілей і задач організації, ступеня їх довіри до організації. 

У сучасній літературі виділяється достатньо багато функцій управління 

персоналом. На основі проведеного аналізу наявної літератури можна 

встановити наступні функції управління персоналом[3, с.331]:  

– планування персоналу;  

– визначення способів рекрутування, залучення працівників.;  

– маркетинг персоналу.;  

– підбір, оцінка, відбір і ухвалення на роботу співробітників; 

Зовнішнє середовище впливу 

Внутрішньо-

організаційне 

оточення 

Стратегія 

розвитку 

підприємства 

Вибір цілі стратегії 

персоналу 

Трудовий потенціал підприємства (наявний досвід 

управління трудовими ресурсами; наявні ресурси) 

Внутрішньовиробниче середовище впливу (сукупний 

потенціал підприємства) 
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– адаптація, навчання і підвищення кваліфікації працівників, їх 

розвиток;  

– планування кар'єри, забезпечення професійно-посадового 

зростання працівника;  

– керівництво персоналом; 

– здійснення управління основними витратами на персонал;  

– організація робочого місця;  

– звільнення персоналу;  

– кадрове діловодство;  

– управління інформацією; 

– оцінка результатів діяльності і трудового потенціалу працівників;  

Перераховані функції не вичерпують всього їх переліку. Вони частково 

накладаються один на одного. Проте вже перераховані функції дають 

уявлення про зміст управління персоналом як специфічного виду 

управлінської діяльності і про предмет науки «управління персоналом». 

Функції управління персоналом здійснюються суб'єктами управління, 

до яких відносяться: керівники всіх рівнів; служби персоналу (відділи 

кадрів); органи трудових колективів (ради трудових колективів, виробничі 

ради, загальні збори членів трудових колективів; профспілки, жіночі 

організації, організації раціоналізаторів, ветеранів) і тому подібне, що 

функціонують на підприємстві.  

Взагалі персонал - це основний штатний склад працівників 

підприємства, які мають необхідну кваліфікацію і здійснюють різноманітні 

виробничо-господарські функції. Він характеризується як кількісними, так і 

якісними показниками, що розглядаються і в статиці, і в динаміці (рис.2) 
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(рис.2).

 

Рис. 2. Класифікація персоналу 

Працівники підприємств взалежності від функцій, які вони виконують, 

поділяються на такі категорії: 

– керівники; 

– спеціалісти; 

– виробничі працівники (оперативний, оперативно-виробничий і 

адміністративно-технічний персонал);  

– невиробничі працівники . 

Головна мета управління персоналом полягає у поєднанні ефективного 

навчання персоналу, підвищенні кваліфікації та трудової мотивації 

спрямованих на розвиток здібностей працівників заради розв‘язання завдань, 

що стоять перед підприємством та його підрозділами [4, с.189]. 

Система роботи з персоналом - це загальна сукупність принципів та 

методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Дана 

система складається з п'яти взаємопов'язаних та взаємозалежних підсистем : 

–кадрова політика; 

–підбір персоналу; 

–оцінка персоналу; 

–розстановка персоналу; 

–навчання персоналу. 

ПЕРСОНАЛ 

Виробничий персонал Персонал управління 

(службовий) 

Основні Допоміжні Керівники Спеціалісти 
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Таким чином, ефективне управління персоналом ґрунтується на 

загальній системі цінностей, яку культивує підприємство і яка, власне, 

формуватиме загальну ідеологію управління персоналом. Отже, розглядаючи 

механізм управління персоналом в цілому в сучасних умовах, треба починати 

із системи цінностей, а далі підбирати форми та методи управління 

персоналом, співзвучні до цієї системи, формувати кадрову політику (підбір, 

навчання, розвиток персоналу), враховуючи вплив як зовнішніх так і 

внутрішніх факторів. Управляти персоналом – значить у кінцевому рахунку 

забезпечити повну й раціональну зайнятість трудового населення й 

відповідність робочих місць сукупній робочій силі, її якісному складу. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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Рассмотренно актуальность использования систем управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) ввиду их многопрофильности и 

многозадачности. Проанализированны мировые поставщики программного 

обеспечения и предоставлен прогноз мировых доходов рынка. Данны 

рекомендации по составу программ. 
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управления взаимоотношениями с клиентами. 

Постоянно возрастающая степень использования цифровых технологий 

в различных сферах деятельности дают бизнесу возможность получать 

информацию в реальном времени и позволяют менеджерам одним нажатием 

клавиши корректировать планы выпуска продукции, заключать сделки, 

совершать финансовые операции и многое другое [1]. 

Для успешных взаимоотношений с клиентами и получения большей 

прибыли были созданы информационные системы класса CRM (Система 

управления взаимоотношениями с клиентами (сокр. от англ. Customer  

Relation ship Management System, CRM-система) – программное обеспечение 

[2] или корпоративная информационная система [3] как инструмент 

управления устойчивой бизнес-концепцией и бизнес-стратегией [4], 

направленной на использование передовых управленческих и 

информационных технологий, ядром которой является клиенто-

ориентированный подход. Современные CRM-системы являются 

многопрофильными и многозадачными инструментами маркетинга.  
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Согласно исследованиям корпорации «Галактика»: применение CRM-

систем обеспечивает рост продаж в среднем на 15%, повышение уровня 

своевременного выполнения заказов до 90% и выше, а также снижение 

расходов продаж, маркетинговых мероприятий и послепродажного 

обслуживания на 10 – 30% [4]. Расходы на ІТ в Америке за 2012 год составляют 

89 млн. долл. США, примерно 5 % мировых расходов на ІТ[5]. 

Мировой рынок программного обеспечения CRM стремительно растет 

с темпом прироста 12,5% в 2012 году всех категорий программного 

обеспечения [6]. В 2011 году, четыре из каждых десяти CRM-систем были 

проданы на базе SaaS (англ. softwareas a servic) – бизнес-модель продажи и 

использования программного обеспечения, при которой поставщик 

разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, 

предоставляязаказчикудоступ к программному обеспечению 

черезИнтернет. В рамках услуг SaaS заказчики платят не за владение 

программным обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть за его 

использование черезвеб-интерфейс)), и эта тенденция растет.По данным 

Gartner, доля рынка CRM Salesforce.com во всем мире составила 16,7% в 

2011 году, послеSAP. По прогнозам Gartner ведущим мировым 

поставщиком CRM к 2013 году станет Salesforce.com. 80% всего 

программного обеспечения CRM в 2012 году, было продано в Северной 

Америке (на 16,6% в 2012 году) и Западной Европе, наибольший рост 

региональныхпродаж CRM за 2011–2012 годы в приходится на"большой 

Китай" (26,9%) и Латинскою Америку (24,3%) [6]. 

Объем реализации ТОП-10 мировых поставщиков программного 

обеспечения CRM в 2012 году составил 10,9 млрд долл США, продажи только 

Salesforce.comсоставили 14% мирового рынка (2,5 млрд долл США), превзойдяв 

2012 г.SAPс долей в12,9% на 2,3 млрд долл США,Oracle– 11,1% на 2,0 млрд 

долл США),Microsoft– 6,3 % на 1,1 млрд млрддолл США),IBM(3,6 %  на 

0,6млрддолл США) и другие (табл. 1).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.forbes.com/companies/sap/
http://www.forbes.com/companies/sap/
http://www.forbes.com/companies/microsoft/
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Таблица 1 

Десятка лучших  мировых поставщиков программного обеспечения CRM в 

2012 году, в млндолл США[6, 8] 

Поставщики Годы 

2009 2010 2011 2012 

Salesforce.com 1522,8 1749,4 2006,5 2520,1 

SAP 1862,3 2006,5 2324,8 2322,1 

Oracle  1166,5 1476,3 1918,2 1998,2 

Microsoft 690,8 793,3 901 1134 

IBM 284,2 223,1 358,4 648 

Amdocs 389,8 408,5 434,1 414 

AdobeSystems 26,3 310,4 425,9 558,1 

SAS Institute 43,3 223,1 344,8 396 

Cegedim 222,6 218,7 232,2 258 

RightNow Т 115,4 147,4 187,4 203,7 

Другие 4259,2 3026,7 2883,3 4591 

Всего 10583,2 10583,4 12016,6 15043,2 

Структура расходов на программного обеспечения CRM в мире в 2012 году 

по категориям показывает, что 36,8 % всех расходов это обслуживание и 

поддержка клиентов (6,6 млрд долл США), 26,3% – CRM продажи (4,7 млрд 

долл США), 20 % расходы на маркетинг (3,6 млрд долл США) и 16,9 % – e-

commerce (электронная коммерция) (3 млрд долл США) (рис. 1) [6]. 

Обслуживание и 

поддержка 

клиентов; 36,8

Продажи; 26,3

Маркетинг; 20

e-commerce ; 16,9

 

Рис. 1. Структура расходов мирового программного обеспечения CRM 

в 2012 году по категориям, в % [6] 

Salesforce.com получают поддержку от первоочередных системных 

интеграторов, таких как Accenture, IBM, Deloitte и Capgemini, которые уже 

осуществляют 16 % своих CRM-проектов [7].  

http://www.forbes.com/companies/oracle/
http://www.forbes.com/companies/microsoft/
http://www.forbes.com/companies/ibm/
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Среднегодовые темпы роста доходов десяти динамично развивающихся 

поставщиков CRM в 2012 году включают: Zoho (81,2%), Hybris (78,6%), Teradata 

(70,4%), Bazaarvoice (56,2%), Marketo (54,3%), Португалия (44,2%), Demandware( 

43,9%), IBM (39,4%), Technologies (37,1%) и Neolane (36%) [6]. 

В 2012 году почти 39 процентов доходов  рынка программного обеспечения  

CRM было поставлено как услуга (SaaS). По прогнозам Gartner рынок 

увеличится на 42% к концу 2013 года и в 2016 году они будут составлять более 

половины доходов [7]. Автоматизация маркетинга CRM-приложениями 

приведет ксреднегодовым темпам  прироста сегмента (CAGR) в 10,7% до 2016 

года, достигнув общей рыночной стоимости в 4,6 млрд долл США, а выручка от 

продаж достигнет 7,9 млрд долл США в 2016 году (рис. 2) [8]. 
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Рис. 2. Прогнозмировых доходов  рынка от поставок услуг SaaS в рамках 

корпоративных приложений до 2016 г, в  млн.долл США [6, 8] 

 

Социальный CRM — это эволюция моделей управления 

взаимоотношениями с клиентами с учетом новых источников данных 

(социальных данных) и каналов коммуникации (социальных сообществ) (рис. 

3) [9]. К настоящему времени у большинства брендов уже есть сообщества в 

социальных сетях, например в Фейсбуке и Твиттере. По сути управление 

сообществом (Community Management) = социальный CRM. Основная 

функция успешного социального CRM – интеграция данных, полученных из 

социальных медиа-платформ, и использование аналитики для определения 
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настроений клиентов, отраслевых тенденций и окупаемости инвестиций в 

социальные медиа. Социальное управление взаимоотношениями с клиентами 

– это процесс мониторинга, привлечения и управления общением в 

Интернете с потенциальными и нынешними клиентами. Это бизнес-

стратегия, позволяющая брендам активно выявлять, привлекать и 

формировать публичную поддержку бренда клиентами посредством 

социальных медиа в реальном времени [9].  

 

Рис. 3. Модель социального CRM [9] 

 

Помнению ChessMediaGroupсхема, показывающая как происходит 

эволюция CRM в социальный CRM (рис. 4) [9]. Основное отличие 

заключается в контроле и взаимодействии. Контроль более рассредоточен и 

определяется клиентом; в центре внимания не транзакция, а взаимодействие. 

 

Рис. 4. Эволюция CRM в социальный CRM [9] 



310 
 

Согласно исследованиям Deloitte, 60 % интернет-пользователей 

зарегистрированы в одной или нескольких социальных сетях, а 30 % 

являются активными пользователями. По прогнозам Gartner выручка от 

управления социальной взаимоотношениями с клиентами (социальный CRM) на 

рынке на конец года 2012 года составит более 1 млрд, по сравнению с 820 млн в 

2011 году [9]. 

Повышенное внимание украинских топ-менеджеров в CRM объясняется 

тем, что воплощение этой философии дает возможность компаниям повысить 

уровень содержания клиентов путем большего удовлетворения их 

потребностей и создания лояльности к компании, увеличение доходности 

клиентов, повышения эффективности привлечения новых клиентов [4]. CRM-

система – это инструмент длительного применения, срок жизни которого 

рассчитывается на 5 и более лет. Для успешного внедрения CRM-системы 

является «идеологическая» зрелость выбора CRM-технологий, так как более 60 

% проектов по внедрению CRM-систем не оправдывают вложенных в них 

инвестиций, поскольку не учитывают факторы, влияющие на возвратность 

инвестиций в CRM-технологии, заложенных на разных этапах [10]. Для фазы 

«Внедрение» можно выделить две группы таких значимых факторов: 

1. Подходы к организации проекта: 

 Модель работ (написать детальное техническое задание CRM-системы, 

выполнить разработку и провести внедрение с вовлечением в проект 

ключевого персонала компании на самых ранних стадиях и минимизировать 

риск его сопротивления; четко прописать и понять цели проекта; разработка 

дорожной карты реализации проекта; под руководством опытного 

руководителя проекта); 

 Профессиональное управление проектом (усилия на реализацию более 

понятных и известных задач; стандартизация и автоматизация динамично 

изменяющихся процессов и т.д.); 

 Проектная команда (ведущие специалисты заказчика; фрилансеры; 

специалисты из компаний-интеграторов выбираются исходя из влияния на: 



311 
 

возможность и стоимость последующей поддержки и развития разработанного 

решения; качество работ; бюджет; скорость выполнения работ); 

 Внимание к проекту со стороны высшего руководства компании. 

2. Состав проектных работ: 

 Интеграция CRM-системы с другими информационными системами 

организации; 

 Наполнение системы первичными данными; 

 Управление знаниями, накопленными и формализованными в ходе 

проекта; 

 Способность создать замкнутый цикл управления [10]. 

Таким образом, применение CRM, как простого программного 

обеспечения, так и единой методологии, CRM-культуры в компании 

позволяет развивать правильное мышление сотрудников, а отсюда и 

пресловутый эффект синергии, которого все так хотят, да не могут добыть 

[11]. Качественный продукт должен совмещать: 

1. Простоту работы – целостный комплекс проработок интерфейса и 

логики работы системы: от визуальных инструментов, меню и т.д. до 

всплывающих подсказок в тех местах, где они необходимы и, где они не 

отвлекают от полноценной работы (например, BPMonline CRM 7.0. – система 

накапливает историю работы в ней пользователя и в дальнейшем выводит ему 

лишь те модули, которые он использует, при этом ведется система 

приоритетности, которая позволяет в один-два клика преобразовать свой 

рабочий стол в максимально адаптированный под конкретную разовую задачу.) 

2. Масштабируемость и скорость работы (возможность работы в 

системе с любого устройства требует и соответствующего быстродействия в 

условиях неравномерного покрытия Wi-Fiи мобильного интернета, 

требование к CRM-системе: «легкость» на столько, на сколько это возможно. 

3. Реализацию механизма геймификации в CRM-системе 

(badgeville.com уже сейчас легко интегрируется с основным поставщиком 

CRM-систем в мире SalesForce.com). 
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4. Интеграцию с социальными сообществами, проработку всех 

точек контакта с целевой аудиторией в интернете (к примеру, 

HubspotкSalesForce,  WebMarketingManager работающей на платформе по 

автоматизации маркетинга LeadForce, может использоваться, как 

дополнительное расширение к BPMonline CRM). 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

ТА ВНУТРІШНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто міжнародну інтеграційну стратегію та необхідність здійснення 

внутрішніх перетворень в Україні відповідно до обраного курсу. Визначено 

векторність міжнародної стратегії та розкрито суть внутрішніх 

перетворень, механізм їх здійснення відповідно до вимог Копенгагенських 

критеріїв.  

Ключові слова: глобалізація, європейська інтеграція, міжнародні відносини, 

державне управління, децентралізація.  

Сьогодні перед Україною стоїть ряд важливих питань, від вирішення 

яких залежить доля країни. Ми зіткнулися з російською агресією на Сході, 

конфлікт коштував життя тисячам наших громадян, а також призвів до 

незаконної окупації значної частини території нашої країни; наша країна 

майже доведена до банкрутства, ми стикаємось з постійними економічними 

та фінансовими загрозами; ефективне державне управління повинне 

задовольнити справедливі очікування громадян щодо фундаментальної 

трансформації та модернізації нашої країни. Ми також повинні запевнити 

наших міжнародних партнерів, які продовжують надавати підтримку Україні, 

у нашій рішучості діяти.  

http://www.crmexperts.ru/2012/01/18/kak-uspeschno-provesti-vnedrenie-crm-sistemy/
http://www.crmexperts.ru/2012/01/18/kak-uspeschno-provesti-vnedrenie-crm-sistemy/
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Після Революції гідності та оновлення демократичних повноважень 

Верховної Ради і Уряду Україна отримала можливість проводити давно 

назрілі, термінові і глибокі реформи. Угода про асоціацію з ЄС дає важливий 

інструмент для перетворення і модернізації України. Це вимагає гармонізації 

законів і стандартів та секторальних зобов'язань щодо ЄС для всіх сфер, 

охоплених Угодою. 

Метою статті є дослідження взаємозв‘язку міжнародної інтеграційної 

стратегії та необхідність здійснення внутрішніх перетворень в Україні. 

Ґрунтуючись на «Стратегії реформ 2020» та Коаліційній угоді, 

узгодженій коаліцією з п‘яти парламентських фракцій, Стратегічний 

документ визначає пріоритети в сферах відповідального управління, 

відновлення економіки і людського капіталу. По кожній з цих сфер документ 

окреслює проблеми, послідовність кроків і засоби проведення реформ, а 

також показники вимірювання прогресу. Документ враховує різні стратегії і 

зобов'язання, узгоджені з міжнародними партнерами, у тому числі Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом та Угоду Stand By з МВФ [1].  

Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів 

життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед 

здійснюватиметься за такими векторами: 

- вектор розвитку - це забезпечення сталого розвитку держави, 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів 

життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 

інноваціями; 

- вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. Україна має стати 

державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на 

своїй території, а й у європейському регіоні;  

- вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, що кожен 

громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 



315 
 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 

державному та приватному секторах;  

- вектор гордості - це забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, створити 

належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також 

залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей [2]. 

Ефективне державне управління необхідне для просування реформ 

вперед. Реформа державного управління повинна бути в центрі зусиль з 

реформування. Однією з основних цілей цієї реформи має бути суттєве 

посилення функції прийняття Урядом рішень з питань політики.  

Уряд України, спираючись на тверду більшість у Верховній Раді, 

орієнтовану на реформи, приступив до реалізації п'яти пріоритетних реформ. 

Вони включають в себе виконання зобов'язань та умов, про які вже було 

домовлено з нашими міжнародними партнерами, і які є необхідними:  

- стабілізація макроекономічної ситуації, залучення додаткового 

фінансування і відновлення фінансової системи;  

- Конституційна реформа, децентралізація, а також продовження 

національного діалогу і необхідні кроки для зміцнення верховенства права;  

- впровадження нових антикорупційних законів і зниження рівня 

недоторканості вищих посадових осіб;  

- кроки з поліпшення бізнес-середовища та підвищення довіри 

інвесторів;  

- реформування енергетичного сектора, включаючи реструктуризацію 

«Нафтогазу України».  

В сфері реформи державного управління є намір створити ефективну, 

професійну, відповідальну, прозору і демократично підзвітну структуру 

управління у відповідності з сучасними принципами і кращими практиками.  

Децентралізація в нашій країні має вирішальне значення для досягнення 

національної єдності та сприятиме ефективному місцевому самоврядуванню, 
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в той час як політика регіонального розвитку створить основу для більш 

збалансованого зростання в регіонах.  

Для запобігання та боротьби з корупцією буде впроваджуватися 

антикорупційний законодавчий пакет, у тому числі забезпечення 

ефективного функціонування Національного антикорупційного бюро і 

виконання рекомендацій GRECO з фінансування політичних партій.  

Реформа системи правосуддя буде в першу чергу зосереджена на 

відновленні довіри до верховенства закону, а також забезпечення вільних і 

справедливих судових розглядів незалежними та незаангажованими судами. 

Це буде реалізовано за допомогою [1] зміцнення ролі судової гілки влади та 

активної участі у законодавчих ініціативах, розбудови можливостей 

формування власного бюджету та системи фінансового управління, взаємодії 

з громадськістю, наближення до моделі самоврядування та управління, 

спрямованого на підтримку та розвиток судової системи, запровадження 

більш ефективних способів оцінки підзвітності та якості системи 

судочинства, підвищення доступності правосуддя та єдності судової 

практики [3]. 

Реформа правоохоронних органів перетворить правоохоронні органи на 

сучасну, ефективну службу, здатну протистояти сучасним викликам у сфері 

злочинності, превентивних дій, управління кордонами та надзвичайних 

ситуацій.  

Економіка України, маючи великий потенціал, неконкурентоспроможна 

на сьогоднішніх глобальних ринках, її стримує надмірне регулювання, не 

вистачає інновацій і простору для розвитку підприємництва, вона не 

забезпечує нашим громадянам гідних засобів до існування і економічних 

можливостей. Потрібно поліпшити діловий та інвестиційний клімат через 

комплекс заходів щодо дерегулювання, податкової реформи, включаючи 

відшкодування ПДВ, удосконалення та автоматизації митних послуг та 

посилення захисту інвесторів, у тому числі щодо прав інтелектуальної 

власності. Особлива увага буде приділена стимулюванню розвитку малого та 

середнього бізнесу.  
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Щодо розвитку інфраструктури, в центрі уваги знаходиться підвищення 

безпеки дорожнього руху, інтеграція в європейську транспортну мережу, а 

також заохочення конкуренції між операторами транспортної 

інфраструктури. Реформа енергетичного сектора означатиме перехід до 

ринкового енергетичному сектора, який залучатиме приватні інвестиції і 

знизить потребу в державному фінансуванні. Це буде включати, серед 

іншого, реформу і реструктуризацію «Нафтогазу України», в основному з 

наголосом на тарифній реформі і гармонізації енергетичного сектора з Третім 

енергетичним пакетом ЄС, що є частиною зобов'язань України в рамках 

Договору про заснування Енергетичного співтовариства.  

У сфері промислової політики, в тому числі реструктуризації та 

приватизації, ґрунтуючись на комплексному аудиті важливо визначити, які 

державні підприємства приватизувати, ліквідувати або реструктуризувати. 

Промисловий потенціал потрібно стимулювати через створення правової 

основи для венчурного фінансування та розробку довгострокової стратегії 

високих технологій.  

Мета політики для сільського господарства буде ґрунтуватися на 

наявних дослідженнях і досвіді, які будуть сприяти швидкій та ефективній 

реформі. Тим часом, у короткостроковій перспективі ми будемо наближатися 

до ЄС та міжнародних стандартів; скасовувати непотрібні правила та 

адміністративні акти, які можуть бути джерелом корупції; і розробляти 

законодавство з ключових питань, зокрема земельної реформи та 

забезпечення продовольчої безпеки.  

В сфері фінансових послуг буде проводитися консолідація банківського 

сектора. Це буде зроблено шляхом виявлення системно значимих банків, 

зміцнення регулюючого нагляду, реструктуризації і рекапіталізації 

фінансових інститутів, які цього потребуватимуть, і вирішення питання про 

непрацюючі активи банків. Небанківські фінансові послуги матимуть 

гострий пруденційний нагляд, а нормативно-правова база для страхових 

компаній буде узгоджена з директивами ЄС. Нарешті, будуть вжиті заходи 
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щодо поліпшення функціонування, ефективності та прозорості ринку цінних 

паперів.  

В галузі освіти стратегія розвитку спрямована на підвищення якості та 

оперативності системи до потреб економіки. Це буде забезпечено шляхом 

реформування системи підготовки педагогічних кадрів, а також реорганізації 

системи управління, фінансування та управління шляхом децентралізації та 

дерегулювання.  

Потрібно побудувати ефективну систему охорони здоров'я, яка 

забезпечить доступну, цільову і високоякісну медичну допомогу [1]. 

Головними напрямами реформ мають стати підвищення особистої 

відповідальності громадян за власне здоров'я, забезпечення для них вільного 

вибору постачальників медичних послуг належної якості, надання для цього 

адресної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення, 

створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров'я [2].  

У сфері соціального захисту основну увагу буде приділено 

реформуванню трудового законодавства (збільшенню гнучкості і мобільності 

працівників і одночасно створенню нових робочих місць з високою якістю), 

спрощенню системи програм соціального захисту та пенсійного забезпечення 

з метою досягнення фінансової стабільності і при цьому гарантування 

базового рівня життя; переходу від грошової допомоги по безробіттю до 

залучення безробітних до ринку праці та узгодження соціальних витрат з 

фінансовими можливостями держави.  

Забезпечення виконання даних реформ на практиці вимагає наявність та 

використання значних ресурсів. Не менш важливою є необхідність 

покращення бюджетної процедури для вивільнення необхідних коштів, 

забезпечення середньострокового планування реформ і пов'язаних з ними 

витрат. Для цього Коаліційна угода передбачає ряд важливих кроків з 

реформування державних фінансів. Середньострокове державне планування і 

система бюджетного прогнозування будуть вдосконалюватися і замінять 

існуючу систему. Правила бюджетування буде змінено, в тому числі 
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виключаючи зміни до бюджету протягом року, тим самим відбудеться 

зміцнення бюджетної дисципліни.  

Крім того, ряд заходів передбачені з метою раціоналізації та обмеження 

бюджетних витрат. Нарешті, ряд передбачених змін призведуть до 

вдосконалення системи державних закупівель, важливих для підвищення 

ефективності використання ресурсів, що матиме вирішальне значення в 

боротьбі з корупцією [1].  

Отже, на сьогодні вже зроблено чимало, в багатьох сферах в нашій 

країні досягнуто успіхів. Після підписання Угоди про асоціацію, її одразу 

почали виконувати, а після ратифікації Угоди Парламентом було одразу 

ухвалено заздалегідь підготовлені рішення Уряду про план її імплементації. 

Було прийнято пакети скорочення видатків на державний апарат, відновлено 

програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Світовим 

банком та іншими міжнародними донорами. Розроблено довгоочікувані 

законодавчі зміни, спрямовані на викорінення корупції, нову податкову 

реформу; ліквідувано ряд корупційних податкових схем і детінізувано 

економіку; диверсифіковано постачання енергоносіїв [4].  

Україна переходить в нову епоху історії і український народ отримує 

унікальний шанс побудувати нову Україну. Ратифікувавши Угоду про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, Україна отримала інструмент та дороговказ для 

своїх перетворень. Виконання вимог цієї Угоди дає можливість Україні в 

подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі. Такими 

вимогами є відповідність Копенгагенським критеріям — параметрам, яким 

мають відповідати держави — члени Європейського Союзу. 
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УДOСКOНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВOЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В даній статті рoзглянутo: існуючі вже визначення поняття маркетинг і 

запропоновано доповнене визначення «маркетинг», процес управління 

маркетингом. Представленo oгляд концепцій, керуючись якими, компанії 

ведуть маркетингову діяльність, а такoж фактoри, які неoбхідні для 

ефективного управління маркетингом на підприємстві. На основі цього 

аналізу була запропонована модель управління маркетинговою діяльністю.  

Ключoві слова: управління, маркетинг, маркетингова діяльність. 

Суспільство постійно розвивається. Потреби людей змінюються, в 

результаті чoгo, необхідно вишукувати нові наукові підходи для вирішення 

проблеми маркетингової діяльності підприємства. Економічні перетворення в 

нашій країні не будуть успішними, якщо докорінним чином не буде змінена 

система управління на підприємствах, а саме, управління маркетингом. Тoму 
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щo, підприємство, повинно бути привабливим для своїх споживачів, 

викликати бажання для подальшого придбання товарів та послуг. Розробка 

маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, 

що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, 

а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду 

роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм. 

Тому актуальною стає проблема ефективного управління підприємством, яке 

б було зорієнтовано виключно на потреби споживача зокрема та ринку в 

цілому. Основною концепцією управління в умовах ринку стає саме 

маркетинг. 

Мета даної статті полягає в теоретичному обґрунтуванні і 

методологічній розробці основних принципів і практичних етапів 

удосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. 

Дослідженнями маркетингової діяльності займались багато відомих 

зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких: Котлер Ф., Портер М., Уткін 

Е., Кошкін Л.І, Бурцева Т.А, Штерн Льюіс В.,  Хершген Х., Вінкельман П., 

Ламбен Ж.-Ж. та інші. В останні роки система аналізу маркетингової 

діяльності підприємств набула великого значення за останні роки 

господарювання в умовах загострення конкурентних відносин в економіці 

України. 

Зробити аналіз поняття «маркетинг» та запрoпoнувати доповнене 

визначення даного поняття. Обгрунтувати використання системного підходу 

в управлінні маркетингом на підприємстві та представити модель управління 

маркетинговою діяльністю. 

При розгляданні питання управління маркетингом насамперед необхідно 

визначитись з поняттям "маркетинг‖. У табл. 1 наведені деякі відомі 

визначення даного поняття. 
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Таблиця 1 

Визначення  терміну «маркетинг» 

Автoр, назва джерела Визначення 

Кoтлер Ф.: Oснoвы 

маркетинга[2] 

Вид людської діяльності, спрямований на задоволення 

нужд та  пoтреб за допомогою oбміну. 

Хершген Х.: Маркетинг: 

ocнoвы прoфессиoнальнoгo 

успеха 

Принцип управління підприємством; 

Засіб oтримання кoнкурентних переваг; 

Метoд пoшуку рішень. 

Винкельман П. Маркетинг и 

сбыт 

Підприємницький стиль мислення; 

Стратегія; 

Метoд впливу на ринок і клієнтів; 

Oрганізаційна функція. 

Ламбен Ж.-Ж. 

Менеджмент,oриентирoванный 

на рынoк 

Кoмплекс агресивнoгo інструментарію збуту для 

проникнення на наявні ринки; 

Кoмплекс інструментарію ринкoвoгo аналізу; 

Архітектoр спoживчoгo суспільства. 

Джерелo:[1] 

Як видно, сьогодні не існує загальновизнаного визначення маркетингу, 

але на наш погляд саме визначення Вінкельмана П. та Багієва Г.Л 

розглядають поняття «маркетинг» ширше та всебічно. Отже можна отримати 

визначення, яке б розкривало сутність маркетингу більш ширше : маркетинг 

– це філософія взаємодії та координування підприємницької діяльності, 

організаційна функція якої спрямована на розробку нових рішень та методів 

впливу на ринок і споживачів для забезпечення переваг у конкурентному 

середовищі. Таким чином, акцентується увага на основній функції 

управління серед інших – організація. Також вживання поняття «філософія 

підприємницької діяльності» говорить про те, що маркетингова діяльність 

повинна лежати в основі підприємницької діяльності, її місії діяльності. 

Розробка нових маркетингoвих рішень та методів дуже важлива для 

підприємства, тому що не всі існуючі методи можуть підходити для 

конкретного підприємства або вже застарілі. 

Сьогодні термін «управління маркетингом» визначається як аналіз, 

планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на 

створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими 

покупцями для досягнення цілей організації. Таким чином, управління 

маркетингом пов'язано з регулюванням попиту, що, у свою чергу, пов'язаний 

з регулюванням відносин зі споживачами. 
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Більшість людей думає, що управління маркетингом – це пошук 

кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але 

це занадто спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у 

компанії, що має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що 

має недостатній його рівень. Адже в будь-який момент попит може 

змінитися: наприклад, зникнути, стати недостатнім, нерегулярним чи 

надмірним. Управління маркетингом забезпечує відповідні методи роботи з 

цими різними станами попиту. 

Управління попитом означає управління споживачами. Попит на 

продукцію компанії виходить від двох груп: нових клієнтів і постійних 

клієнтів. Теорія і практика традиційного маркетингу зосереджені на 

залученні нових клієнтів і продажу їм товарів і послуг. Сьогодні, однак, 

акценти змістилися. Крім використання стратегій, націлених на залучення 

нових клієнтів і здійснення з ними угод, компанії роблять усе можливе, щоб 

зберегти вже наявних клієнтів і підтримувати з ними постійні відносини. На 

зміну сфoрмoваних поглядів наштовхують дані статистики. Залучити нового 

клієнта коштує в п'ять разів дорожче, ніж удержати вдоволеного клієнта. 

Як було відзначено вище, управління маркетингом має за мету досягти 

бажаного рівня обміну з цільовими ринками. Однак, дуже часто в процесі 

реалізації цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів вступають у протиріччя. 

Виникаючий конфлікт розв'язується на базі наступних п'яти концепцій, 

керуючись якими, компанії ведуть маркетингову діяльність: 

- концепція удосконалення виробництва; 

- концепція удосконалення якoсті товару; 

- концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 

- концепція маркетингового підходу; 

- концепція соціально-етичного маркетингу. 

Відпoвіднo дo цих концепцій управління маркетингом повинне бути 

спрямоване на: 

- удосконалення виробництва та підвищення ефективності розподілу;  
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- безупинне удосконалення своєї продукції; 

- застосування спеціальних заходів з просування товару на ринок і  

широкомасштабного продажу;  

- створення тривалих вигідних відносин із клієнтами та визначення 

потреб і запитів цільових ринків; 

- забезпечення клієнтам вищoї споживчoї ціннoсті засобами, які 

підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства. 

Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще 

враховує специфіку умов, можливостей, цілей і ресурсів. Усім компаніям 

необхідно думати про майбутнє і розробляти довгострокові стратегії, що 

дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. 

Для ефективного управління маркетингом на підприємстві необхідне 

наступне: 

- надійна, достовірна та своєчасна інформація про ринок, структуру і 

динаміку попиту, вимоги клієнтів тощо; 

- адекватна реакція управлінського персоналу на вхідну інформацію 

щодо змін на ринку; 

- створення такого товару/асортименту, який би більш повно 

задовольнив би потреби ринку, ніж товари конкурентів; 

- необхідний вплив на споживачів, їх попит, ринок. 

Процес управління маркетингом – це розроблений послідовний комплекс 

маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та 

принципів, у результаті яких мають бути виявлені і задоволені потреби 

споживачів, а фірма повинна отримати очікуваний прибуток [3, с. 143]. 

Для удосконалення процесу управління маркетингом на підприємстві 

запропоновано використання системного підходу. Системний підхід – це, 

перш за все, розуміння того, що весь об‘єкт, який розглядається, являє собою 

систему, складену з частин, кожна з яких має свої власні інтереси. Тому 

досягнення загальної мети можливе лише тоді, коли розглядати управління 

маркетинговою діяльністю як єдину систему, але яка, в свою чергу 
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складається з окремих елементів, які взаємодіють один з одним. Згідно із 

системним підходом, основними частинами системи є вхід, процес або 

операція й вихід. На вході в систему поступає інформація зовні, тобто із 

бізнес-середoвища, з якою пов‘язано підприємство. У другій частині системи 

– операції, процеси – бізнес-система, тобто підприємство, яке являє собою 

управляючу підсистему, аналізує інформацію, що надійшла зовні, формує на 

основі неї бізнес-плани та бізнес-стратегії, що направляються в маркетинг 

центр (маркетингова служба). В даному випадку маркетинг-центр – це 

координуюча підсистема, в якій отримані бізнес-цілі та бізнес-стратегії 

аналізуються та формуються в методи впливу. Таким чином, згідно з 

системним підходом, який стверджує, що на виході повинен бути результат 

діяльності, ми маємо на виході в якості результату діяльності методи впливу, 

направлені на споживачів – керовану підсистему. Після впливу на споживача 

ми маємо отримувати від керованої підсистеми бізнес-результат, який 

аналізується, робиться оцінка ефективності цих впливів та формулюються 

управлінські рішення. Слід зауважити, що дана система має циклічний 

характер. Цей процес є постійним та безперервним 

Однією з переваг цієї моделі є те, що вона універсальна. Тобто ця 

модель може бути використана у будь-якій галузі та на будь-якому 

підприємстві. Звичайно, важливою умовою є існування маркетингового 

підрозділу. Сьогодні вже всі керівники підприємств згoдні, що наявність 

такої служби є обов‘язковою умовою конкурентоспроможного існування 

підприємства. 

За умови ефективного управління маркетингом на підприємстві можна 

досягти наступних цілей: 

- своєчасне визначення існуючих потреб ринку; 

- вибір найпривабливіших сегментів ринку, розробка стратегії для них; 

- розробка необхідних маркетингових програм, що включатимуть весь 

арсенал маркетингового інструментарію; 

- підтримка балансу між попитом та пропозицією [5, с. 362]. 
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Як видно, усі вище перераховані цілі є дуже важливими для 

підприємства, для його ефективної роботи, а отже і отримання прибутку. З 

іншого боку, слід зазначити, що правильні дії в сфері маркетингу з боку 

підприємства позитивно впливають і на споживачів. Адже при правильному, 

коректному та професійному маркетингу споживачеві приємно бути клієнтом 

даного підприємства. 

Висновки. Таким чином, управління маркетинговою діяльністю має 

дуже велике значення і вплив в діяльності підприємства. Але досі немає 

єдиного визначення цього поняття. Тому було запропоноване доповнене 

визначення маркетингу, яке б розкривало це питання більш ширше. Задля 

ефективного управління маркетингом керівництву підприємства слід 

дотримуватися певних вимог. Надана модель управління маркетингом 

розглядає цей процес з точки зору системного підходу, що дозволяє 

підприємству контролювати усю вхідну інформацію з ринку та вихідні 

бізнес-результати. 
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Стратегія вирішення управлінських конфліктів за ієрархією належить до 

функціональних стратегій, тобто тих, які розробляються для окремого 

функціонального напряму діяльності, однак повинні бути узгодженими із 

іншими видами функціональних стратегій для творення єдиного курсу 

розвитку підприємства. Така стратегія є досить вузькою і складається з 

максимально конкретних заходів реалізування цілей у сфері управління 

конфліктами як одного із головних функціональних напрямів, однак 

стратегія управління конфліктами впливає на усі інші види стратегій 

розвитку підприємства. 

Багатовіковий досвід участі людей у різних конфліктах і їхньому 

вирішенні, незліченні спостереження за конфліктуючими сторонами, 

спеціальні наукові дослідження та узагальнення дозволили виділити основні 

стратегії поведінки під час конфлікту таким  вченим, як: А.Я. Анцупов, С. 

Карташев, Л.А. Петровська, В.Ф. Перевалов, Я.В. Подоляк, В.П. Шейнов. 

Наприклад, Александрова Е. В. називає п'ять таких стратегій: ухилення, 

згладжування, примус, компроміс і вирішення проблеми [1]. 
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Ухилення. Ця стратегія має на увазі, що людина намагається уникнути 

конфлікту, тобто не потрапляти в ситуації, що провокують виникнення 

суперечностей. 

Згладжування. Ця стратегія характеризується поведінкою, яка 

диктується переконанням, що не варто сердитися, тому що «ми усі - одна 

щаслива команда, і не слід розгойдувати човен». «Згладжувач» намагається 

не випустити назовні ознаки конфлікту і розлюченості, апелюючи до потреби 

в солідарності. На жаль, зовсім забувають про проблему, що лежить в основі 

конфлікту. А.Я. Анцупов зазначає, що можна погасити прагнення до 

конфлікту в іншій людини, повторюючи: «Це не має великого значення. 

Подумай про те добре, що проявилося тут сьогодні» [2]. У результаті може 

наступити мир, гармонія і тепло, але проблема залишиться. Більше не існує 

можливості для прояву емоцій, але вони живуть всередині і накопичуються. 

Стає очевидним загальне занепокоєння, зростає ймовірність того, що в 

кінцевому рахунку відбудеться вибух. 

Примус. Тут переважають спроби примусити прийняти свою точку зору 

за будь-яку ціну. Той, хто намагається це зробити, не цікавиться думкою 

інших, він зазвичай поводиться агресивно і для впливу на інших 

використовує владу шляхом примусу. Згідно з Л.А. Петровською, «конфлікт 

можна взяти під контроль, показавши, що володієш найсильнішою владою, 

придушуючи свого супротивника, вириваючи в нього поступку через право 

начальника»[2]. Ця стратегія може бути ефективною в ситуаціях, де керівник 

має значну владу над підлеглими. Недолік її полягає в тому, що він придушує 

ініціативу підлеглих, створює велику ймовірність того, що будуть враховані 

не всі важливі чинники, оскільки представлена лише одна точка зору. Він 

може викликати обурення, особливо в молодшого і освіченішого персоналу. 

Компроміс. Ця стратегія характеризується прийняттям точки зору іншої 

сторони, але лише деякою мірою. Здатність до компромісу високо цінується 

в управлінських ситуаціях, оскільки це зводить до мінімуму 

недоброзичливість і часто дає можливість швидко вирішити конфлікт, 
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задовольнивши обидві сторони. Однак використання компромісу на ранній 

стадії конфлікту, який виник з важливого рішення, може перешкодити 

діагнозу проблеми і скоротити час пошуку альтернатив. Як відзначає Я.В. 

Подоляк, «такий компроміс означає згоду, тільки щоб уникнути сварки, 

навіть якщо при цьому відмовляються від розсудливих дій. Такий компроміс 

- це задоволеність тим, що доступно, а не наполегливий пошук того, що є 

логічним на тлі явних фактів і даних» [4]. 

Вирішення проблеми. Це - визнання відмінності в думках і готовність 

ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і 

знайти курс дій, прийнятний для всіх сторін. Той, хто користується такою 

стратегією, не намагається досягти своєї мети за рахунок інших, а скоріше 

шукає найкращий варіант вирішення конфліктної ситуації. Обговорюючи цей 

стиль, В.Ф. Перевалов відзначає, що «...розбіжність у поглядах розглядається 

як неминучий результат того, що в розумних людей є свої уявлення про те, 

що правильно, а що ні. Емоції можна усунути лише за допомогою прямих 

діалогів з особою, яка має відмінний від вашого погляд. Глибокий аналіз і 

вирішення конфлікту можливі, тільки для цього потрібні зрілість і мистецтво 

роботи з людьми. Така конструктивність у вирішенні конфлікту сприяє 

створенню атмосфери щирості, настільки необхідної для успіху особистості і 

компанії в цілому»[3]. 

Отже, у складних ситуаціях, де розмаїтість підходів і точна інформація є 

істотними для ухвалення здорового рішення, появу конфліктуючих думок 

треба навіть заохочувати й управляти ситуацією, використовуючи стратегію 

вирішення проблеми. Інші стратегії теж можуть з успіхом обмежувати чи 

запобігати конфліктній ситуації, але вони не приведуть до оптимального 

вирішення питання, оскільки не всі точки зору були вивчені однаково 

ретельно. З досліджень відомо, що високоефективні компанії у конфліктних 

ситуаціях використовували стратегію рішення проблем більше, ніж 

малоефективні компанії. У цих високоефективних організаціях керівники 

відкрито обговорювали свої відмінності в поглядах, не підкреслюючи їх, але і 

не роблячи вигляду, що їх зовсім не існує. Вони шукали рішення, доки, 
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нарешті, не знаходили його. Вони також намагалися запобігти чи зменшити 

назрівання конфлікту, концентруючи реальні повноваження приймати 

рішення в тих підрозділах і рівнях управлінської ієрархії, де зосереджені 

найбільші знання та інформація про чинники, що впливають на рішення. 

Хоча досліджень у цій сфері ще не так багато, ряд праць підтверджує 

ефективність цього підходу до управління конфліктною ситуацією. 

В.П. Шейнов висунув деякі пропозиції з використання стратегії 

вирішення конфлікту: 

1. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень. 

2. Після того, як проблему визначено, визначте рішення, прийнятні для 

обох сторін. 

3. Зосередьте увагу на проблемі, а не на особистих якостях іншої 

сторони. 

4. Створіть атмосферу довіри, збільшуючи взаємний вплив і обмін 

інформацією. 

5. Під час спілкування створіть приязні стосунки один з одним, 

виявляючи симпатію і вислуховуючи думки іншої сторони, а також зводячи 

до мінімуму прояву гніву і погроз [3]. 

Широкого поширення одержала стратегія вирішення конфліктів Томаса і 

Кілменна, яка дозволяє визначити місце та назву для кожної з п'яти основних 

стратегій (стилів). 

Залежність дій від власних інтересів запропоновано на рис. 1. 

 Пасивнадія   

Стратегія конкуренції     Стратегія співробітництва   

  Стиль компромісу 

  

    

      

Стратегія ухилення     Стратегія пристосування   

        

Індивідуальні дії                        Спільні дії 

Рис. 1. Стратегії вирішення конфліктів 
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У верхній частині розташовано стилі поведінки, пов'язані з активними 

діями (конкуренція, співробітництво), у нижній частині - з пасивними 

(уникнення, пристосування). Справа - стилі спільних дій (співробітництво, 

пристосування), зліва - стилі індивідуальних дій (конкуренція, уникнення). 

Отже, отримуємо п'ять стратегій зі стратегією компромісу всередині, що 

однаковою мірою включає індивідуальні і спільні, активні і пасивні дії. 

Використання цієї матриці дозволяє визначити власну стратегію поведінки в 

конфлікті. Наприклад, якщо ви вирішили діяти активно, але індивідуально, 

то ваша стратегія в конфлікті - конкуренція. У разі активних спільних дій 

ваша стратегія - співробітництво. Таким способом можна з'ясувати стратегію 

поведінки свого опонента. 

Варто мати на увазі, що вирішення конкретних конфліктів потребує 

використання різних стилів поведінки, тому важливо володіти технологіями 

всіх стратегій і залежно від обставин застосовувати найкращі. 

Нижче наведено коротку характеристику основних стратегій поведінки в 

конфліктних ситуаціях. Випадки використання цих стратегій подано за 

працею [2]. 

Суперництво (конкуренція). Це стратегія відкритої боротьби за свої 

інтереси, нав'язування іншій стороні власної точки зору, вигідного для себе 

рішення на шкоду позиції опонента. її вважають ефективною в тому випадку, 

якщо людина має владу і певні вольові риси. 

Назвемо випадки, коли рекомендують використовувати цю стратегію 

поведінки: 

– результат дуже важливий, і робиться велика ставка на вирішення 

проблеми, яка виникла; 

– є достатній авторитет для прийняття рішення, і очевидно, що 

пропоноване рішення — найкраще; 

– рішення необхідно прийняти швидко, і є достатньо влади для цього; 

– є відчуття, що немає іншого вибору і нема чого втрачати; 

– виникла критична ситуація, що потребує миттєвого реагування; 
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– не можна дати зрозуміти групі людей, що ситуація безвихідна і хтось 

повинен повести їх за собою; 

– потрібно прийняти непопулярне рішення, але зараз це дуже важливо і є 

достатньо повноважень для вибору цього кроку. 

До недоліків цієї стратегії належать придушення ініціативи протилежної 

сторони, можливість повторення сплеску конфронтації, погіршення взаємин з 

оточуючими. 

Співробітництво. Ця стратегія спрямована на пошук рішення, що 

задовольняє інтереси всіх сторін. На думку фахівців, це найважча стратегія 

поведінки, однак саме вона дозволяє виробити найбільш ефективне рішення 

в складних конфліктних ситуаціях. Вона потребує від учасників конфлікту 

витримки, самовладання, поважного ставлення один до одного, спонукає 

людей до відкритого обговорення їх недоліків, бажань, інтересів. Усе це 

потребує певного часу і терпіння. Стратегію співробітництва доцільно 

використовувати в таких ситуаціях: 

– вирішення проблем дуже важливе для обох сторін і ніхто не хоче 

повністю від цього усунутися; 

– стосунки з іншою стороною тривалі і взаємозалежні; 

– є час попрацювати над проблемою, що виникла (це гарний підхід до 

вирішення конфліктів на підставі довгострокових проектів); 

– всі інформовані про проблему, і бажання обох сторін відомі; 

– всі хочуть обговорити деякі ідеї і попрацювати над виробленням 

рішення; 

– всі здатні викласти суть своїх інтересів і вислухати одне одного; 

– обидві сторони, втягнуті у конфлікт, мають однакову владу чи хочуть 

ігнорувати відмінність у статусі для того, щоб на рівних шукати вирішення 

проблеми. 

Компроміс. Це стратегія врегулювання суперечок через взаємні 

поступки. Суть її полягає в тому, що сторони частково виконують свої 

бажання, а частково бажання опонента. Компроміс часто є вдалим відступом 
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чи останньою можливістю прийти до якого-небудь рішення. Компроміс 

деякою мірою нагадує співробітництво, однак відрізняється від нього більш 

поверхневим характером, тому що не потребує глибокого осмислення 

недоліків та інтересів іншої сторони. 

На компроміс доводиться погоджуватися, коли, приміром, обидві 

сторони хочуть одного й того самого, але розуміють, що одночасно це 

нездійсненне (зайняти ту саму посаду, одержати той самий кабінет тощо). 

Співробітництво дозволяє виробити довгострокові взаємовигідні 

рішення, а в результаті компромісу може бути знайдений лише тимчасовий 

придатний варіант. Нерідко через якийсь час виявляється незадоволеність 

прийнятими рішеннями. Поновлення конфлікту в зміненому вигляді стає 

неминучим. 

Перерахуємо типові ситуації, у яких стратегія компромісу є 

найефективнішою: 

– обидві сторони мають однакову владу і мають взаємовиключні 

інтереси; 

– потрібно одержати рішення швидко, оскільки немає часу або це більш 

економічний і ефективний шлях; 

– можна погодитись на тимчасове рішення; 

– можна скористатися короткочасною вигодою; 

– інші підходи до вирішення проблеми виявилися неефективними; 

 задоволення бажання має не занадто велике значення і можна трохи 

змінити поставлену на початку мету; 

– компроміс дозволяє зберегти взаємини й одержати хоч щось, аніж усе 

втратити. 

Ухилення. С. Карташев зазначає, що суть цієї стратегії полягає у 

прагненні вийти з конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не поступаючись 

своїм, але і не наполягаючи на своєму. Як правило, її використовують, коли 

немає необхідності відстоювати свої права, коли сторони не 

співробітничають для вироблення рішення проблеми, а сама проблема не є 
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настільки важливою, щоб витрачати на неї сили. Така стратегія також 

доречна, якщо опонент має велику владу чи людина почуває себе неправою, 

тому в неї немає підстав боротися за власну позицію [4]. 

Ухилення може бути корисним у спілкуванні з важкою, конфліктною 

людиною. Іноді доцільно ухилитися від вирішення конфлікту, щоб зібрати 

необхідну інформацію, краще розібратися в проблемі. Цю стратегію не 

можна вважати втечею від проблеми чи відмовою від відповідальності. Часто 

це досить конструктивна реакція на конфліктну ситуацію. Цілком можливо, 

що конфлікт вирішиться сам собою. А якщо ні, то тимчасова відстрочка 

дозволить добре підготуватися до його обговорення. 

Стратегію ухилення зазвичай застосовують у таких типових ситуаціях: 

– напруженість занадто велика і необхідно її послабити; 

– результат не дуже важливий, і рішення настільки тривіальне, що не 

варто витрачати на нього сили; 

– вирішення цієї проблеми може призвести до додаткових 

неприємностей; 

– зрозуміло, що не можна вирішити конфлікт на свою користь; 

– потрібно виграти час, можливо, для того,  щоб одержати додаткову 

інформацію або заручитись чиєюсь підтримкою; 

– ситуація дуже складна, і вирішення конфлікту занадто багато 

потребуватиме; 

– мало влади для вирішення проблеми чи для вирішення її бажаним 

способом; 

– інші мають більше шансів вирішити проблему; 

– намагатися вирішити проблему негайно небезпечно, оскільки 

розкриття і відкрите обговорення конфлікту може тільки погіршити 

ситуацію. 

Пристосування. Це стратегія згладжування протиріч за рахунок власних 

інтересів. Людина поступається своїми інтересами на користь опонента, 

погоджуючись з ним і жаліючи його. 
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Цю стратегію доцільно використовувати, якщо результат справи 

важливий для іншої людини. Як правило, так роблять, коли не дуже 

розраховують на позитивне вирішення проблеми і власний внесок у справу 

не великий, тобто, поступаючись дечим, втрачають мало. Якщо доводиться 

поступатися у важливому, то виникає почуття незадоволеності та образи. У 

такій ситуації пристосування небажане. 

Стратегія пристосування дає можливість виграти час, домогтися 

відстрочки в рішенні проблеми, цим вона нагадує стратегію ухилення. Але в 

цих стратегіях поведінки є й істотна відмінність. Застосовуючи 

пристосування, ви дієте разом з іншою людиною, погоджуєтеся робити те, 

чого хоче вона. У стратегії ухилення проблема просто відкидається, інтереси 

іншої сторони ніяк не враховуються. 

Наведемо найбільш характерні ситуації, у яких бажано використовувати 

стратегію пристосування: те, що сталося, особливо хвилює; є бажання 

зберегти мир і добрі взаємини з іншими людьми; важливіше зберегти з 

кимось гарні взаємини, ніж відстоювати свої інтереси; результат набагато 

важливіший для іншої людини; мало влади чи шансів перемогти; ви думаєте,  

що інша людина може винести з цієї ситуації корисний урок, якщо ви 

поступитесь її бажанням, навіть не погоджуючись з тим, що вона робить, або 

вважаючи, що вона робить помилку. 

Отже, є п'ять стратегій управління конфліктами: ухилення, 

згладжування, примус, компроміс і вирішення проблеми. 

У складних ситуаціях, де розмаїтість підходів і точна інформація є 

істотними для ухвалення здорового рішення, появу конфліктуючих думок 

треба навіть заохочувати й управляти ситуацією, використовуючи стратегію 

вирішення проблеми. Інші стратегії теж можуть з успіхом обмежувати чи 

запобігати конфліктній ситуації, але вони не приведуть до оптимального 

вирішення питання, оскільки не всі точки зору були вивчені однаково 

ретельно. Більшість науковців підтверджує ефективність цього підходу до 

управління конфліктною ситуацією. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність» та 

викладені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 

в сучасних ринкових умовах. А також розглядаються питання 

конкурентоспроможності суб’єктів торговельного підприємництва, які 

пов’язанні з забезпеченням конкурентного статусу підприємства, 

факторами, що впливають на його формування, необхідності оцінки 

конкурентоспроможності для визначення конкурентних переваг, що 

сприятиме визначенню напрямів для підвищення конкурентоспроможності. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 

конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, критерії 

конкурентоспроможності, конкурентна стратегія. 

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих моментів 

ринкового середовища, який показує можливість підприємства пристосуватись 

до ринкових умов, посісти провідне місце і втримати його якомога довше. В наш 
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час ринок перенасичений підприємствами, які створюють аналогічну продукцію, 

але втримуються, залишаються лише ті, які мають найвигідніші конкурентні 

переваги відносно інших підприємств. Тому дане дослідження щодо шляхів 

підвищення конкурентоспроможності підприємства є актуальним. 

Одним із перших завдань національних підприємств, особливо в 

сьогоднішній час періоду фінансової нестабільності, є підвищення рівня 

конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках. 

Конкуренція на ринку стає з кожним днем жорсткіша, йде суперництво між 

товаровиробниками за вигідніші умови виробництва та реалізації продукції, 

за одержання найвищого прибутку та різних інших переваг, ця конкуренція 

здійснюється різноманітними методами та може виступати в різних формах. 

Саме тому виникає необхідність в постійному пошуку нових шляхів для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Дослідженнями проблем конкуренції та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств займалися такі зарубіжні вчені, як                 

Д. Абель, Г. Гамель, П. Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге,                             

К. Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад, Д. Рікардо,                   

А. Сміт, Р. Солоу, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер. Свій значний внесок у дослідження 

питань конкурентоспроможності зробили такі вітчизняні економісти, як                    

В. Андрійчук, В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій,        

О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Долішній. 

Метою статті є дослідження значення поняття 

«конкурентоспроможність підприємства» та дослідження основних шляхів 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та їх впливу на 

економічний суб‘єкт. Пояснення терміну «конкурентоспроможність» досить 

різноманітне. За класичним визначенням М. Портера, 

«конкурентоспроможність - це визначене сукупністю факторів положення 

товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх ринках, віддзеркалене через 

сукупність показників» [6]. 

 Харченко Т.Б. під конкурентоспроможністю розуміє зумовлене 

економічними, соціальними та політичними чинниками становище країни 

або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [7]. 
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Л.В. Балабанова тлумачить, що конкурентоспроможність підприємства - 

це рівень його компетентності порівняно з іншими конкурентами за такими 

параметрами, як технологія, практичні навички та професійні знання 

персоналу, рівень стратегічного і поточного планування, політика збуту, 

рівень управління, комунікації, якість систем управління, виробництва 

продукції тощо [1]. 

 Інші науковці пояснюють конкурентоспроможність як комплексне 

поняття, яке включає такі аспекти, як спроможність підприємства продавати 

конкурентну продукцію; вміння розробляти стратегію, яка дає високий 

рівень його конкурентоспроможності; наявність високо налагодженого 

організаційно-управлінського механізму, який може виконати поставлене 

завдання; орієнтацію діяльності підприємства на ринок і систематичну 

співпрацю зі споживачами; наявність конкурентної стратегії й тактики дій 

стосовно конкурентів; високу професійну підготовку персоналу; вміння 

реагувати на зміни зовнішнього середовища [8].  

На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства – це 

спроможність підприємства випускати та реалізовувати 

конкурентоспроможну продукцію. 

В економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства [5]: 

перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на 

споживача не зважають; 

другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства 

повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами; 

третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а 

вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі;  

четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує 

насамперед не виробництво, а управління і підприємство повністю стає 

«законодавцем моди» на певному ринку. 

Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 
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факторів відносять: політичну обстановку в державі, законодавчу базу, 

економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 

наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, 

систему управління промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми 

факторами є: система та методи управління фірмою, рівень технологій 

процесу виробництва, рівень організації процесу виробництва, система 

довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 

інноваційний характер виробництва [3]. 

Для оцінки кoнкурентocпрoмoжнocтi викoриcтoвуютьcя критерiї, які 

рoзпoділяють нa дві ocнoвнi групи: споживчі i екoнoмiчнi. Cпoживчi критерiї 

кoнкурентocпрoмoжнocтi визнaчaють cпoживчу цiннicть, aбo кoриcнicть, 

тoвaрiв i предcтaвленi двoмa ocнoвними хaрaктериcтикaми: якicтю i 

acoртиментoм.  Зaзнaченa групa критерiїв мaє нaйбiльшу знaчимicть для вciх 

cпoживaчiв, aле ocoбливo для iндивiдуaльних. Це пoяcнюєтьcя тим, щo 

виробничі cпoживaчi, купуючи cирoвиннi, енергетичнi тaiншiтoвaри, мaють 

певнi мoжливocтi фoрмувaти зaдaний рiвень якocтi та acoртиментну 

принaлежнicть тoвaрiв шляхoм уcунення oкремих дефектiв. Iндивiдуaльний 

cпoживaч, щo купує тoвaрcфoрмoвaнoгo acoртименту тa якocтi для 

ocoбиcтoгo викoриcтaння, як прaвилo, не мoже змiнити вкaзaнi 

хaрaктериcтики тoвaру. Клacифiкaцiя цих критерiїв пoкaзaнa нa риc. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.1 Клacифiкaцiя критеріїв кoнкурентocпрoмoжнocтi 
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Cеред cпoживчих критеріїв особливе мicце займає якicть тoвaрiв, щo 

oкремi aвтoри вважають пoряд з ціною прaктичнo єдиним критерієм 

кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaрiв. Oднaк тaке уявлення прo сутність 

кoнкурентocпрoмoжнocтi, зумoвленo її основоположними хaрaктериcтикaми 

тoвaру, непoвнo. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно 

розглядати як довгостроковий послідовний процес пошуку й реалізації 

управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 

планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку, з 

урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого 

підприємства, і внесенням відповідних коректив [2]. 

 До організаційних заходів, що підвищують рівень 

конкурентоспроможності підприємства, відносять [4]: 

 забезпечення пріоритетності продукції;  

 зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку 

вимог споживача та його конкретних запитів; 

 виявлення переваг товару порівняно із замінниками; 

 виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти; 

 вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних 

товарів; 

 виявлення й використання цінових факторів підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 

 нові пріоритетні сфери використання продукції; 

 диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги 

споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних товарів; 

 вплив безпосередньо на споживача, шляхом штучного обмеження 

надходження на ринок нових товарів, проведення реклами, 

надання грошового або товарного кредиту. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його 

часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів: подати на 
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ринок новий вид продукції; знизити ціни на продукцію або послуги; через 

рекламу представити привабливіший вид товару; продавати товар через 

більшу кількість торгових представників і т. ін. 

Одним із найефективніших чинників підвищення 

конкурентоспроможності підприємства являється впровадження інновацій. 

В класичному визначенні Шумпетера є п‘ять видів інновацій:  

1) інновації, наслідком яких є виробництво нового продукту, який має 

якісно нові особливості по відношенню до існуючих;  

2) новий підхід до комерційного використання продукції, без суттєвої 

зміни технології її виробництва;  

3) вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи існував цей 

ринок раніше чи ні;  

4) використання нових джерел сировини і напівфабрикатів;  

5) зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого може 

бути, наприклад, створення монопольного положення або ослаблення 

монопольної влади іншого підприємства [7].  

Ефективність використання ресурсів як фактор конкурентоспроможності 

відображає передусім рівень менеджменту підприємства. За наявності 

порівняльного ресурсного потенціалу перевагу матиме те підприємство, яке 

використовує ефективніший менеджмент, оскільки постійний пошук нових 

рішень у всіх сферах діяльності підприємства є основою підвищення 

ефективності використання наявних ресурсів. Підтвердженням цієї тези (на 

прикладі сировинних ресурсів) може бути порівняння ресурсомісткості ВВП 

розвинених країн. Найменший рівень ресурсомісткості ВВП характерний, 

перш за все, для країн, які не мають власних запасів цих ресурсів. Брак 

власних сировинних ресурсів обумовлює необхідність постійного пошуку все 

нових напрямків ресурсозбереження з метою скорочення імпорту, у тому 

числі і критичного [8].  

Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкуренції, 

підприємству необхідно мати всі види знань, тобто мати достовірну 
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інформацію, вміти нею користуватися і найвигідніше її використовувати. 

Вирішальне значення для конкурентоспроможності є вміння та таланти 

людей і обов‘язково їхня «інформованість».  

Аналіз зовнішнього середовища допомагає контролювати зовнішні по 

відношенню до фірми чинники, отримати важливіші результати (час для 

розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз, час 

для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок 

непередбачуваних обставин і час на розробку стратегій). Для цього необхідно 

з‘ясувати, де знаходиться організація, де вона повинна перебувати у 

майбутньому і що для цього має зробити керівництво. Загрози і можливості, з 

якими стикається фірма, можна виділити у сім областей (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Конкурентні загрози та можливості для підприємства 

Для конкурентоспроможності підприємства в інформаційній площині 

можна визначити наступні ознаки: 

1) динамічність – це критерій конкурентоспроможності з часовим 

характером, означає положення об‘єкта у конкурентному полі в координатах 

часу як результат його конкурентної діяльності;  
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2) релевантність – це конкурентні переваги даного підприємства 

відносно іншого, можуть бути визначеними тільки в межах релевантного 

зовнішнього середовища; 

3) актуальність – це данні про розвиток технологій, які відображають 

теперішній стан передових технологічних досягнень підприємства;  

4) відносність – це коли конкурентоспроможність проявляється через 

порівняння характеристик даного підприємства з характеристиками іншого, 

що діють на тому ж ринку.  

Отже, можливість сучасного підприємства конкурувати на визначеному 

товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і 

сполучення економічних засобів діяльності фірми, надаючи перевагу в умовах 

конкурентної боротьби. На рівень конкурентоспроможності торговельного 

підприємства впливає науково-технічний рівень і ступінь удосконалення 

технологій продажу, використання новітніх винаходів та відкриттів, залучення 

сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту продукції. 

Прoцеc діагностики відповідності кoнкурентнoї стратегії cтaну 

зовнішнього cередoвищa вaртo рoзглядaти як cиcтему дocлiджень, якi вдaють 

можливість cфoрмувaти неoбхiднi висновки щoдo cтaну пiдприємcтвa, його 

конкурентної пoзицiї, рівня кoнкурентocпрoмoжнocтi, cтaну зовнішнього 

cередoвищa й оцінки вiдпoвiднoї обраної кoнкурентнoї cтрaтегiї. Cхемa 

циклу прoцеcу діагностики відповідності кoнкурентнoї стратегії cтaну 

зовнішнього cередoвищa включає тaкi етапи (риc. 3). 
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 Рівень конкурентоспроможності торговельного підприємства залежить 

від того, якими товарами вони торгують, де і як товари споживаються. 

Конкурентні позиції фірми на ринку залежать також від тієї підтримки, яку 

фірма отримує з боку національних державних органів й інших організацій 

шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх страхування, звільнення від 

податків, надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про 

кон'юнктуру ринку [2]. 

Підтримка і забезпечення рівня високої конкурентоспроможності 

означає, що всі ресурси, які використовує економічний суб‘єкт, більш 

продуктивніші і приносять більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. 

З цього можемо сказати, що підприємство займає стабільне місце на ринку 

товарів та послуг і його продукція користується постійним попитом 

споживачів. Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, 

що відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні 

перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими 

перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові 

ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу 

підприємства, створення спільних виробництв, впровадження нових 

технологій, модернізація форм збуту продукції. А також кожне підприємство 

має мати свої конкурентні переваги. Конкурентні переваги – це конкурентні 

прояви переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній 

сферах діяльності, які можна виміряти економічними показниками 

(прибутком, рентабельністю, часткою ринку, обсягами продажу). 

Конкурентні переваги можуть бути оцінені лише шляхом порівняння 

характеристик, що впливають на економічну ефективність продаж. 

Отже, можна сказати, що важливим атрибутом ринкової економіки є 

конкуренція. В сучасному діловому світі для здійснення успішної 

господарської діяльності підприємствам необхідно не тільки вигідно 

відрізнятись від конкурентів маючи певні ринкові переваги, а й вміти 
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ефективно їх використати. Для цього акцентується увага на основних 

аспектах, що стосуються конкурентоспроможності підприємства: 

конкурентні переваги, сама конкурентоспроможність та стратегії її 

забезпечення. 
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Сучасний етап розвитку України характеризується суттєвими 

структурними змінами в економічних відносинах. З переходом до ринкових 

відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, 

внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон‘юнктурних коливань і 

все більшого загострення конкуренції на ринку України. Тому і постає 

питання розробки та впровадження ефективної асортиментної політики та 

забезпечення належного рівня якості товарів на підприємствах.  

Значну увагу питанням управління асортименту та якості товарів на 

підприємстві в умовах сучасної ринкової економіки приділяли вітчизняні та 

зарубіжні вчені: В.В. Апопій, Л.В. Балабанова, І.А. Бланк, А.М. Виноградська, 

Г.Дж. Болт, М.М. Дарбінян, Я.І. Гандштак, В.Я. Кардаш, Ф. Котлер,                          

Д.Д. Костоглодов, В.В. Краснова, Ж. Ламбен, Л.В. Осипова, Ф.Г. Панкратов, 

М.С. Порядковий, А.Н. Романов, Т.К. Серьогіна, І.М. Синяєва та ін.  
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Водночас, через зміну ринкових умов функціонування торговельних 

підприємств, виникає необхідність пошуку нових підходів щодо формування 

асортименту та контролю якості. 

Ми вважаємо за необхідне відмітити, що ефективність і стабільність 

підприємств в теперішній час визначається передусім структурою 

асортименту та якістю товарів. Тому однією з найбільших актуальних 

проблем не тільки українських підприємств, але й підприємств усього світу є 

управління асортиментом товарів та підвищення їх якості, оскільки попит на 

якісні і безпечні товари в теперішній час постійно зростає. 

Асортимент товарів – це сукупність товарів різних груп, видів і 

різновидів, об‘єднаних за певною ознакою. Розрізняють асортимент 

промисловий, до якого входять товари відповідної галузі виробництва або 

виробничого підприємства, і торгівельний асортимент – товари які 

реалізуються через мережу оптових і роздрібних торговельних підприємств. 

Торговельний асортимент формується на підставі промислового 

асортименту, частина якого може не надходити в торгівлю.  

Нами поділяється думка дослідника М. Г. Чумаченка, стосовно того, що 

різноманітність визначень асортименту можна звести до основних трьох груп: 

 - асортимент, орієнтований на виробника (продавця). Під асортиментом 

в даному випадку розуміють перелік усіх видів продукції, що виробляється із 

зазначенням обсягів випуску. 

 - асортимент, орієнтований на споживача (виходячи з ринкових потреб), 

тобто це «набір товарів, який формується за певними ознаками, що 

задовольняє різноманітні, аналогічні й індивідуальні потреби».  

- асортимент як товарознавча категорія з позиції певної класифікаційної 

ознаки. Такого підходу притримується найбільш чисельна група авторів. 

Приведемо одне з найбільш характерних визначень «асортимент – це перелік 

і співвідношення окремих видів продукції в складі окремої номенклатурної 

групи, які відрізняються між собою параметрами, зовнішнім оформленням, 

призначенням та іншими характеристиками» [4]. 
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Повністю сформований асортимент не може залишатися актуальним 

постійно, він потребує удосконалення в зв‘язку із змінами на ринку. 

Управління асортиментом націлене на задоволення попиту цільових груп 

споживачів, гнучке реагування на вимоги ринку, забезпечення прибуткової 

діяльності підприємства.  

Однією із проблем управління асортиментом є визначення доцільності 

пропозиції стандартного товару, придатного для всіх цільових ринків або 

пристосування товару до специфічних особливостей кожного окремого 

сегменту із створенням для цього певної кількості модифікацій базового 

виробу. Обидва напрямки мають свої переваги і недоліки [6].  

Формування оптимального асортименту, який сприяє оптимізації та  

збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу надзвичайно 

актуальні для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними. Для 

отримання найкращих результатів діяльності та оптимізації співвідношення 

системи «витрати–збут» необхідно систематично проводити дослідження, 

пов'язані з вивченням повноти асортименту, перспектив розвитку товарів у 

майбутньому та досягнення найвищих результатів економічної діяльності. 

Не рідко у складі товарної і реалізованої продукції можуть бути вироби з 

низьким рівнем рентабельності або не затребувані вироби. Щоб уникнути 

наслідків, необхідно вивчити фактори, що впливають на попит даних видів 

продукції, з метою пошуку шляхів недопущення або мінімізації втрат. З 

цього виходить, що господарюючий суб'єкт повинен постійно працювати над 

формуванням товарного асортименту. Як показує світовий досвід, лідерство 

в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в 

асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може нею 

максимально ефективно управляти. 

Система управління товарним асортиментом охоплює такі підсистеми: 

управління ринковою інформацією, найголовнішим елементом якої є 

вивчення попиту; управління закупівельною діяльністю; управління 

товарними запасами; управління рішеннями щодо змін в управління 

товарним асортиментом.  
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Процес управління асортиментом не може бути абстрагований від 

конкретної стратегії підприємства й повинен базуватися на заздалегідь 

обраних цілях і завданнях, що обумовлюють напрямок розвитку асортименту 

підприємства. Управління асортиментом – це циклічний поетапний процес, 

який передбачає послідовність виконання певних дій та їх періодичну 

повторюваність. Однією з проблем підприємств у сфері управління 

асортиментом є несистематичність та непослідовність у дослідженні та 

внесенні змін до асортименту.  

Важливими показниками оцінювання асортименту є показники широти, 

глибини, насиченості, гармонійності та інші. Їх визначення дозволяє також 

оцінювати існуючий асортимент з різних позицій. Основне завдання 

управління асортиментом полягає в скороченні одного асортиментного ряду 

та поширенні іншого. Занадто великий асортимент погано позначається на 

економічних показниках: з'являється багато позицій, які за обсягами 

продажів не можуть вийти навіть на рівень беззбитковості. Крім цього, 

великий асортимент примушує розпиляти сили компанії, ускладнює 

грамотну пропозицію товару споживачу. В результаті 10 - 20% найменувань 

товарів "годують" весь асортимент. 

Виключення з асортименту нерентабельних і малорентабельних товарів 

дозволить підприємствам збільшити загальну рентабельність на 30- 50%. При 

ухваленні рішення про структуру асортименту необхідно керуватися не 

тільки міркуваннями економічної ефективності, але і враховувати стратегічні 

інтереси підприємства. Підприємству слід відслідковувати як співвідношення 

за товарними категоріями, так і за окремими торговими марками.  

Для аналізу асортименту традиційно застосовують теорію життєвого 

циклу товару, а також матричні методи (наприклад, матриці Бостонської 

консалтингової групи). Управління асортиментом на кожному з етапів ЖЦТ 

має свої особливості, врахування яких дозволяє уникнути помилок.  

Аналізуючи усі підходи до управління асортиментом, а також фактори, 

що є визначальними у процесі планування асортиментної політики, можна 

запропонувати алгоритм, який являє собою послідовність етапів в процесі 

управління асортиментом (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1.  Алгоритм процесу управління асортиментом 

Основною умовою ефективності використання даного алгоритму є 

систематична повторюваність його виконання через певні проміжки часу. 

Невиконання цієї умови призведе до того, що асортимент не відповідатиме 

вимогам оптимальності як з економічної точки зору, так і з точки зору 

задоволення потреб ринку. 
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Для управління асортиментом на підприємствах повинні створюватися 

окремі підрозділи або відповідальні особи в межах підрозділів, які 

відповідатимуть за виконання усіх необхідних заходів.  

Окрім цього, управління асортиментом передбачає координацію 

взаємопов‘язаних видів діяльності — науково-технічної та проектної, 

комплексного дослідження ринку, організацію збуту, сервісу, реклами, 

стимулювання попиту.  

Під час проходження етапів управління асортиментом на підприємстві 

згідно наведено вище алгоритму, можуть виникати такі основні проблеми:  

- недостатнє інформаційне забезпечення процесу, тобто відсутність 

можливості вчасно аналізувати зміни усіх показників та недостатній обсяг 

інформації;  

- недостатня узгодженість дій та стратегій на різних рівнях роботи з 

товаром та асортиментом;  

- відсутність автоматизованої системи управління асортиментом 

(спеціальних програм), що дозволять мінімізувати витрати часу та зусиль на 

внесення змін та оптимізації асортименту [3].  

Таким чином для ефективного управління асортиментом, необхідно 

враховувати значну кількість факторів як зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру, а також керуватися якісним інформаційним забезпеченням. 

Разом з тим, асортимент можна розглядати, виходячи з трьох основних 

точок зору: асортимент, орієнтований на виробника; асортимент, як 

категорія, що формується з потреб споживачів; асортимент як перелік видів 

продукції (товарознавчий підхід). Поєднання різних поглядів дозволяє більш 

точно розуміти та управляти поняттям «асортимент». Управління 

асортиментом – це циклічний поетапний процес, який передбачає послідовне 

виконання певних дій, основною метою яких є оптимізація асортименту. 

Разом з розвитком управління асортиментом все більшу популярність 

набуває управління якістю, що головним чином завдячує міжнародним 

стандартам ISO серії 9000, де головним є особлива організація системи 
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виробництва, яка називається «система якості». Ця система являє собою 

документованість усіх процесів, що мають відношення до виробництва 

продукції і здатних вплинути на її якість. 

Стандарти ISO серії 9000формують узгоджену серію стандартів на 

системи управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та 

міжнародній торгівлі. Установлено вісім принципів управління якістю, які 

найвище керівництво може застосовувати, щоб поліпшувати показники 

діяльності підприємства (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Принципи управління якістю 

Відповідно до Держстандарту управління якістю продукції, система 

управління якістю на підприємстві - це взаємопов'язаний комплекс заходів 

для встановлення, забезпечення і підтримання потрібного рівня якості 

продукції під час її розроблення, виробництва, експлуатації або споживання, 

здійснюваних шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого 

впливу на умови і чинники, що зумовлюють якість продукції. 

Підтримуючи управління системою якості потрібно завжди проводити 

контроль за показниками якості, тому доцільно буде охарактеризувати їх 

більш детальніше (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3.Система і зміст показників якості продукції. 

Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні 

показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки 

багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї 

вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі 

показники якості виробів поділяють на дві групи: перша - диференційовані 

(поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалужена низка 

одиничних показників якості; друга - загальні показники якості всього обсягу 

вироблюваної підприємством продукції. 

Одиничні показники умовно поділяються на такі групи: 

1) Показники призначення (характеризують пристосованість виробів до 

використання та область використання). 

2) Показники надійності і довговічності. 

3) Показники технологічності (характеризують ефективність 

конструкцій машин та технологій їх виготовлення). 

4) Ергономічні показники (враховують комплекс гігієнічних 

антропометричних, фізіологічних властивостей людини, вимоги техніки 

безпеки). 

5) Естетичні показники (характеризують виразність, відповідність стилю 

і моді, оригінальність, гармонійність). 

6) Показники стандартизації та уніфікації, що відбивають ступінь 

використання у виробі стандартизованих та уніфікованих деталей та вузлів. 
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7) Економічні показники (відображають затрати на розробку, 

виготовлення і експлуатацію виробу). 

До комплексних показників якості (технічного рівня) знарядь праці 

відносяться, наприклад: коефіцієнт готовності обладнання, що характеризує 

одночасно його безвідмовність і ремонтопридатність; питомі витрати на один 

кілометр пробігу автомобіля тощо [7]. 

У практиці господарювання важливо знати не лише якість окремих 

виробів, але й загальний рівень якості усієї сукупності виготовлюваної 

підприємством продукції. З цією метою застосовують певну систему 

загальних показників. Основними з них є:  частка принципово нових 

(прогресивних) виробів у загальному їх обсязі; коефіцієнт оновлення 

асортименту продукції; частка виготовлюваної продукції, на яку одержані 

сертифікати; частка продукції для експорту у загальному її обсязі на 

підприємстві; частка виробничого браку (бракованих виробів); відносний 

обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими цінами. 

Проаналізувавши показники якості, можна навести приклади сучасних 

концепцій управління якістю продукції, які  повинні впроваджуватись на 

підприємствах для успішного їх функціонування та завоювання певних 

позицій своєю продукцією. 

Висока якість та правильний асортимент продукції є найвагомішою 

складовою, що визначає їх конкурентоспроможність. Без забезпечення 

стабільної якості, що відповідає вимогам споживачів, неможливо 

раціонально інтегрувати національну економіку в світове господарство і 

зайняти в ній гідне місце.  

В умовах ринку і конкуренції розвинені країни світу сприймають високу 

якість як стратегічний комерційний імператив і найбільш значиме джерело 

національного багатства. Якість багато в чому визначає престиж держав, служить 

основою для задоволення потреб кожної людини і суспільства в цілому.  

Система якості важлива при проведенні переговорів із закордонними 

замовниками, що вважають обов'язковою умовою наявність у виробника 
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системи якості і сертифіката на цю систему, виданого авторитетним 

сертифікуючим органом. Система якості повинна враховувати особливості 

підприємства, забезпечувати мінімізацію витрат на розробку продукції, і її 

впровадження. Споживач бажає мати впевненість, що якість продукції, що 

поставляється буде стабільним і стійким. 

Відмінною особливістю проблеми якості в сучасних умовах є те, що зі 

зміною умов життя людей вона не спрощується, а стає все більш складною. 

Забезпечення якості вимагає чимало витрат. До недавнього часу основна 

частка у витратах на якість припадала на фізичну працю. Але сьогодні висока 

частка інтелектуальної праці. Проблема якості не може бути вирішена без 

участі вчених, інженерів, менеджерів. Повинна бути гармонія всіх складових 

професійного впливу на якість. 

Якщо не приділяти серйозної уваги якості, будуть потрібні значні кошти 

на виправлення дефектів. Дослідження, проведені в ряді країн, показали, що 

в компаніях, мало приділяють уваги якості, до 60% часу може йти на 

виправлення браку. 

Контроль за відповідністю асортименту і якістю товарів вимогам 

споживачів повинен здійснюватися за допомогою вивчення інформації, 

одержаної безпосередньо від споживачів. Опитування споживачів є суттєвим 

видом контролю, оскільки являє собою основу для формування 

асортиментної пропозиції. Джерелами одержання такої інформації можуть 

бути панельні опитування, опитування відвідувачів виставок-оглядів, 

виставок-продажів, конференцій для покупців, спеціальне анкетування та ін. 

Контролем якості і асортименту товарів підприємства на сучасному 

етапі завершується розробка заходів щодо удосконалення діяльності 

підприємств та підвищення ефективності їх функціонування. 

Отже, формування асортименту і контроль якості товарів підприємства 

на сучасному етапі слід розглядати як основні елементи торговельної 

підсистеми підприємства, що має суттєве значення для вирішення найбільш 
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гострої проблеми сучасного етапу розвитку економіки України – це 

проблеми насичення ринку товарами високої якості в необхідній кількості і 

асортименті у відповідності з попитом та потребами потенційних 

споживачів. Тому для підвищення ефективності системи управління 

асортиментом і якістю товарів підприємства на сучасному етапі пропонуємо 

прийняття таких заходів: розробка пропозицій щодо удосконалення 

стандартів та іншої науково-технічної документації; розробка рекомендацій 

щодо підвищення якості товарів, заміна застарілих товарів, удосконалення 

упаковки або зниження цін; розробка переліку товарів високої якості або 

нових у відповідності з вимогами споживачів. 
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У науковій статті розглядається проблема ефективного розвитку 

підприємств України в розрізі стратегічного управління. Проаналізовано 

причини та наслідки відсутності досконалої системи стратегічного 

управління на підприємствах. Надані пропозиції щодо удосконалення даного 
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Період становлення національної економіки характеризується 

посиленням конкурентної боротьби та постійною мінливістю зовнішнього 

середовища. За таких умов, підприємству необхідно не тільки здійснювати 

аналіз внутрішніх проблем, але й вчасно реагувати на зміни зовнішнього 

середовища функціонування. Ефективний розвиток та постійна адаптація до 

змін в оточенні можливі тільки при стратегічному ставленні до діяльності 

організації. Тому в сучасних умовах становлення ринкової системи все 

більшу актуальність набувають питання впровадження ефективної системи 

стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. 

Результатом актуалізації питань ефективної організації стратегічного 

управління на вітчизняній ниві стало видання низки ґрунтовних наукових 

праць. Протягом останніх років проблемою організації системи стратегічного 

управління на підприємствах займались такі провідні науковці, як                   

Г.О. Андрусенко, О.М. Бурлакова, С.К. Василик, Л.Є. Довгань,                          

А.П. Міщенко, Г.В. Осовська, Т.М. Хміляь, З.Є. Шершньова,                                 
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Л.О. Шишмарьова та інші. Практичні рекомендації зі створення та реалізації 

успішних стратегій сучасних компаній подано в публікаціях зарубіжних 

авторів – Д. Аакера, К. Боумена, Х. Віссєма, Р. Каплана, Д. Кембела, Д. Кінга, 

М. Ковені, Г. Мінцберга, К. Ноумена, С. Левицькі, Д. Нортона, К. Облоя,          

Б. Хартлена, Д. Хассі. 

Метою даної наукової статті  є обґрунтування необхідності 

впровадження ефективного процесу стратегічного управління на вітчизняних 

підприємствах.  

Головною проблемою ефективного розвитку вітчизняних підприємств 

являється відсутність злагодженої системи стратегічного управління. 

Підприємства планують свою діяльність припускаючи незмінність 

оточуючого середовища, не враховуючи мінливість ринку. В результаті, 

більшість менеджерів не в змозі досконало спрогнозувати  діяльність 

підприємства, яким вони управляють, в довгостроковій перспективі. 

Керівництво, як правило, складає короткострокові та поточні плани, а 

механізм довгострокового, перспективного планування або взагалі відсутній, 

або має дещо хаотичний, несистематизований характер. Аналізуючи 

стратегічну прогалину таких організацій, можна відслідкувати значну 

різницю між запланованими і реально отриманими економічними і 

фінансовими показниками.  

Окрім того, проблема стратегічного управління на вітчизняних 

підприємствах пов‘язана з особливостями поточної ситуації в державі: 

повільними економічними реформами, постійними і не завжди сприятливими 

для посилення підприємницької активності змінами в законодавстві, 

фінансовими кризами, проблемою неплатежів, надмірним податковим 

тиском тощо.  

Вивчення робіт різних авторів та узагальнення досвіду діяльності 

вітчизняних виробників дозволяє визначити основні причини ускладненого 

та уповільненого переходу підприємствами України до системи 

стратегічного управління: 
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1. Проблема інформаційного забезпечення функцій управління. 

Стратегічне управління базується на основі збирання та аналізу різноманітної 

інформації як про підприємство, так і про його зовнішнє оточення. Керівники 

українських підприємств зазначають, що вони не мають достатньої 

інформації про стан ринку. До того ж бракує не тільки інформації, але й 

технічних засобів її обробки.  

 2. Незадовільний стан сучасного господарського механізму як системи 

принципів, методів, стимулів та відсутність макроекономічних та галузевих 

орієнтирів.  Різні автори до найбільш поширених інструментів промислової 

політики розвинутих країн відносять пряме державне датування окремих 

видів продукції та наукових розробок; державні закупівлі і замовлення; 

активне застосування антидемпінгового та антимонопольного законодавства; 

надання доступу до кредитних коштів на виняткових умовах за рахунок 

бюджету; активну роботу на зовнішньополітичній арені з метою розширення 

міжнародних економічних зв‘язків; викуп державою ключових підприємств 

певної галузі. В Україні інструментом промислової політики являються 

податкові та митні пільги. Проте, саме зниження податкового тиску на 

підприємництво повинно стати не інструментом, що застосовується до 

окремих підприємств, а умовою розвитку виробництва та наповнення 

бюджету, способом виведення підприємств у легальний сектор.     

 3. Моральний та фізичний знос обладнання, недосконалість технологій, 

а також брак та висока вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, значна 

частка виробників виявилась неспроможною до конкуренції на 

внутрішньому, а тим більше на зовнішньому ринку, що призвело до 

зростання кількості збиткових підприємств. Це, у свою чергу, призвело до 

різкого скорочення інвестицій у виробничий капітал як власних, так і 

залучених коштів.  

 4. Нестабільна правова база, нестійка система оподаткування 

підприємницької діяльності, неповна відповідність системи законодавчого 

забезпечення іноземних інвестицій міжнародним правовим стандартам.  
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 5. Соціальні, культурні, психологічні фактори, пов‘язані з веденням 

бізнесу та керівництвом ним. Населення України в значній мірі втратило 

навички до підприємницької діяльності та самостійного прийняття рішень в 

умовах ринкової економіки. Поведінка найманих працівників характеризується 

низькою відповідальністю за комерційний успіх продукції підприємства та 

очікуванням постійної опіки з боку адміністрації та держави. Для керівників 

більшості підприємств характерним є підхід, при якому організація діяльності 

базується на кількох ключових фігурах, без особистого втручання яких усі 

процеси на підприємстві уповільнюються, або взагалі зупиняються. Це 

призводить до практично повної залежності комерційного успіху підприємства 

від цих особистостей. При цьому такі керівники практично весь час проводять у 

процесі, а не над ним, тобто не займаються розробкою стратегічних рішень. 

Аналіз результатів соціологічних досліджень доводить, що вітчизняні 

підприємці при прийнятті ділових рішень частіше спираються на особисту 

симпатію, ніж на прогнозний розрахунок. Це вимагає від керівників та 

власників певних якостей, що дозволять за таких умов забезпечити 

комерційний успіх їх підприємства [4, с.158].  

Практика господарювання економічно розвинених країн свідчить, що 

успішне подолання несприятливого впливу зовнішніх факторів та досягнення 

динамічної рівноваги з ринковими процесами можливе лише шляхом загальної 

переорієнтації організаційного розвитку підприємства із завдань локального 

характеру на стратегічні засади управління. Стратегічна інтеграція передбачає 

регулярне виконання в організації певних процедур стратегічного 

менеджменту, що дозволяє глибоко дослідити негативні чинники, розробити 

ефективні заходи їх нейтралізації та коригувати перспективні цілі відповідно до 

прогнозованого розвитку ситуації. При цьому важливим є не тільки подолання 

кризових явищ, але і своєчасне здійснення внутрішніх організаційних 

перетворень, які виключають появу криз. 

Пристосування вітчизняних підприємств до мінливого зовнішнього 

середовища гальмується через недостатню підготовку менеджерів, 
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відсутність убільшості з них серйозного практичного досвіду стратегічного 

управління. Впровадження західних моделей і технологій стратегічного 

управління на терен вітчизняної економіки дещо заповнює цю прогалину, 

однак супроводжується рядом негативних моментів: 

 механічним копіювання практики інших країн; 

 перенесенням цілковито непридатних для місцевих умов методів і 

підходів; 

 використанням далеко не найкращої зарубіжної практики 

господарювання (часто у викривленій формі), ігнорування або недостатнє 

застосування позитивного досвіду економічно розвинених держав; 

 насадженням хибних методів управління «власного виготовлення». 

Не зважаючи на вищезазначені недоліки, теоретико-методологічні 

засади та практичний досвід західних компаній зі стратегічного управління 

широко поширюються в Україні. Однак, коло їх застосування значно вужче 

через специфіку національного бізнесу, вплив індивідуальних, 

непередбачуваних зовнішніх та внутрішніх умов, психологічну та 

професійну неспроможність багатьох українських менеджерів. Адже, 

стратегічне управління підприємством вимагає регулярного виконання 

стратегічних процедур та постійного моніторингу стратегічних індикаторів з 

метою подальшого оперативного реагування на запити ринку. Відсутність 

регулярної основи в цьому випадку призводить до того, що більшість 

менеджерів вирішують лише поодинокі локальні проблеми [5, с.718].  

Для вирішення проблеми стратегічного управління на вітчизняних 

підприємствах увага керівництва повинна фокусуватись на вирішенні 

наступних наскрізних питань:  

1. чітке визначення предмету стратегічного управління (розробка 

довгострокових цілей, взаємопов‘язаних з місією підприємства, стратегій та 

планів їх досягнення);  

2. обґрунтована оцінка поточного рівня стратегічного управління; 

3. збалансування та корегування системи операційного управління 

відповідно до стратегії;  
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4. підвищення ефективності зворотного зв‘язку капіталізації 

підприємства із завданнями стратегічного управління;  

5. обов‘язкове врахування зростаючої ролі нематеріальних активів 

підприємства у досягненні його стратегічних цілей («інтелектуалізація» 

капіталу посилює вплив нематеріальних активів по відношенню до 

фінансових та матеріальних засобів, перетворюючись на основний 

стратегічний ресурс підприємства);  

6. розробка концептуально-методологічної бази стратегічного 

менеджменту відповідно до умов та специфіки конкретного підприємства;  

7. ефективне впровадження інформаційних технологій для стратегічного 

управління підприємством [1, с.45].  

Розв‘язання проблеми налагодження ефективного процесу стратегічного 

управління можливе шляхом впровадження наступних заходів: 

 використання прогресивних зарубіжних концепцій і технологій 

стратегічного менеджменту, адекватних конкретним умовам 

функціонування;  

 чіткого розмежування систем стратегічного і поточного управління, 

оптимізації співвідношення між ними;  

 реалізації стратегічних процедур в постійному і безперервному 

процесі;  

 забезпечення високої якості нематеріальних активів як одного з 

основних стратегічних ресурсів підприємства.  

Таким чином, сьогодні в Україні на багатьох підприємствах майже 

відсутня система стратегічного управління. Істотна більшість підприємств 

хаотично реагує на зміни у зовнішньому середовищі, тоді як в ідеальному 

варіанті кожне підприємство повинно керувати стратегічними 

можливостями, шляхом виявлення внутрішнього потенціалу для адаптації в 

зовнішньому середовищі. Підприємства використовують в основному 

короткострокові плани інноваційного розвитку. Це пояснюється багатьма 

чинниками: відсутністю стратегічного потенціалу, фінансування, єдиної 
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державної інноваційної політики тощо. Наслідками безсистемного 

управління є: поглиблення кризи стратегічного розвитку на підприємствах, 

втрата капіталу, зменшення ефективності використання оборотних коштів, 

гальмування технологічного розвитку підприємств тощо.  

Пріоритетними напрямками вдосконалення процесу стратегічного 

управління на вітчизняних підприємствах повинні бути:  

 використання професійних консалтингових послуг із розробки 

стратегії, формування конкурентних переваг тощо;  

 проведення якісної галузевої аналітики та маркетингових 

досліджень не лише на початкових, а й на поточних стадіях стратегічного 

управління;  

 встановлення чітких часових рамок, дедлайнів для виконання 

стратегічних та тактичних завдань;  

 посилення контролю над розподілом ресурсів ще на початкових 

стадіях розробки стратегії. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті проаналізовано сутність системи контролю підприємств за 

випуском та реалізацією продукції з урахуванням стану зовнішнього 

економічного середовища. На основі проведеного аналізу запропоновано 

шляхи покращення контролю в діяльності виробничих підприємств України. 

        Ключові слова: контроль, управлінський контроль, діяльність, випуск 

продукції, підприємство. 

Для забезпечення ефективної діяльності працівників недостатньо лише 

визначити завдання, організувати робоче місце, забезпечити оплату праці 

тощо. Всі ці процеси не результативні, якщо не реалізовується такий 

управлінський процес, як контролювання, який дає змогу виявити існуючі в 

організації проблеми та причини їх виникнення. Тому дослідження контролю 

в діяльності підприємств є актуальним. 

На сьогоднішній день в зв‘язку з збільшенням обсягів і посиленням 

вимог до діяльності виробничих підприємств особливої уваги потребує 

дослідження проблематики з ефективних методів оперативного контролю та 

його ролі в діяльності підприємства. 

Після планування, організування і мотивування діяльності в організації 

виникає потреба в забезпеченні постійних спостережень за ходом виробничо-

господарських процесів та у виявленні проблем, які перешкоджають її ус-

пішному здійсненню. 
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Н.М. Бондар відмічає, що контролювання – вид управлінської діяльності 

щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення 

відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення 

нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних 

організаційних проблем тощо [1, c. 108]. Контролювання є важливим 

чинником забезпечення стабільності, передбаченого рівня розвитку 

економічного суб‘єкта, уникнення криз. Важливими елементами 

контролювання є спостереження за станом суб‘єктів економіки, 

цілеспрямований збір та аналіз інформації про них з метою прийняття 

оптимальних рішень. 

На думку вчених О.С. Зозульова, А.Длігач та інших, контролювання як 

вид управлінської діяльності (процес) реалізується на засадах виконання 

контрольних операцій (оперативного контролю) [2, c. 42]. 

На нашу думку, контроль – елемент і чинник управління економічними 

суб‘єктами, процесами, який полягає у нагляді за ними з метою перевірки 

відповідності їх стану законодавчим нормам, визначеним стратегіям, цілям, 

програмам розвитку тощо. 

Можна погодитися з думкою В.Д.Нємцова, Л.Є.Довгань, Г.Ф. Сініок, що  

об‘єктивна зумовленість і необхідність реалізації контролювання як функції 

менеджменту зумовлені такими чинниками: 

– складністю технологічних процесів в організації; 

– невизначеністю середовища (зміни законів, політики, структури організації, 

технології, ринку, складу і кваліфікації працівників організації тощо); 

– динамізмом науково-технічного розвитку; 

–  ймовірністю виникнення кризових ситуацій; 

–  особливістю глобалізації; 

– доцільністю підтримання успішних програм, напрямів діяльності 

організації; 

– тиском з боку конкурентів; 

– боротьбою за ринки збуту товарів тощо [4, c. 81]. 
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На нашу думку, мета оперативного контролю полягає в максимальному 

забезпеченні фактичних результатів очікуваним. 

Як зазначають В.С.Верлока, І.Д.Михайлова, для того щоб контроль 

відповідав своєму призначенню і реалізував свої функції, він повинен: 

– базуватися на чітко визначених нормативах, гнучких, динамічних 

технологіях; 

– відображати пріоритети організації відповідно до її стратегічного 

спрямування і діяльності; 

– орієнтуватися на досягнення конкретних результатів; 

– відповідати основному для організації виду діяльності; 

– забезпечувати своєчасність, мобільність, надійність, гнучкість контрольних 

операцій; 

–  бути простим і зрозумілим; 

– бути економічним (ґрунтуватися на співставленні витрат на його 

здійснення з досягнутими результатами) [5, c. 108]. 

О.В.Крушельницька зазначає, що процес здійснення оперативного 

контролю стосується інтересів конкретних працівників, що може спричинити 

зміну їх виробничої та соціальної поведінки. В кожному окремому випадку 

вона виявлятиметься по-різному. Певні працівники, які перебувають у сфері 

дії оперативного контролю, намагатимуться працювати якнайкраще, інші, 

щоб уникнути неприємностей, намагатимуться приховувати об‘єктивну 

інформацію, вдаючись до її фальсифікації. Іноді контроль спричиняє 

стресовий стан у людей, породжує конфліктні ситуації, за яких можливі 

відхилення у психіці втягнутих у конфлікт людей. Тому контроль потребує 

вивіреного, делікатного використання з урахуванням усього спектра 

чинників, що впливають на його реалізацію [3, c. 108]. 

На думку вищезгаданого вченого, система контролювання виробничих 

процесів – механізм оперативного контролю за такими елементами 

виробничо-господарської діяльності, як науковий пошук, проектування, 

розроблення технологій, підготовка виробництва, основне виробництво, 

реалізація продукції і маркетинговий пошук [3, c. 109]. 
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На нашу думку, вона покликана оцінювати ефективність робіт на всіх 

етапах циклу створення та реалізації продукції з метою забезпечення її 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тобто така 

система оперативного контролю повинна забезпечити певний рівень якості 

продукції, який задовольняв би споживача, гарантував виконання замовлень 

у встановлені терміни й на належному рівні. Тому вона є одним із 

найдієвіших об‘єктивних методів підвищення ефективності виробництва. 

Оскільки ця система повною мірою задіяна в процесі управління 

виробництвом, цілком виправдано її відносять до керуючої системи. 

В.М.Петюх зазначає, що робота щодо забезпечення ефективності 

системи оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції на 

підприємстві охоплює такі етапи: 

– визначення рівня якості відповідно до вимог споживачів; 

– створення умов для досягнення відповідного рівня якості: розроблення 

технології, підготовка обладнання, придбання матеріалів, підбір і навчання 

працівників, організація технічного оперативного контролю; 

– налагодження виробничого процесу з метою якісного виготовлення 

виробів; 

– ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу; 

– стабілізація досягнутого рівня якості продукції [6, c. 82]. 

На нашу думку, система оперативного контролю за випуском та 

реалізацією продукції охоплює сукупність функцій і методів управління, 

управлінський апарат, а також відповідне нормативне та матеріальне 

забезпечення. Контроль виробничих процесів, як правило, здійснює 

самостійний структурний підрозділ підприємства, очолюваний заступником 

директора з якості. Управління системою оперативного контролю за 

випуском та реалізацією продукції починається на етапі науково-

дослідницьких, проектно-конструкторських і технологічних розробок, а 

завершується на етапі маркетингового пошуку. 

До функцій системи оперативного контролю за випуском та реалізацією 

продукції належать: аналіз конструктивних, технологічних, виробничих і 
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експлуатаційних дефектів; виявлення помилок у кресленнях, схемах, 

технічних умовах, технологічних картах та іншій технічній документації; 

контроль якості матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що 

надходять на підприємство, перевірка їх відповідності вимогам документації; 

стеження, щоб надходили на виробництво тільки потрібні матеріали і деталі, 

які пройшли контроль і випробування; контроль якості інструментів і 

оснащення власного виробництва, що надходять в експлуатацію, а також 

інспектування стану оснащення та інструментів, які перебувають в 

експлуатації. 

Застосування системи оперативного контролю за випуском та 

реалізацією продукції забезпечує надійний контроль за дотриманням техно-

логічної дисципліни на робочих місцях; ретельне випробування та 

приймання готової продукції; перевірку правильності оформлення 

документів на виготовлення і передачу продукції на склад або замовнику; 

контроль комплектності та якості пакування готових виробів, які 

відвантажують замовнику; перевірку стану засобів оперативного контролю, 

вимірювальної техніки; виявлення, аналіз та облік браку; вивчення 

рекламацій; розроблення разом з іншими підрозділами підприємства заходів 

щодо усунення браку і поліпшення якості виробів. 

Через систему оперативного контролю за випуском та реалізацією 

продукції до виробничих підрозділів надходять пропозиції щодо 

впровадження прогресивних засобів оперативного контролю, обґрунтування 

доцільності контрольних операцій, підбору виконавців оперативного 

контролю з метою підвищення його ефективності й зниження трудомісткості. 

Забезпечуючи інтереси підприємства на ринку, така система запобігає 

виникненню збитків, пов‘язаних з виправленнями і переробками, 

прихованим браком, усуненням дефектів у виробах. Усе це суттєво впливає 

на кінцеві результати діяльності підприємства. 

Погоджуємося з думкою Т.О.Примак, що «ефективність системи 

оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції залежить від 
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того, наскільки якісно реалізуються всі її функції та завдання. Для 

підвищення ефективності управління системою і посилення її впливу на 

кінцеві результати виробництва при проектуванні конструкції й технології 

виробів визначають методи та засоби оперативного контролю, щоб їх 

технічні характеристики і показники максимально відповідали вимогам 

споживачів» [7, c. 94].  

Приблизну структуру системи оперативного контролю за випуском та 

реалізацією продукції подано на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційна структура управління системою оперативного 

контролю за випуском та реалізацією продукції 
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Потрібно додати, що на стадії організації оперативного контролю 

основну увагу зосереджують на вхідному контролі, від ефективності якого 

значною мірою залежить одержання конкурентоспроможної продукції.  

Як правило, в ній створюють два підрозділи (групи), покликані 

забезпечити впровадження і застосування міжнародний стандартів, а також 

конкурентоспроможність продукції на стадії науково-пошукових і 

конструкторсько-технологічних робіт. Обидві групи на цій стадії отримують 

інформацію безпосередньо від начальника системи оперативного контролю 

за випуском та реалізацією продукції. 

Результати її використання надходять у зворотному напрямі 

безпосередньо начальнику системи оперативного контролю, обминаючи всі 

проміжні структури, а також заступників начальника системи. Інформацію 

про діяльність груп отримує і головний інженер підприємства, оскільки вона 

потрібна йому для оперативного впливу на процес виробництва. Директор 

підприємства інформацію про результати діяльності груп отримує 

безпосередньо від начальника системи оперативного контролю за випуском 

та реалізацією продукції, а про результати щодо її реалізації у виробництві – 

від головного інженера [3, c. 112]. 

Управління системою оперативного контролю за випуском та 

реалізацією продукції очолює заступник директора з якості – начальник 

системи оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції. Він 

здійснює стратегічне управління системою, безпосередньо керує роботою 

таких груп: застосування стандартів; атестації виробництва і виробничого 

персоналу; технологічною; забезпечення конкурентоспроможності продукції 

на стадії науково-пошукових і конструкторсько-технологічних робіт. 

Узгоджені дії з підрозділами є запорукою стабільності й ефективності роботи 

системи оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції. При 

цьому важливо налагодити дієвий механізм взаємозв‘язку системи 

оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції зі службами і 

підрозділами підприємства. З одного боку, відділи і служби забезпечують 
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систему оперативного контролю за випуском та реалізацією продукції 

інформацією, необхідною для успішного управління системою, з іншого – 

система ставить перед підрозділами конкретні техніко-організаційні вимоги, 

залучає спеціалістів і керівників до вирішення конкретних питань, 

пов‘язаних із поліпшенням якості продукції. 

В статті проведене дослідження сутності оперативного контролю та його 

необхідності в діяльності підприємств України. Наслідок контролювання, 

яким є оцінка діяльності підлеглих щодо досягнення цілей, повинен 

стимулювати їх особисті зусилля. Якщо ціль досягнута без зусиль, працівник 

отримує визнання у формі простого позитивного зворотного зв‘язку. 

Особливі зусилля мотивують додатковими заходами. Якщо цілі не досягнуто 

– шукають причини. Здебільшого ними можуть бути об‘єктивні чинники, 

неправильні дії, помилки підлеглого чи керівника. З‘ясувавши причини, 

здійснюють відповідні заходи щодо їх усунення. Можливі при цьому й 

організаційні висновки. 

Стрижнем концепції контролювання є принцип, згідно з яким для 

цілковитого орієнтування в роботі структурного підрозділу не потрібно 

контролювати кожну функцію чи кожного працівника. Досить охопити 

контролем стратегічні пункти, вузлові функції. Важливо, щоб контролювання 

орієнтувалося не на минуле, а на майбутнє, оскільки краще з 75-відсотковою 

впевненістю передбачити помилку, нейтралізувавши її ймовірність, ніж мати 

вичерпну інформацію про походження вже допущеної. 
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 Проаналізовано механізм укладання та виконання зовнішньоекономічних 

договорів. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на вдосконалення 

експортно-імпортних операцій на підприємстві, які необхідно здійснювати 

керівництву підприємств для того щоб, оскаржувати рішення митних 

органів щодо підвищення митної вартості, та здійснювати митне 

оформлення за ціною договору. 

Ключові слова: експорт, раціоналізація, механізм збуту, товар, 

кон’юнктура,  рентабельність. 

Сьогодні економіка України знаходиться в кризовому стані. Офіційний 

курс долара в серпні 2014 року досягнув свого історичного максимуму – 

13,65 грн., а золотовалютні запаси в Україні складають 21,64 млрд. доларів, 

коли два роки тому становили 38,2 млрд. доларів [7]. Тому є необхідним 

вдатися до заходів, які будуть сприяти покращенню ситуації в країні. 

Важливим чинником стабілізації економіки в Україні є експорт товарів і 

послуг. Створення передумов для розширення експортної діяльності 
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промислових підприємств забезпечить позитивні зрушення у структурі 

зовнішньоторговельного балансу держави. Зогляду на це проблема побудови 

і впровадження механізму розширення експортної діяльності промислових 

підприємств є досить актуальною та потребує вивчення. 

Наукові та практичні проблеми, пов‘язані з удосконаленням механізму 

експортної діяльності підприємств на різних рівнях управління економікою, 

відображені в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених:                             

Л. Абалкіна, П. Буніча, В. Гриньової, Ф. Котлера, М. Круглова, Б. Мільнера,                

С. Мочерного, О. Пушкаря та ін.  Сутність та проблеми реалізації 

зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання досліджені в 

працях І. Герчикової, Г. Гордєєва, А. Градова, О. Кірєєва, А. Кредисова,                  

Ю. Макогона, В. Новицького, С. Попова, Б. Синецького, Л. Стровського та ін. 

Недостатньо дослідженими й обґрунтованими (особливо для умов 

України) залишаються такі важливі аспекти експортної діяльності 

підприємства, як обгрунтування цін, асортименту та обсягів експорту 

продукції, вибір ринків збуту і безпосередньо механізм 

розширення  експортної діяльності підприємства. Вказані обставини 

визначили актуальність і практичне значення обраної теми дослідження. 

Метою роботи є розробка теоретико-методологічних основ щодо 

побудови механізму розширення експортної діяльності промислових 

підприємств. 

Сучасний світовий ринок є ареною гострої конкурентної боротьби 

постачальників, яка охопила всі сфери їх діяльності і примушує 

застосовувати різноманітні форми і методи такої боротьби, спрямовані на 

залучення покупців і забезпечення переваг товару перед виробами 

конкурентів. В умовах високої насиченості товарних ринків, перевищення на 

них пропозиції над попитом, кожен товар змушений вести жорстку боротьбу 

за перевагу споживача. Завжди слід пам'ятати, що спроба торгівлі 

неконкурентоспроможним товаром втрачає всякий сенс, оскільки приносить 

як фінансові, так і моральні збитки. Саме тому підприємство мають 
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приділяти велику увагу вдосконаленню механізму розвитку експортної 

діяльності. 

Експортна діяльність підприємства  – це комерційна діяльність, 

пов‘язана з продажом та вивозом продукції вітчизняного виробництва за 

кордон.  Механізм - це динамічна система, у якій будь-які зміни однієї 

складової, викликають певну реакцію інших складових [2]. 

Таким чином, після аналізу робіт учених, надаємо поняття механізму 

розширення експортної діяльності підприємства – це  сукупність елементів, а 

також узгодженість дій між цими складовими, що, сприяють формуванню 

взаємовигідних постійних та міцних зв'язків між промисловим 

підприємством і зовнішніми суб‘єктами господарювання, які можуть 

впливати на успішність реалізації експортної політики підприємства та 

сприяти розширенню його експортної діяльності. 

Завдяки запуску механізму розширення експортної діяльності можливо 

забезпечити поєднання внутрішніх можливостей підприємства щодо 

здійснення експортної діяльності із зовнішніми чинниками впливу на 

експортну спроможність цього підприємства. 

Основною метою роботи механізму розширення експортної діяльності є 

збільшення експортного потенціалу промислового підприємства, яку можна 

досягти завдяки наступним функціям:  сприяння реалізації основних функцій 

менеджменту експортної діяльності, тобто належному її плануванню, 

організації, мотивації та контролю; забезпечення поєднання внутрішніх 

можливостей підприємства щодо здійснення експортної діяльності із 

зовнішніми чинниками впливу на експортну спроможність промислового 

підприємства; раціоналізація керованості процесу формування та 

використання експортного потенціалу промислового 

підприємства; забезпечення максимальної адаптивності залежно від зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища, тощо [3]. 

На рисунку 1 представлено структуру механізму розширення експортної 

діяльності промислового  підприємства. 
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Для висвітлення питання освоєння нових ринків як одного з механізмів 

розширення експортної діяльності промислового підприємства необхідно 

знати стратегію маркетингу: ціль, принципи й виконання комплексу заходів. 

Ціль маркетингу - проведення товару на ринок й одержання прибутку 

від його реалізації.  

При реалізації плану маркетингу необхідно ґрунтуватися на наступних 

принципах: 

1. Принцип "Розуміння споживача", заснований на обліку потреб і 

динаміки ринкової кон'юнктури. Бізнес неможливий, якщо фірма орієнтована 

тільки на прибуток, а не на розуміння споживача і його потреб. 

2. Принцип "боротьби за споживача (клієнта)". Цей принцип 

реалізується впливом на ринок і споживача за допомогою всіх доступних 

засобів (якість товару, реклама, сервіс, ціна). Суть цього принципу - боротьба 

за споживача, а не збут товару. Товар у даний випадок - це засіб для 

досягнення мети, а не сама мета. 

 

 

Рис. 1 - Структура механізму розширення експортної діяльності 

промислового підприємства 
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3. Принцип "максимального пристосування" виробництва до вимог 

ринку. Даний принцип полягає в тому, що вся діяльність фірми ґрунтується 

на знанні споживчого попиту і його змін у перспективі. Він ставить 

виробництво товарів, послуг у функціональну залежність від запитів ринку й 

вимагає робити товар в асортименті й обсязі, потрібних споживачеві [4]. 

Комплекс заходів щодо маркетингу промислового підприємства: 

- вивчення ринкової кон'юнктури; 

- вивчення споживачів товарів (послуг) підприємства і їхнє поводження 

на ринку; 

- вивчення конкурентів; 

- вибір "ніші" (найбільш сприятливого сегмента) ринку. 

Наступною складовою механізму розширення експортної діяльності є 

удосконалення структури експорту продукції промислового підприємства. 

Підприємство зацікавлено в постійному плануванні експорту товарів, 

бо це дає йому змогу розширювати збут, збільшувати прибуток, зменшувати 

залежність від ходу реалізації певного виду товару або асортиментної групи, 

ефективніше використовувати існуючу систему товароруху тощо. 

Під час виходу на новий ринок з товаром промислове підприємство має 

визначитися коли, де, кому і як його запропонувати. Для кожного нового 

ринку підприємству необхідно розробляти окремий план маркетингу [5]. 

Механізмами розширення експортної діяльності промислового підприємства 

також є збільшення обсягів випуску продукції і зниження собівартості. 

Головний  мотив  діяльності  будь-якої  фірми  в   ринкових   умовах – 

це максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації  цієї  стратегічної 

мети у всіх випадках  обмежені  витратами  виробництва  й  попитом  на 

виготовлену продукцію. 

Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих 

показників   діяльності промислового підприємства, що відображають 

ефективність використання ресурсів, результати впровадження 

нової  техніки  й прогресивної технології; удосконалювання організації 

праці,  виробництва й керування [6]. 
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Велике значення для діяльності промислового підприємства набувають 

залучені інвестиції. Вони мають наступні переваги, що сприяють 

розширенню експортної діяльності: 

- можливість отримання додаткового фінансування великих 

інвестиційних проектів; 

- передача досвіду, що накопичується інвестором на світовому ринку; 

- отримання доступу до новітніх технологій і методів організації 

виробництва; 

- допомога у вирішенні фінансових труднощів підприємства [4]. 

Отже, саме запропонований механізм розширення експортної 

діяльності здатний раціоналізувати керованість процесу формування та 

використання експортного потенціалу промислового підприємства, сприяти 

реалізації основних функцій менеджменту, тобто належному плануванню, 

організації, мотивації та контролю. Розробка механізму через деталізацію 

процесів, їх алгоритмізацію дозволить, за потреби, швидко знайти «вузькі 

місця», усунути недоліки, тобто вчасно відреагувати на зміни внутрішнього 

та зовнішнього середовища. Закладанням фундаменту під механізм 

розширення експортної діяльності промислового підприємства вважаємо 

розробку комплексу заходів, спрямованих на послідовну реалізацію 

пріоритетів розвитку експортних можливостей цього підприємства. 

Першочерговим етапом формування та реалізації експортної діяльності 

промислового підприємства є проведення оцінювання експортних 

можливостей суб'єкта шляхом аналізу виробничої, фінансової, 

маркетингової, організаційно-управлінської, трудової інформаційної та 

інноваційної складових сукупності конкурентоспроможних ресурсів 

експортного потенціалу. За результатами цього дослідження формуються 

висновки щодо наявності або відсутності необхідного набору ресурсів та 

можливостей для реалізації експортної діяльності підприємства, її 

відповідності вимогам зовнішніх ринків [2]. 

У разі недостатності зазначених ресурсів менеджери приймають рішення 

щодо доцільності подальшого нарощення експортного потенціалу або 
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тимчасово задовольняються реалізацією продукції підприємства лише на 

внутрішньому ринку. 

Таким чином, можна зробити висновки, що втілення механізму 

розширення експортної діяльності промислового підприємства забезпечить 

успішність останнього, стимулюватиме його постійний розвиток, дозволить 

швидко і адекватно реагувати на виклики сучасності. Разом з тим 

усвідомлюємо, що далеко не кожне, навіть велике, промислове підприємство 

володіє відповідним набором ресурсів та можливостей, необхідних для 

забезпечення максимальної результативності дій з формування та 

використання його експортного потенціалу. 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПЕРСПЕКТИВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

У статті досліджено процес реалізації політичного курсу України на 

інтеграцію до структур Європейського Союзу та його вплив на 

зовнішньоторговельні перспективи вітчизняного АПК щодо ескалації 

експортного потенціалу.  

Ключові слова: зовнішньоторговельні перспективи, зона вільної торгівлі, 

АПК, експортний потенціал, продовольчий ринок, тарифне та нетарифне 

регулювання. 

Дослідження перспектив входження підприємств аграрного сектору 

України на ринок Європейського Союзу, на нашу думку, є актуальним, 

оскільки очевидна необхідність подальшого розвитку і розширення 

присутності вітчизняних виробників агро продовольчої продукції на світових 

ринках. На сучасному етапі економічний стан в агропромисловому комплексі 

(АПК) України ускладнений рядом проблем, сприяти розв'язанню яких може 
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тільки поглиблення його інтеграції в систему світогосподарських зв'язків, а 

особливо Європейського Союзу, як важливого стратегічного партнера. За 

умови, що на експорт в останні роки приходиться майже дві третини ВВП 

України, реструктуризація експорту є важливим критерієм розвитку 

економіки і конкурентних переваг країни у світовому поділі праці. В умовах 

світової агарної кризи Україна може збільшити свою присутність на 

європейському ринку як виробник продуктів харчування. Але без 

відповідних змін у системі державного управління аграрним сектором 

економіки, впровадження прогресивних технологій, вдосконалення 

селекційної та племінної справи, доступу до кредитних ресурсів для 

виробників сільськогосподарської продукції досягти успіху неможливо. 

Дослідження проблем європейської інтеграції, розкриття структури 

інтеграційних процесів, перспектив розвитку вітчизняної економіки в умовах 

посилення зовнішньоекономічних зв'язків є предметом дослідження 

вітчизняних фахівців. Серед останніх слід виокремити наукові праці 

І.Бураковського, В.Мовчана, Б.Пасхавера, Л.Молдован, В.Липова, 

О.Шубравської. Ступінь розробки проблематики державного регулювання цін на 

продукцію агропромислового комплексу ще дуже недостатня. Серед наукових 

праць можна звернути увагу на наукові праці Шпичака О.М., Кириленка І.Г., 

Макаренка М.І. та інших дослідників. 

Стаття присвячена зовнішньоторговельним перспективам АГЖ України у 

процесі інтеграції до структур Європейського Союзу. Метою даного дослідження є 

висвітлення механізмів державного управління щодо ескалації експортного 

потенціалу АГЖ України в контексті економічної інтеграції до структур ЄС та 

пошуку шляхів подолання негативних наслідків цього процесу на аграрний 

сектор вітчизняної економіки. 

Становлення та розвиток в Україні основ ринкової економіки, її інтеграція у 

світовий економічний простір призвели до зростання ролі зовнішньої торгівлі у 

відтворювальному процесі, посилення впливу кон'юнктури світового ринку на 

параметри розвитку економіки держави. Ситуацію на світовому ринку 



381 
 

продовольства сьогодні швидко змінюють нові рушійні сили, такі як зміна 

клімату, високі ціни на енергоресурси, глобалізація й урбанізація. Вплив 

великомасштабного приватного сектору у світовій продовольчій системі та 

гуртово-роздрібних торговців продовольством також швидко зростає. Зміна 

харчової цінності, підвищення товарних цін, нові зв'язки між споживачами та 

виробниками мають критичне значення для бідних і уразливих у продовольчому 

відношенні верств населення. Тому дослідження та інтерпретація сучасних 

тенденцій і нових викликів   на  світовому   продовольчому   ринку   важливі   для   

забезпечення суб‘єктів формування аграрної політики відповідною інформацією, 

мобілізаціїадекватних ресурсів на місцевому, регіональному та національному 

рівнях. 

Проблеми економічної інтеграції, вважаємо, надзвичайно широкі і складні як 

у науковому, так і в соціальному контексті. Для їх розв'язання необхідна 

насамперед політична воля та структурні реформи, які сприяли б подоланню 

наявних диспропорцій на ресурсних ринках та ринках праці країн-учасниць 

інтеграційних процесів. 

На нашу думку, розвиток торговельних відносин з Європейським Союзом 

набуває для України все більшого геополітичного та геоекономічного значення. Як 

результат цього політичного курсу в географічній структурі українського 

експорту та імпорту товарів ЄС посідає одне з провідних місць після країн 

СНД. Сукупні обсяги торговельно-економічних взаємовідносин України з 

країнами ЄС в останні роки стійко зростають, але вітчизняні підприємства 

експортують переважно мінеральні ресурси та сільськогосподарську сировину. 

Сировинна спрямованість українського експорту свідчить про те, що 

вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники мають обмежені можливості 

щодо закупівлі сучасного обладнання та устаткування внаслідок низької 

платоспроможності й технологічної відсталості. Доречно було б зазначити, що в 

Україні спостерігається надзвичайно високий рівень освоєння життєвого 

простору: у господарське використання залучено понад 92% її території. Тільки 

близько 5 млн га (майже 8%) перебуває в природному стані (болота, озера, ріки, 

гори). За щільністю населення Україна наближається до середньоєвропейського 
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рівня. В 2013 році в Україні 82% площі земель використовуються як головний 

засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві. Зокрема, до 

сільськогосподарського виробництва залучено 71,2% території суші. Разом з тим 

внутрішньогалузеве використання земельної території в АПК України має 

екстенсивний характер. Під господарське будівництво, інші невиробничі 

потреби зайнято 5-7% загальної площі продуктивних земель. У складі 

сільськогосподарських угідь 44,6% орних земель. Основна база землеробства 

розмішується на чорноземах і грунтах чорноземного типу - 70,4% площі орних 

земель. 

Сільськогосподарські підприємства України сьогодні спеціалізуються 

переважно на виробництві та експорті рентабельних технічних культур, таких як 

соняшник та ріпак, без дотримання науково обґрунтованої сівозміни, 

порушуючи при цьому культуру землеробства. Не знаходячи попиту на 

внутрішньому агропродовольчому ринку, сировина направляється до 

індустріально розвинутих країн для виготовлення з неї товарів промислового і 

споживчого призначення. Перероблена продукція надходить на ринки України, 

витісняючи вітчизняних виробників та посилюючи проблему безробіття на 

вітчизняному ринку праці. 

Як показав досвід перебування України в СОТ, вітчизняні 

сільськогосподарські виробники не готові змагатися з більш 

конкурентоспроможними імпортерами, які отримують державні субсидії на 

виробництво сільськогосподарської продукції на більш високому рівні. 

Тому одним з першочергових заходів торговельної політики України в 

аграрній сфері, на нашу думку, має стати збільшення витрат із Державного 

бюджету на гармонізацію національної системи стандартів харчових продуктів до 

вимог €С. Проте ці витрати можна частково компенсувати фінансовою та 

технічною допомогою ЄС. Внаслідок цього збільшаться можливості експорту 

українських агропродовольчих товарів на європейські ринки, що суттєво 

посилить експортний потенціал вітчизняних сільськогосподарських 

виробників. Крім того, посиляться конкурентні позиції національних 
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виробників і на внутрішньому продовольчому ринку, що означатиме 

пропозицію продукції вищої якості українським споживачам. 

Майбутня Угода про створення зони вільної торгівлі з ЄСпередбачає 

нульову ставку митних тарифів по більшості товарних груп з обох сторін. 

Однак, крім тарифів, значною мірою доступ до європейських ринків 

українським товарам обмежують нетарифні бар'єри, такі як невідповідність 

стандартів   продукції,   відмінність   митної   системи   та   процедур   оцінки 

відповідності продукції. Додатковий бар'єр для українських товарів -

преференційні правила походження товарів, які застосовує Європейський Союз. 

Зменшення до нуля імпортного мита означатиме здешевлення 

європейської агропродовольчої продукції на внутрішньому ринку, що буде 

сприятливим для українських споживачів. Враховуючи, що третину імпорту з ЄС 

нині становлять обладнання, устаткування та транспортні засоби, 

здешевлення цієї промислової продукції сприятиме швидшому оновленню 

основних фондів сільськогосподарських підприємств, впровадженню сучасних 

технологій із переробки сільськогосподарської сировини, а отже, й більшій 

ефективності АПК України. Зростання конкуренції на українському ринку 

позначиться передусім на виробниках агропродовольчої продукції низької 

якості, яким доведеться збільшувати витрати на підвищення її якісних 

параметрів та розроблення ефективної маркетингової стратегії. 

Спрощення митних процедур допоможе зменшити витрати на імпортні 

операції, що сприятиме збільшенню товарообігу між Україною та ЄС. Водночас 

цей захід потребуватиме витрат на переобладнання митниць і перепідготовку 

фахівців. Але внаслідок цього українські виробники зможуть мінімізувати час 

на митні процедури та пришвидшити доступ своїх товарів на європейські 

ринки, а також оптимізувати способи постачання сільськогосподарської 

сировини та напівфабрикатів європейським бізнес-партнерам. Спрощення та 

пришвидшення експортно-імпортних операцій сприятиме кращому 

задоволеннюпотреб українських споживачів і здешевленню продовольчих 

товарів на внутрішньому ринку. 
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Для запобігання реекспорту з ЄС товарів, вироблених у третіх країнах, 

Україні доведеться переглянути систему правил походження товарів. Взаємне 

визнання сертифікатів походження передбачає тісну співпрацю відповідних 

органів України та ЄС. Для повноцінного використання можливості 

преференційного доступу до європейського ринку українським виробникам 

доведеться більш чітко контролювати джерела сировини, матеріалів та інших 

компонентів і на кожному етапі виробництва документально підтверджувати їх 

походження. 

Впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС матиме як 

позитивні, так і негативні наслідки для різних груп особливих інтересів. 

Зацікавлені в подоланні тарифних і нетарифних бар'єрів українські 

експортери та імпортери агропродовольчої продукції, для яких можливі 

економічні втрати від зміни стандартів. Але ці втрати вони зможуть 

компенсувати зростанням прибутків через збільшення обсягів торгівлі 

внаслідок подолання вхідних бар'єрів та підвищення іміджу українських 

продовольчих товарів на європейському ринку, а також підвищення 

ефективності роботи української митниці. 

Процес реформування агропромислового комплексу України можна 

зробити ефективнішим через залучення іноземних інвестицій до модернізації 

існуючих та створення нових підприємств з виробництва та переробки 

сільськогосподарської сировини. Угода про зону вільної торгівлі сприятиме 

включенню українських аграрних підприємств до європейських вертикально 

інтегрованих маркетингових систем із виробництва І постачання продовольчих 

товарів. 

Пристосування до нових стандартів і правил торгівлі, що неодмінно 

пов'язано з поглибленням відносин із ЄС в рамках зони вільної торгівлі, 

потребуватиме від українських сільськогосподарських виробників збільшення 

витрат у короткостроковій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі це 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної агропродовольчої 

продукції і, як наслідок, закріпленню своїх позицій на внутрішньому ринку та 
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збільшенню експорту на світові продовольчі ринки. Здійснення реформ, які є 

наслідком укладання угоди про вільну торгівлю з ЄС, посилять довіру іноземних 

компаній до української економіки, що буде сприяти припливу іноземних 

інвестицій в Україну, в тому числі і в її агропромисловий комплекс.  

Враховуючи особливості сучасного стану АПК України, можна навести низку 

аргументів на користь інтеграції до структур ЄС Економічнийпотенціал ЄС та 

динаміка його розвитку дає можливість дійти висновку про те, що 

Європейський Союз є великим ринком збуту для вітчизняних 

сільськогосподарських товарів та джерелом наповнення внутрішнього 

продовольчого ринку України. До того ж торгівля з ЄС є важливим джерелом 

надходження вільноконвертованої валюти, дозволяє обмежувати бартер, 

масштаби якого в посткризових умовах загрожують економічній безпеці країни. 

Співробітництво України з Європейським Союзом необхідне для 

технологічного оновлення вітчизняного сільськогосподарського виробництва, 

підвищенню рівня зайнятості на селі. Виробничі технології більшості 

українських сільськогосподарських підприємств відстають від тих, що їх 

використовують провідні європейські країни. 

Європейський Союз - це невичерпне джерело досвіду функціонування 

ринкової соціально орієнтованої економіки та державного регулювання 

економічних процесів. Очевидно, саме тут Україна може отримати знання щодо 

розробки й реалізації результативної антимонопольної політики та 

недопущення надмірної концентрації ринку окремими його учасниками. 

Розвиток співробітництва з ЄС неминуче означає необхідність 

запроваджувати відповідні правила та стандарти вироблення й реалізації 

економічної політики, поведінки первинних економічних агентів. А це, у свою 

чергу, сприятиме формуванню прозорого середовища виробничо-комерцІйної 

діяльності на національному ринку, що має надзвичайно велике значення для 

України. 
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Розглянуто поняття ризику, проаналізовано  основні підходи до побудови 

процесу управління ризиками різних авторів, та запропоновано поетапну 

схему для аналізу ризиків, та визначення методу впливу на них. 
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Ризик є невід'ємним атрибутом підприємницької діяльності. Під 

підприємницькими ризиками розуміється невизначеність результату та 
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наслідків діяльності підприємства як в цілому, так і її окремих напрямків, 

наприклад, зовнішньоекономічної діяльності. Тому важливо правильно 

оцінити ризики, які виникають і обрати вірний шлях, щоб їх уникнути. 

Визначення поняття «ризик», узагальнення інформації про підходи до 

аналізу та оцінки ризиків та методи їх уникнення. 

Внаслідок різноманітності проявів ризику, зокрема у 

зовнішньоекономічній діяльності, в науковій літературі відсутній єдиний та 

загальноприйнятий підхід до визначення сутності даного ризику, 

виокремлення та класифікації його видів, але це питанням займалось багато 

авторів, серед них:  Райзберг Б.А., Рум‘янцев А.П.,  Гранатуров В. М., 

 Штефанич Д. А., Климик Г.В., Цимбровська А.В., Вітлінський В. В., 

Вербицька Г. 

Діяльність будь-якого підприємства пов‘язана з ризиком. Зростання 

рівня ризику в сучасних умовах пов‘язане з невизначеністю і швидкою 

зміною економічної ситуації в країні загалом і у сфері ЗЕД зокрема. В 

економічній літературі ризик трактується по-різному. 

На думку Райзберга Б.А.  ризик, – це можливість понесення втрат або 

збитків внаслідок будь-якої діяльності.  Вітлінський В.В. та Верченко П.І 

розглядають ризик, як ймовірність (загроза) втрати підприємством частини 

своїх ресурсів, недоотримання прибутків або поява додаткових витрат у 

результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності [3]. 

Альгин А.П вважає, що ризик – це діяльність, пов‘язана з подоланням 

невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість 

кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного 

результату, невдачі і відхилення від мети. Проте, як відомо, ризик найчастіше 

виникає у випадку бездіяльності, а саме ризик невикористаних можливостей. 

У багатьох випадках менеджери затримують прийняття рішення за умов 

невизначеності і в результаті потрапляють у ситуацію ризику.  

Що стосується ризиків ЗЕД , то під цим поняттям розуміють розуміють:  

1. Ризик – це загроза втрат ресурсів, додаткових витрат, недоотримання 

прибутку суб'єктами ЗЕД. 
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2. Ризик – це непередбачуваність зовнішньоекономічної операції.  

3. Ризик – це неповна впевненість щодо ефективності операцій, які 

плануються та проводяться в процесі здійснення ЗЕД [1]. 

Складність виявлення ризиків на зовнішньому ринку полягає в 

нестабільності економічних і соціально політичних процесів країн партнерів, 

в обмеженості інформаційної бази і специфічному характері кожної 

зовнішньоекономічної операції. 

Поколіннями економістів і менеджерів вироблений загальний алгоритм 

процесу управління ризиками, в тому числі і в сфері ЗЕД. Основні елементи 

цієї схеми, тобто етапи управління ризиками, наступні [2]:  

1.ідентифікація ризику; 

2. його аналіз і оцінка; 

3.розробка і здійснення конкретних заходів щодо управління ризиками (Рис. 1.). 

Рис.1. Етапи процесу управління ризиками [2]. 

Деякі автори, що досліджували це питання, по іншому бачать схему 

етапів управління ризиками. 

Тобто О.М. Донець, Т.В. Савельєва , Ю.І. Урецька вважають, що 

управління ризиками має складатись з таких етапів [4]: 

1. Інформаційно-аналітичний етап; 

2. Визначення контексту ризику; 

3. Якісний аналіз ризику; 

4. Кількісний аналіз ризику; 

5. Ранжирування і відбір ризиків; 

6. Вплив на ризик; 

7. Оцінка економічної ефективності управління ризиками. 

Ідентифікація ризику (причини виникнення, види ризиків, критерії оцінки, 

кордони ризиків, оцінка ймовірності виникнення) 

Аналіз та оцінка ризику (моделювання, ранжування факторів ризику, 

розподіл ризиківз урахуванням фактору часу) 

Розробка і здійснення конкретних процедур управління ризиками 
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А Мостенська Т. Л і Скопенко Н. С. визначають  дещо інші етапи 

управління ризиками, це такі як [5]: 

1. Визначення мети дослідження; 

2. Діагностика проблеми 

3. Визначення можливих ризиків (ідентифікація ризиків)  

4. Аналіз ризику 

5. Кількісна та якісна оцінка ризику 

6. Визначення методу впливу на ризик: 

 Уникнення ризику  

 Вирівнювання ризику  

 Збереження ризику 

 Зменшення ризику  

 Передача ризику 

7. Обрання методів оптимізації ризику  

8. Розроблення управлінського рішення 

9. Прийняття рішення 

10. Вплив на ризик  

11. Контроль та корегування процесу управління 

12.  Оцінка результатів  

Богомол О.Г. вважає , що перший етап  визначення мети є 

формулювання мети, далі етап розпізнання ризику виражається в 

усвідомленні можливих ризикових ситуацій підприємцем або індивідом. 

Етап оцінки ризику полягає у визначенні його серйозності і небезпеки. 

При цьому використовується два види оцінки: якісна і кількісна. 

На етапі вибору методи управління ризиком поділяються на дві 

категорії: контроль за ризиком і фінансування ризику. 

Етап застосування вибраного методу включає в себе, так звану, 

програму запобігання та контролю збитків [1]. 

На нашу думку можна поєднати дані погляди, для синтезу більш 

поглибленої схеми управління ризиками (Рис. 2.) 
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Рис.2. Етапи реалізації процесу управління ризиком 

Перш за все, етап визначення мети – це формулювання мети, керуючись 

якою визначають ступінь прийнятності ризику. Для підприємця головною 

метою є забезпечення існування фірми і досягнення певного рівня прибутку [1]. 
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На подальшому етапі доцільно провести визначення контексту ризику, 

тобто треба визначити стратегічні і тактичні цілі підприємства. Цей етап є 

дуже важливим, оскільки визначення ризиків спирається на встановлення 

певних подій, які впливають (позитивно або негативно) на досягнення цілей, 

а якщо відсутні цілі, то відсутні і ризики [4]. 

Далі необхідно провести якісний аналіз ризику, який передбачає: 

1. Проведення порівняння очікуваних позитивних результатів з 

можливими від цього наслідками. Наслідки рекомендується класифікувати за 

аналогією з можливими втратами на фінансові, матеріальні, часові, соціальні, 

збутові, екологічні та матеріально-психологічні.  

2. Визначення впливу рішень, які приймаються на етапі розробки 

стратегії ЗЕД, на інтереси суб'єктів ЗЕД. Необхідність цього кроку є 

наслідком того, що при здійсненні ЗЕД потрібно враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін [6]. 

Для того, щоб визначити шляхи впливу на ризик, слід провести 

кількісний аналіз ризику. Цей етап включає оцінку рівня ризику і рівня 

впливу на діяльність підприємства. Основними характеристиками ризиків 

проекту є ймовірність і розмір можливих наслідків, для різних ризиків можна 

побудувати функції розподілу ймовірності настання наслідків залежно від їх 

розміру. 

Найпоширенішими методами оцінки ступеня ризику є [6]: 

1. Статистичний метод. Він застосовується у випадку, коли суб'єкт ЗЕД 

має в своєму розпорядженні значні обсяги статистичної інформації щодо 

питань, які його цікавлять, за n періодів часу. При використанні цього методу 

ступінь ризику виражається або ймовірністю можливих втрат, або середнім 

значенням (математичним очікуванням) найбільш ризикованої величини, або 

величиною середньоквадратичного відхилення від очікуваної величини.  

2. Метод аналізу доцільності витрат. Сутність цього методу 

ґрунтується на факті, що витрати за кожним напрямом діяльності 

підприємства, а також по окремих її елементах, мають різну ступінь ризику. 
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Наприклад, ступінь ризику витрат, пов'язаних з купівлею сировини, буде 

вище, ніж по витратах на заробітну плату.  

3. Метод експертних оцінок. Цей метод носить більш суб'єктивний 

характер у порівнянні з іншими. Суб'єктивність є наслідком того, що група 

експертів, яка займається аналізом ризиків, висловлює власне судження як 

щодо минулої ситуації, так і щодо перспектив розвитку.  

4. Аналітичний метод. Його можна звести до декількох взаємозалежних 

етапів:  

- на першому етапі здійснюється підготовка аналітичної інформації;  

- на другому етапі будуються діаграми залежностей вибраних показників 

від вихідних даних. Зіставляючи їх, можна виділити ті показники, які 

більшою мірою впливають на ЗЕД;  

- на третьому етапі визначаються критичні значення ключових 

параметрів.  

- на четвертому етапі на підставі отриманих ключових параметрів 

аналізуються можливі шляхи підвищення ефективності роботи фірми, а, 

отже, і шляхи зниження ступеня ризику, який визначається за одним з 

наведених методів.  

5. Метод використання аналогів. Сутність цього методу полягає в тому, 

що при аналізі ступеня ризику визначеного напряму ЗЕД доцільно 

використовувати дані про розвиток таких же або аналогічних напрямів у 

минулому. 

Етап ранжирування і відбір ризиків – визначення ступеня важливості 

ризиків для проекту і порядку, у якому ними займатиметься підприємство. 

Критерієм може бути порівняння наслідків із прибутком, доходом та 

активами підприємства [4]. 

Етап вибору методів управління ризиком поділяються на дві категорії: 

1. Контроль за ризиком інакше називається методом мінімізації збитків. 

Він здійснюється чотирма різними способами: 

 ухилення від ризику, тобто відмова від підприємства, пов'язаного з 

ризиком. Цей метод полягає в спробі повної ліквідації ризику. Для окремої 
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особи це може означати відмову від будь-якої дії, яка може призвести до 

втрати, скажімо, здоров'я або майна. Для підприємця - відмова від заходів, 

які шкодять підприємницької діяльності. 

  запобігання збиткам означає проведення заходів, що дозволяють 

звести нанівець ймовірність деяких збитків, наприклад, дієва охорона 

виробництва; 

 мінімізація втрат пов'язана з проведенням заходів, що дозволяють 

знизити ймовірність настання несприятливого випадку або величину збитків 

до мінімально можливої, наприклад, виконання всіх технологічних вимог при 

виробництві товарів; 

 передача контролю за ризиком - відмова від участі у ризикованому 

заході (але не відмова від самого заходу) за рахунок залучення іншого боку 

(найняти субпідрядника, перевізника). 

2. Фінансування ризику означає відшкодування збитків за рахунок 

власних коштів. Воно може здійснюватися двома способами - прийняттям 

(поглинанням) ризиків і передачею ризиків іншій особі. 

Прийняття ризику полягає в згоді з можливими збитками, у разі, якщо 

ризикова ситуація настане. Рішення про поглинання може бути прийнято з 

двох причин. По-перше, коли не можна або не має сенсу використовувати 

інші методи. Це ризик, вірогідність якого досить мала. По-друге, коли є 

можливість створити фонд самострахування, тобто поступового 

нагромадження коштів для власного покриття передбачуваних збитків [1]. 

До методів передачі ризику третім особам при збереженні існуючого 

рівня ризику відносяться: страхування, хеджування, фінансові гарантії, 

доручення та інші [5]. 

Етап оцінка економічної ефективності управління ризиками  

визначення витрат та вигід від застосування запропонованих методів 

управління ризиками. 

Після вибору оптимального виду впливу на конкретні ризики з'являється 

можливість сформувати стратегію управління всім комплексом ризиків 



394 
 

підприємства. Це етап прийняття рішення, коли визначаються необхідні 

фінансові, трудові, матеріальні ресурси, розподіл задач серед менеджерів, 

проводяться консультації зі спеціалістами та інше. 

Заключним етапом ризик-менеджменту виступає контроль і коригування 

результатів реалізації обраної стратегії з урахуванням нової інформації [5]. 

Контроль полягає в одержанні інформації щодо збитків, (реальних або 

прогнозованих) та вжитих (або можливих) заходів щодо їх мінімізації. Він 

може виражатися у виявленні нових обставин, що змінюють ступінь ризику, 

передачі ризиків страхової компанії, спостереженні за ефективністю роботи 

систем забезпечення безпеки тощо. Регулярно повинен відбуватися перегляд 

даних про ефективність заходів щодо управління ризиками з урахуванням 

інформації про зміни, що відбулися за цей період в економічній системі. 

При виході на зовнішній ринок слід скористатися вже наявними даними 

по оцінці рівня різних ризиків в країнах свого можливого економічної 

присутності. Найбільш популярною і визнаною у усьому світі є система 

оцінки ризиків - "Індекс BERI (Business Environment інформації про ризики)". 

Наявність ризику неминуче в ринкових умовах господарювання, 

причому, чим вище ризик, тим більше можливий прибуток., і  для  того  щоб 

уникнути негативних наслідків правильно реагувати на ситуації, які 

виникають. Для цього потрібно вміти робити оцінки ризикам з метою вибору 

з них тих, які можна прийняти, якими можна управляти і від яких слід 

відмовитися. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Формування і подальший розвиток ринкових відносин в Україні ініціює зміни 

в управлінні автотранспортними підприємствами. Більшість з цих змін 

ґрунтуються на емпіричній основі як відповідній реакції на існуючі труднощі 

та проблеми. Це призводить до того, що системи управління не 

пристосовані до вирішення нових, постійно виникаючих задач, тобто 

ефективність їхнього функціонування згодом знижується. Тому необхідна 

система управління, яка володіє більшою гнучкістю та динамічністю 

управління, враховує зовнішні фактори та наділена цільовою орієнтацією 
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всіх підрозділів підприємства на кінцеву мету – формування та розвиток 

конкурентних переваг.   

Ключові слова : Міжнародні перевезення, перевезення вантажу, траснпорт, 

транспортні комунікації,транзит, прикордонний пропускний пункт. 

Україна має досить потужну транспортну систему, що спроможна 

виконувати значний обсяг міжнародних перевезень. Проте останнім часом 

спостерігається поступове зменшення ефективності її діяльності, що 

відображається, зокрема у зменшенні обсягів міжнародних перевезень 

вантажів та пасажирів. Причин такого стану багато, тому є велика потреба в 

наукових дослідженнях основних недоліків в управлінні міжнародними 

перевезеннями та визначенні заходів з підвищення його ефективності.  

Питання підвищення ефективності управління транспортною системою 

України, зокрема й у міжнародних перевезеннях, розглядають такі вітчизняні 

науковці: О. Ігнатенко, М. Дмитриченко, О. Павленко, А. Пасічник, В. 

Мальнов, О. Клен, О. Пікулик, О. Полякова, Д. Прейгер, Я. Жаліло, О. 

Собкевич, О. Ємельянова, О. Процик, Ю. Сілантьєва, П. Яремович. Галузеві 

проблеми управління міжнародними перевезеннями за видами транспорту 

розглядають Ю. Лущай, О. Мельник, А. Тодощук, О. Мукан, Л. Сніжко, Є. 

Альошинський, О. Пестременко-Скрипка, О. Невзорова, Л. Марценюк, Т. 

Мукмінова (залізничний транспорт), Т. Войченко, В. Мірошко, І. Покотілов, 

К. Кошкін (водний транспорт). У даній статті здійснене узагальнення 

найактуальніших проблем удосконалення управління міжнародними 

перевезеннями як в цілому по транспортній системі України, так і за 

галузевими аспектами. 

Метою статті є дослідження основних напрямків підвищення 

ефективності управління міжнародними перевезеннями, що здійснюються 

транспортною системою України. 

Транспортна система України включає понад 22 тис. км залізничних 

колій, що взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн і на яких функціонує 

40 міжнародних залізничних переходів, близько 170 тис. км автомобільних 
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доріг, 30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг, 18 державних морських 

торговельних портів (МТП) загальною технологічною потужністю понад              

170 млн. т, 4 рибних порти, 13 приватних портових пунктів і причалів, понад 

42 тис. км нафтогазопроводів. Щодоби вітчизняна транспортна система 

перевозить близько 2,2 млн. т вантажів і понад 19 млн. пасажирів. Ця 

потужна система є невід‘ємною складовою міжнародної транспортної 

системи, її роль у здійсненні міжнародних перевезень важко переоцінити. 

Значну частку загального обсягу вантажних перевезень становить транзит, 

що зумовлено вигідним геополітичним розташуванням нашої держави, 

активним розвитком на її території міжнародних транспортних коридорів 

(МТК), наявністю в Україні потужностей з переробки транзитних вантажів у 

МТП і для доставки трубопровідним транспортом транзиту вуглеводневої 

сировини з РФ до європейських країн і Туреччини, поступовим поліпшенням 

стану вітчизняних автомобільних доріг, відродженням української авіаційної 

галузі [2, с.48]. Проте наразі потужності української транспортної системи 

для транзитних перевезень використовуються недостатньо. 

Основними напрямками міжнародної інтеграції українських підприємств  

в транспортній галузі є інтеграція в європейську транспортну систему; 

розвиток загального транспортного простору з країнами СНД; участь у 

міжнародних транспортних проектах і программах [1, с.93].  

Основними  причинами, що стримують розвиток міжнародної інтеграції 

підприємств в Україні, полягають в невлаштованості системи контролю на 

кордоні, високій вартості послуг митних брокерів, контрольних служб і 

транспортних терміналів, численних бюрократичних перешкодах під час 

оформлення транзитних перевезень, недостатній швидкості доставки 

вантажів, фінансові перешкоди, канали розподілу [3, с.95]. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності управління 

міжнародними перевезеннями потребує забезпечення ефективної координації 

і взаємодії різних видів транспорту, розвитку інтермодальних перевезень 

вантажів, комплексного транспортно-експедиційного обслуговування 
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клієнтури. Це вимагає застосування принципово нових підходів, заснованих 

на принципах логістичного менеджменту, що передбачають пріоритетність 

розвитку інтегрованих логістичних транспортно-розподільних систем на 

регіональному, міжрегіональному й транснаціональному рівнях. В таких 

умовах доцільним є створення багатофункціональних мультимодальних 

термінальних комплексів з митною обробкою вантажів, що забезпечують 

прискорення митного огляду й митного очищення вантажів; відповідальне 

зберігання вантажів на автоматизованих митних складах у зручному для 

клієнтів режимі; забезпечення необхідного сервісу й комплексності                  

послуг [1, с.94]. 

Одним із провідних напрямків розвитку міжнародних перевезень в 

Україні є ефективніше використання діючих МТК та створення нових. 

Розвиток МТК є пріоритетним напрямком державної транспортної політики 

України на шляху посилення інтеграції в міжнародну транспортно-

економічну систему. Географічне положення України, проходження по її 

території євразійських МТК створює передумови для залучення значних 

інвестицій та технічної підтримки від країн, зацікавлених у розвитку 

транзитних транспортних коридорів, що безумовно сприятиме зростанню 

ефективності управління міжнародними перевезеннями. Це передбачає 

обов‘язкове впровадження новітніх транспортних технологій та 

використання найсучасніших транспортних засобів для міжнародних 

перевезень [4, с.166]. 

Таким чином, основними перспективними напрямками підвищення 

ефективності управління міжнародними перевезеннями є модернізація 

транспортної інфраструктури; приведення нормативно-правової бази у 

відповідність до міжнародних норм; розбудова МТК та удосконалення 

пунктів пропуску через державний кордон; розвиток інтермодальних 

перевезень; створення логістичних центрів та впровадження ефективних 

сучасних транспортних технологій; спрощення процедури перетину 

державного кордону тощо [5, с.286]. 
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Наразі Українські автоперевізники мають недостатньо 

конкурентоспроможний рухомий склад на ринку міжнародних автомобільних 

перевезень, що значно зменшує перспективи їх успішної роботи на даному 

ринку. Конкурентоспроможність автотранспортних підприємств на ринку 

міжнародних перевезень залежить від дуже багатьох чинників. Проте серед 

них є ряд якісних чинників, що не потребують значних матеріальних, 

фінансових та інших видів ресурсів. До них належать обсяг вантажних 

відсіків автомобілів; рівень підготовки водіїв; виконання вимог конвенції 

ЄУТР щодо організації праці та відпочинку водіїв; технічний стан й 

зовнішній вигляд рухомого складу; рівень менеджменту перевезень; 

відсутність ДТП та порушень митного законодавства; дотримання термінів 

доставки вантажу тощо. Заходи щодо врахування цих чинників дозволять 

досить швидко збільшити конкурентоспроможність автотранспортних 

підприємств [7, с.358–359].  

Особливо слід відзначити необхідність використання карнетів ATA в 

міжнародних автоперевезеннях. Карнет АТА є уніфікованим міжнародним 

митним документом, прийнятим відповідно Конвенції про тимчасове 

ввезення (Стамбул, 26 червня 1990 р.). Основні переваги адаптації 

міжнародних норм щодо використання карнетів АТА в Україні: 

застосовування скороченої процедури тимчасового імпорту; обмеження до 

мінімуму кількості документів з виконання формальностей для тимчасового 

ввезення товарів; відсутність грошової застави або страховки в рахунок 

можливого мита. Це вигідно усім учасникам міжнародних перевезень 

вантажів [3, с.97]. 

Ефективність управління міжнародними автоперевезеннями значною 

мірою залежить від організації логістичного обслуговування у міжнародних 

пунктах пропуску (МПП). Його удосконалення потребує створення належної 

матеріально-технічної бази з урахуванням потреб пропускної спроможності; 

підвищення вимог до кваліфікації, культури та етики поведінки працівників 

МПП; удосконалення системи управління ризиками шляхом формування 
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спеціальних баз даних митниці; придбання спеціальних технічних засобів для 

проведення швидкісної експертизи; чіткішого нормативно-правового 

врегулювання процедур митного контролю; використання науково-

обґрунтованих підходів до управління чергами у МПП; проведення спільних 

заходів із митними органами суміжних країн [6, с.188]. 

Україна має досить потужну транспортну систему, що може виконувати 

значний обсяг міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Особливо 

важливим для України є її спроможність виконувати транзитні перевезення, 

що зумовлено її географічним положенням. Відтак через її територію 

проходять важливі МТК, що пов‘язують Європу та Азію. Проте наразі є 

багато чинників, що негативно впливають на транспортну систему України, 

наслідком чого стає поступове зменшення обсягів міжнародних перевезень 

через Україну. Серед цих чинників є застарілий рухомий склад практично 

усіх видів транспорту, неефективна транспортна технологія, особливо в 

галузі інтермодальних перевезень, недоліки в управлінні процесом 

перевезень, неефективна система державного регулювання транспорту тощо. 

Отже, транспортна система України потребує негайного та всеохоплюючого 

реформування на засадах ринкової економіки та науково-технічного 

прогресу. Перспективи удосконалення управління міжнародними 

перевезеннями в усіх основних галузях транспортної системи України 

полягають, передусім, у широкому впровадженні логістичного підходу та 

принципів глобальної логістики в управління перевезеннями. Важливими 

напрямками реформування є також реструктуризація підприємств, зміна 

форм власності, широке впровадження наукових методів управління, 

розвиток інформаційних систем, докорінне реформування управління 

інвестиційними процесами, посилення координації та взаємодії різних видів 

транспорту, удосконалення нормативно-правової бази, що регулює процес 

міжнародних перевезень. Перспективи подальших наукових розвідок 

полягають у поглибленому аналізі за різними галузями транспортної 

системи.  
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 

 

Досліджено організацію ефективної консалтингової діяльності 

підприємства. Обґрунтовано консультування у якості професійної 

діяльності та ділової активності. Охарактеризовано сучасні затребувані 

види консалтингових послуг. Проаналізовано тенденції розвитку сучасного 

ринку консалтингових послуг в Україні. 

Ключові слова: консультування, консалтингова діяльність, ринок 

консалтингових послуг, консалтингова фірма, консалтингова послуга. 

Сьогодні консультування серйозно посилило свою роль у світовому 

бізнес-середовищі, розширило сфери своєї присутності на ринку. Співпраця 

консультантів та клієнтських організацій відбувається за різними 

напрямками та набуває різноманітних форм. Консалтингові послуги 

надаються та є затребуваними в різних функціональних сферах діяльності 

підприємств, державних, комерційних і неприбуткових організацій. Але 

незважаючи на визнання консультування як провідної інтелектуальної 

складової бізнесової інфраструктури, дискусійними залишаються питання 

вибору консалтингового партнера, оцінки ефективності співпраці з ним, 

вибору форм і методів взаємодії під час консультування для досягнення 

встановлених цілей. 

На основі викладеного можна сформулювати цілі статті, які полягають в 

дослідженні основних аспектів якісної та ефективної організації 

консалтингової діяльності підприємства, характеристиці сучасних видів 

консалтингових послуг, аналізі стану функціонування ринку консалтингових 

послуг в Україні. 
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Теоретичні питання організації й розвитку консалтингової діяльності 

знайшли відображення в роботах В.А. Верби, О.Г. Брінцевої, С.В. Грицая, 

С.В. Козаченко, В.А. Коростельова.  

Консультування - це діяльність, яка здійснюється професійними 

консультантами і спрямована на обслуговування потреб комерційних і 

некомерційних організацій, фізичних осіб в консультаціях, навчанні, 

дослідницьких роботах з проблем їх функціонування і розвитку [4, c. 67]. 

Під процесом консультування розуміють послідовну серію дій, заходів, 

що виконуються консультантом для досягнення позитивних змін усередині 

клієнтської організації, швидкого вирішення проблем або створення умов, 

при яких у клієнта з‘явиться можливість зробити це самостійно.  

Продуктом консультаційної діяльності є консалтингова послуга, тобто 

необхідна рекомендація, можливий прогноз, актуальна до застосування в 

конкретній ситуації порада,  прогноз, можливо, рекомендація в межах 

інтересів клієнта. Консалтингова послуга - інтелектуальний продукт, що 

залишається у володінні клієнта після завершення консультування в межах 

дії сучасного інформаційного пошуку. 

Консультування, як специфічний напрямок бізнесу, виступає водночас у 

двох якостях: професійної діяльності та ділової активності (рис. 1). Ця єдність 

двох аспектів консалтингу визначає специфіку консалтингової фірми [2, c. 1113]. 

 

Рис. 1. Два аспекти консалтингової діяльності 

Діяльність консалтингового підприємства визначається наявністю 

стандартизованої системи виробництва та надання послуг, а також 

використання певних методологічних підходів у діагностиці, аналізі та 
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розробці алгоритму вирішення проблеми. Звичайно, неможливо продавати 

клієнтам стандартизовані комплекти послуг чи рішень проблем, які 

потребують індивідуального підходу. Але загальна стандартизована система 

професійної організації своєї діяльності, яка має бути творчо використана, 

забезпечує консалтинговій фірмі успіх.  

Ділова активність консультаційної фірми спричинена ринковими 

умовами її існування. Сьогодні вже не виникає сумніву у тому, що 

консалтинг є бізнесом, а послуги консультантів мають бути продані. Щоб 

забезпечити фірмі прибуток та професійну репутацію консультант повинен 

виступати водночас у ролі професіонала і комерсанта. Стратегія 

консультаційної фірми повинна охоплювати обидві сторони консультування 

- професійний та комерційний [2, c. 1114]. 

Успішність сучасної консалтингової діяльності пояснюється 

різноманітністю проблем, що виникають у підприємствах, та невизначеністю 

зовнішнього середовища, що змушує менеджерів звертатися за допомогою 

консультантів в межах діяльності виробничих та торговельних підприємств. 

Майбутній успіх консалтингового підприємства залежить від їх 

здатності та готовності до нововведень, адаптації асортименту послуг до 

потреб та бажань клієнтів, компетентності та професіоналізму консультантів 

в умовах ринкових перетворень. 

Дослідження послуг, що їх пропонують клієнтам суб‘єкти 

консалтингової  діяльності, виявило наявність на українському ринку 

широкого кола послуг з консультування підприємств, перелік яких 

формується під впливом потреб клієнтів.  

За результатами проведеного дослідження до основних видів 

консалтингових послуг слід віднести [5, c. 93-94]: 

- дослідження та аналіз ринку, що охоплюють оцінку розміру, місткості, 

структури ринку, аналіз рівня конкурентного оточення з діагностикою 

споживачів та конкурентів, виявлення тенденцій та прогнозування динаміки 

розвитку ринку; 
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- фінансовий менеджмент, що охоплює аналіз поточного фінансового 

стану компанії (її прибутковість, кредитоспроможність, ліквідність тощо), 

тенденцій змін, що відбуваються, оцінку систем та методів фінансового 

планування, визначення ефективності структури капіталу, інвестиційної 

політики та поведінки на фінансових ринках; 

- управління маркетингом, що включає дослідження ринкового 

середовища (оточення) компанії, розробку маркетингової стратегії, оцінку 

ефективності окремих елементів маркетингу (ціноутворення, організацію 

збуту, рекламу, управління товарними запасами та складським 

господарством), діагностику служби маркетингу фірми, її місце в 

корпоративній структурі, відповідність принципів та методів оперативного 

маркетингу загальним завданням та меті організації; 

- інформаційні технології, що включають надання допомоги у виборі, 

впровадженні та супроводженні програмних продуктів, розробку 

комп'ютерних методів управління виробництвом, фінансами, маркетингом, 

бухгалтерським та фінансовим обліком. 

- ведення передконтрактної роботи, підготовку договорів: підбір товарів 

на зарубіжних ринках, оцінку постачальників, ведення ділового листування, 

переговорів, захист інтересів замовника, узгодження базових умов контракту; 

- оформлення і юридична підтримка зовнішньоекономічних контрактів, 

експертиза контрактів з точки зору дотримання вимог законодавства, 

відповідність контрактів вимогам Інкотермс, юридичний супровід контрактів 

ЗЕД, юридичний аналіз отриманих комерційних пропозицій, вибір форм 

взаєморозрахунків з контрагентами і умов поставки товарів, переклад 

зовнішньоекономічних контрактів і супутньої документації. 

- визначення найбільш оптимальних варіантів реалізації експортних 

(імпортних) операцій, направлених на мінімізацію ризиків та витрат;   

- організацію постачання та експедирування товару, транспортну 

логістику; 
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- комплекс митних послуг: митна очистка вантажів (експорт, імпорт), 

визначення коду товару по ТН ЗЕД, консультації щодо митного 

законодавства України, розробка оптимальних схем з доставки і митного 

оформлення вантажів, оцінка і обґрунтування правильності визначення 

митної вартості товарів, розрахунок митних платежів, консультування з 

процедурних питань проходження митного оформлення; 

- проведення взаєморозрахунків, документарні операції; 

- послуги перекладу: підтримка листування з іноземними 

постачальниками; переклад документації; супровід переговорів. 

Як можна побачити, асортимент послуг, які надають консалтингові 

фірми є дуже широким та багатопрофільним. Надання консультаційних 

послуг відбувається за різними напрямками та набуває різноманітних форм. 

Ринок консалтингових послуг чітко сегментований, і конкуренція між 

продавцями консалтингових продуктів, в основному, ведеться усередині 

свого сегмента. Сучасний розвиток консалтингового бізнесу показав, що 

невеликі консультаційні фірми не суперничають із провідними компаніями, 

які здійснюють фінансовий менеджмент, маркетинг, управління персоналом, 

зовнішньоекономічну діяльність тощо, даючи їм тим самим можливість мати 

переваги у боротьбі за клієнта. 

В Україні такі послуги надають консультаційні фірми, торгово-

промислові палати (у т. ч. і Вінницька торгово-промислова палата), 

комерційні банки, митні брокери, аудиторські фірми, юридичні фірми тощо. 

Серед  всесвітньовідомих можна назвати такі консультаційно - аудиторські 

мережі як Deloitte & Touch Tohmatsuint., Price Waterhouse Coopers, 

Ernst&Young, KPMG та інші [3, c. 29]. Нижче представлені п‘ять лідируючих 

компаній міжнародного консалтингового ринку (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Топ-5 лідируючих консалтингових компаній світу 

Компанія Прибуток за 

2013-2014 рр., 

млрд. дол. США 

Число 

співробітників, 

чол. 

Кількість 

офісів, шт. 

Число країн 

присутності, 

шт. 

McRinsey & Company 60,8 16 500 90 51 

PricewaterhouseCoopers 28,2 163 545 770 151 

Deloitte 26,6 170 000 14 9 

Ernst & Young 21,3 141 000 709 140 

KPMG 20,6 138 000 - 150 

 

Світовий ринок управлінських консультаційних послуг при цьому 

поділений таким чином: 40 найкрупніших консалтингових фірм 

обслуговують 66% цього ринку, 180 середніх фірм - 25%, 1500 дрібних фірм - 

9%. Крупна фірма має від 300 до 30000 професіоналів і річного доходу від                

68 млн. до 3 млрд. доларів. У середній фірмі трудиться від 100 до 300 

професіоналів, генеруючи річний дохід до 20 млн. доларів. Дрібні фірми - це 

фірми, в яких в середньому біля 4-х професійних консультантів і річний 

дохід не більше 0.5 млн. доларів.  

Висновки. Управління консалтинговою діяльністю вітчизняних 

підприємств потребує перейняття досвіду закордонних консалтингових 

компаній, а саме:  

- провадження високоефективної маркетингової політики; 

- інтеграція в світові консалтингові ринки; 

- розширення асортименту послуг з консалтингу; 

- залучення до роботи з клієнтами висококваліфікованих фахівців з 

консалтингу; 

- пропонування клієнтам інноваційних рішень; 

- формування пакета консалтингових послу що дозволяє розробити 

оптимальний план впровадження нових інформаційних технологій; 

- надання послуг з консалтингового управління як бізнес-структурам 

так і державному сектору. 

Отже, для того щоб вдосконалити якість консалтингових послуг  

необхідно, перш за все, покращити якість самих послуг, удосконалити 
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методи надання консалтингових послуг, підвищити професійну 

компетентність фахівців з консалтингу, їх професійні навички, застосувати 

зарубіжний досвід у сфері консалтингового управління. Перспективи 

розвитку консалтингових послуг залежать від готовності до нововведень, 

адаптованості консалтингових послуг до потреб клієнтів, застосування 

прогресивних методів їх надання. 
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У статті розглянуто особливості управління виставковою діяльністю в 

Україні, принципи, на яких вона базується, та обґрунтовано чинники, що 

впливають на розвиток виставкових ринкових процесів. 
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Ключові слова: системний підхід до управління виставковою діяльністю, 

управлінсько - організаційні зв'язки, виставкові комунікації, комунікаційний 

процес, ефект синергії, принцип декомпозиції. 

Сучасна виставкова галузь є одним із стратегічних інструментів 

підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів. Тому розвиток 

виставкової діяльності є надзвичайно актуальним, оскільки виставки є 

багатофункціональними заходами, які характеризуються великим вкладом у 

розвиток регіональної економіки, становленням нових торговельно-

промислових зв‘язків, відкриттям нових ринків збуту та розвитком експорту, 

можливістю оцінки конкурентоспроможності продукції й обміну досвідом. 

Питанням управління виставковою діяльністю як ефективного 

інструменту маркетингу, індикатора розвитку ринкових відносин у регіонах 

та країні в цілому присвячені праці таких відомих зарубіжних і українських 

науковців, як Дж. Бернет , І.М. Грищенко, Г.П. Захаренко, Я.Г. Крітсотакіс , 

Ж.-Ж. Ламбен , М.Х. Мескон, С. Міллер, С. Моріарті , Р.А. Фатхутдінов, 

Ф.А. Хайєк, Ф.І. Шарков та інші. Незважаючи на ґрунтовність проведених 

досліджень, окремі питання комплексного підходу до управління 

виставковою діяльністю потребують більш глибокого вивчення. 

Мета статті дослідження методологічних засад управління виставковою 

діяльністю, конкретизація принципів, на яких вона базується, визначення 

чинників впливу, а також виділення етапів такого управління, які б давали 

можливість його реалізації в практичних умовах. 

На сучасному етапі виставкова діяльність є окремою сферою 

господарської діяльності підприємств. Для формування та досягнення 

поставлених цілей суб'єктів господарювання шляхом раціонального 

використання ресурсів необхідні знання та професіоналізм. Для досягнення 

максимальної ефективності виставкової діяльності важливе значення має 

процес прийняття управлінських рішень, а саме системний підхід до 

управління. Сутність даного підходу полягає в дослідженні властивостей усіх 

елементів системи, їх взаємодії та способів організації в єдине ціле. До того 
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ж системі властивий ефект синергії, тому що ефективність роботи системи в 

цілому має бути більшою за суму результатів усіх окремо взятих елементів 

даної системи. 

Ф.А. Хайєк вважає, що процес управління поряд з такими видами 

діяльності, як натуральний та грошовий обмін, торгівля, організація, 

відповідно до рівня прибутковості і на сучасному етапі є справжньою працею 

[5]. При цьому важливе значення має торгівля, яка не тільки дає поштовх 

виробничому процесу в ринкових умовах, а й управляє ним, надаючи 

інформацію про різні товари в різних місцях. 

На думку М. Мескона, виконання управлінських функцій обов'язкове, 

якщо підприємство збирається досягти успіху. Хоча управління має давню 

історію, ідея управління як наукової дисципліни, професії, сфери досліджень 

є відносно новою. Управління було визнано самостійною сферою діяльності 

тільки в XX ст.  М. Мескон розглядає різні підходи до управління: 

процесний, системний, ситуаційний та підходи на основі виділення різних 

шкіл в управлінні. В системному підході до управління він підкреслює те, що 

керівники повинні розглядати організацію як сукупність взаємозалежних 

елементів, таких як люди, структура, завдання та технології, які орієнтовані 

на досягнення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища. 

Слід зазначити, що підходи до управління, які мали успіх в одних ситуаціях 

на конкретному етапі, не завжди успішні в інших [3]. 

За трактуванням І.М. Грищенка, для успішної комерційної діяльності 

важливе значення має комплексна система управління фірмою з реалізації 

розробленої бізнес-стратегії [2]. Саме поняття системи відноситься до 

фундаментальної загальнонаукової методології, а сутність системного 

підходу полягає у комплексному дослідженні великих і складних об'єктів, 

дослідженні їх як єдиного цілого. Важливою властивістю системи є її 

цілісність. 

Р.А. Фатхутдінов зазначає, що системний підхід — це підхід, за якого 

будь - яка система розглядається як сукупність пов'язаних елементів, що має 
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вихід (ціль), вхід (ресурси), зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотній 

зв'язок [4]. Це найбільш складний підхід з відповідними основними 

властивостями систем, серед яких: цілісність, якій властивий ефект синергії; 

взаємозалежність та взаємодія системи із зовнішнім середовищем; 

структурність; ієрархічність; описи системи (її параметрів і властивостей) 

завдяки її складності; неперервність функціонування та еволюції; 

цілеспрямованість; прагнення до стану стійкої рівноваги; альтернативність 

шляхів функціонування та розвитку; спадковість, що означає передачу 

домінуючих, сильних ознак системи; пріоритет якості; пріоритет інтересів 

системи найбільш глобального рівня перед інтересами її компонентів; 

надійність, яка характеризується безперебійністю функціонування, 

збереженням значень параметрів, стійкістю фінансового стану фірми, 

обґрунтуванням місії фірми. 

Однак загальні принципи системного підходу залежать від реальних 

проблем і можуть змінюватися для досягнення бажаного результату. В основі 

системного підходу до управління і проблем, які виникають у ході його 

здійснення, лежить таке поняття, як «система». Варто зауважити, що 

складний об'єкт необхідно розглядати з урахуванням таких позицій: як одне 

ціле; як складове з різних частин; як частину цілого. Отже, система 

складається з багатьох елементів, кожен з яких працює у взаємодії з іншими 

для створення цілого, що має якості, яких немає у її складових елементів. 

При цьому складові елементи системи є взаємозалежними і за відсутності 

одного з них система не буде повноцінною, втратить закономірність 

розвитку. Системний аналіз не тільки дозволяє виявити доцільність існуючих 

в організації управлінсько - організаційних зв'язків як єдиної системи, а й 

поділяє цілісну систему на окремі взаємопов'язані підсистеми. Великі складні 

системи складаються з підсистем, які можна розглядати як системи. Поняття 

підсистем має надзвичайно велике значення для управління, оскільки дає 

змогу створювати всередині системи необхідні структурні підрозділи для 

потреб управління. Тому слід зазначити, що домінуючою властивістю 

системи є її цілісність. 
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З огляду на виставкову діяльність кінцевою метою дослідження є 

розробка і впровадження вибраної моделі системного управління діяльністю 

підприємства та його розвитком. Підходи дослідників в основному зводяться 

до виділення цілей, принципів, функцій, завдань, управління виставково - 

ярмарковою діяльністю підприємств та обмежуються обґрунтуванням 

окремих характеристик, які визначають процес управління ними. 

Деякі науковці вважають, що управління виставковою діяльністю 

підприємства повинно базуватися на систематичному плануванні, яке 

включає: визначення об'єктивних цілей; складання програми дій, що 

передбачає коротко - і середньострокові завдання, від виконання яких буде 

залежати досягнення об'єктивних цілей; формування методики здійснення 

поставлених завдань у вигляді комплексу рішень; розробку процедури, яка 

підлягає виконанню (для організаторів виставково-ярмаркових заходів — це 

організація заходу, а для учасників - участь у даному заході).  Систематичне 

планування має не тільки передбачати складання конкретного плану дій, а й 

одночасно відображати довгострокові прогнози, які повинні відповідати 

тенденціям ринку. Системний підхід дозволяє досліджувати як усю виставку 

в цілому, так окремі підсистеми, використовуючи принцип декомпозиції.  

Тимчасова декомпозиція має використовуватися практично на всіх етапах 

виставкового проекту - від задуму, формування та обговорення до 

заключного етапу. Щодо експонента виставковий захід може розглядатися за 

допомогою найбільш оптимальних моделей - концептуальної та 

математичної. Однак такого спрощеного підходу до розгляду виставкового 

заходу недостатньо, тому що виставка є великою та складною системою і 

може розглядатися з різних точок зору — організаторів, експонентів, 

відвідувачів. Крім декомпозиції, особливу увагу необхідно приділяти 

питанням формування цілей, стратегічного планування, розподілу 

повноважень і контролю. 

Управління виставковою діяльністю необхідно розглядати як систему 

управління виставковими комунікаціями та виставковим комплексом у 
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цілому. Крім того, управління виставковою діяльністю, що базується на 

принципах соціального управління, є управлінням за допомогою організації 

оптимальної взаємодії (комунікаційного процесу) між експонентом та 

відвідувачем виставки.  

Слід зазначити, що процес прийняття управлінських рішень у сфері 

виставкової діяльності — це вид управлінської діяльності із забезпечення 

ефективного функціонування виставковою діяльністю підприємства. 

Успішна реалізація такого виду діяльності також передбачає системне 

вивчення, вимір та узагальнення впливу чинників на виставкову діяльність 

шляхом обробки системи показників, плану, обліку та інших джерел 

інформації з метою використання системного підходу до управління даною 

діяльністю та підвищення її ефективності. Отже, до системного підходу 

управління виставковою діяльністю необхідно віднести: 

1. уточнення цілей, завдань виставкової діяльності; 

2. факторний аналіз; 

3. розробку системи показників, які характеризують виставкову 

діяльність; 

4. порівняння фактичних результатів поточного періоду з фактичними 

даними минулих років; 

5. виявлення шляхів підвищення ефективності виставкової діяльності; 

6. планування проектів та інвестування; 

7. оцінку результатів виставкової діяльності з урахуванням впливу різних 

чинників і виявлених шляхів системного підходу до управління; 

8. розробка заходів щодо використання управлінських рішень. 

Таким чином, застосування системного підходу до управління дозволяє 

найефективніше організувати процес прийняття рішень на всіх рівнях 

системи управління виставковою діяльністю. 

Отже, для здійснення ефективної виставкової діяльності велике значення 

належить системному підходу до управління підприємством з реалізації 

бізнес-стратегії. Безперечно, важливе значення мають чітко сформульовані 

цілі розвитку підприємства, які є основою системного аналізу та дотримання 

принципів системності. Управління виставковою діяльністю підприємств є 
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однією з досить складних проблем у системі управління діяльністю 

підприємств, яка ще ґрунтовно не досліджена в сучасній економічній науці. 

Однак, удосконалення управління саме виставковою діяльністю підприємств 

значною мірою залежить від комплексного розгляду мети такого управління; 

завдань, вирішення яких дозволить досягти поставленої мети; принципів, на 

яких має базуватися управління ними; функцій, що виконуватимуться в 

процесі управління; методів, які доцільно застосовувати. 
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Стаття присвячена розгляду управління ефективністю операцій 

зовнішньоекономічної діяльності, зокрема експорту, її роль та значення в 

процесі діяльності підприємства. 
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В зв‘язку з гострою необхідністю перетворення економічних відносин 

на нові, відносини на ринкових засадах, виникає потреба в залученні 

підприємств до діяльності, що передбачає торговельно-економічні відносини 

на зовнішньому ринку. Як наслідок виникає необхідність у створенні 

сприятливих умов для виходу за межі вітчизняного ринку. А такі умови 

можуть стати реальністю лише при наявності ефективного управління 

експортними операціями, що на перспективі дозволяє визначати 

ефективність показників, використовуючи дані як на рівні окремого 

підприємства, обґрунтовуючи окремі пропозицій щодо закупівлі та продажу 

певних товарів, а й в масштабах країни, при розробці експортного та 

імпортного плану тощо. 

Серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні аспекти 

теорії і практики забезпечення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності та її впливу на загальну рентабельність підприємства, слід 

відзначити праці таких вітчизняних науковців – Філіпенко А. С., Білозубенко 

В. С., Озаріна О. В., Семенов А. А., Кириченко О. А., Захаров К. В., 

Бочарников В. П., Липовський В. В., Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко 

Н. Б., Дахно І. І., Базилевич В. Д. та інші. 

Основною ціллю даної статті є аналіз управління ефективністю операцій 

з експорту на підприємстві. 

 За нинішньої економічної ситуації ця діяльність, якою займаються 

держава, підприємства, посередницькі структури, дає змогу поліпшити їх 

фінансове становище. Зростання валютних надходжень значною мірою 

визначається збільшенням частки вітчизняної експортної продукції. 

Відповідно потенційно зростатиме національний дохід держави. Однак на 

сьогодні фінансово-економічний ефект зовнішньоекономічної діяльності з 

урахуванням внеску конкретних учасників цього процесу оцінений 

недостатньо, через що не можна належним чином визначити їх внесок у 
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збільшення загальнодержавних коштів від продажу продукції на експорт. З 

іншого боку, унеможливлюється визначення реальних цифр доходу, який 

отримують конкретні виробники, посередники експортних операцій. Це не 

стимулює конкретних виконавців збільшувати експорт і, відповідно, 

виготовляти конкурентоспроможну продукцію. Саме ці обставини й 

викликали необхідність розробки запропонованих методів ефективних 

розрахунків [1]. 

Визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій проводиться 

для обгрунтування не лише окремих пропозицій щодо закупівлі та продажу 

певних товарів. Ці дані можуть бути використані при розробці планів 

експорту й імпорту в масштабах країни, при оцінці структури та напрямків 

зовнішньоторговельного обігу. Подібні розрахунки виконуються як у 

національній, так і в іноземній валюті. 

При визначенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств застосовується системний підхід, який надає можливість 

здійснити комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньоекономічної 

операції. Для здійснення економічного аналізу потрібно обрати критерій 

ефективності. Критерій - це головна ознака, що відрізняє його від інших 

класифікаційних одиниць. На основі такої ознаки здійснюється кількісна 

оцінка ефективності виробництва. Згідно з цим визначенням обраний 

критерій має відповідати принципам побудови показників ефективності, а 

також всебічно відтворювати її економічну сутність. 

На основі похідних даних можна вирахувати проміжні та узагальнений 

показники, побудувати факторну модель, розробити формули впливу 

факторів на узагальнений показник, вирахувати можливі відхилення при 

здійсненні фінансово-господарської діяльності, обчислити резерви та 

обґрунтувати проблеми, які потребують негайного вирішення на 

управлінському рівні [3]. 

Економічне обґрунтування діяльності підприємств, у тому числі і тих 

його напрямків, які пов'язані із зовнішньоекономічною сферою 

господарювання, здійснюється на підставі аналізу показників ефективності. 
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Показники економічної ефективності поділяють на: 

1) показники ефекту, що визначаються як абсолютні значення і 

відтворюються в грошових одиницях як різниця між результатами діяльності 

та витратами на її здійснення; 

2) показники ефективності, що визначаються як співвідношення 

прибутку від діяльності підприємства до витрат на її здійснення і 

відтворюються відносними величинами: відсотками, частками одиниці. 

    Розрахунок показників ефективності вимагає дотримання наступних 

принципових методологічних положень: 

1) принципу всебічного обліку всіх складових елементів витрат та 

результатів, який припускає якісну класифікацію і відтворення відповідних 

показників у документах оперативного, статистичного і бухгалтерського 

обліку; 

2) принципу зведення витрат і результатів для зіставлення, який 

показує, що показники, які порівнюються, повинні відтворюватися 

однаковими кількісними одиницями і носити антонімічний характер в 

економічному розумінні. При конструюванні показника ефективності 

чисельник і знаменник останнього мають виключати можливе дублювання 

складових елементів; 

3) принципу зведення різнотермінових витрат і результатів до 

одного моменту часу за допомогою дисконтування; 

4) принципу зіставлення з базовим варіантом, що відтворює 

сутність застосування показників ефективності для здійснення економічного 

аналізу, який проводять не тільки з метою опису поточного стану діяльності 

суб'єкта господарювання, а й з метою опрацювання пропозицій щодо 

поліпшення економічної ситуації, яка склалася в періоді, що аналізується [2]. 

Здійснюваний економічний аналіз полягає у вивченні поточного стану 

підприємства в галузі ЗЕД, його відхилень від запланованого рівня та 

виявленні факторів, що спричинили ці відхилення. Він є базою для прийняття 

управлінських рішень, тому має за мету: 



418 
 

1) оцінити діяльність підприємства та його підрозділів; 

2) виявити можливі резерви; 

3) сформулювати проблему, яку слід вирішити. 

Оцінка діяльності здійснюється шляхом зіставлення фактичних 

результатів із запланованими або за попередній період. Можливою 

вважається і оцінка відносно нормативних показників або показників 

аналогічних підприємств. Результати оцінки діяльності є базою для 

стимулювання цієї діяльності, коректування планів. 

Виявлення резервів - надзвичайно важливий етап для розробки планових 

організаційно-технічних заходів з метою підвищення ефективного 

функціонування підприємства. Обізнаність щодо резервів, а саме їх величини 

і місць виникнення, дає змогу класифікувати їх за ступенем важливості, 

рівнем управління, часом дії [4]. 

Формулювання проблем, які виникають під час управління 

ефективністю операцій з експорту, дозволяє оперативно реагувати на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовищ. Формулювання проблем 

здійснюється на основі вивчення факторів будь-яких відхилень і є важливим 

аспектом подальшого їх розв'язання. 

 На сучасному етапі розвитку, процес засвоєння вітчизняними 

товаровиробниками зарубіжних ринків супроводжується значними 

труднощами і проблемами, які обумовлені недосконалістю форм фінансових 

розрахунків, нерозвиненістю транспортної і ринкової інфраструктури 

договірно-правової бази, практики регулювання митних процедур і 

оподаткування. 

 Вітчизняний товаровиробник спроможний вийти на світовий ринок 

лише за умови виробництва якісної продукції, яка б відповідала існуючим 

запитам і потребам споживачів. Розв'язання цієї проблеми можливе лише за 

умови вкладення капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок 

у пріоритетні галузі. У переважній більшості продукція вітчизняних 

товаровиробників характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає 
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світовим стандартам, а також високим рівнем витрат на її виробництво, що в 

кінцевому підсумку обумовлює низький рівень конкурентоспроможності на 

зарубіжних ринках. Розвиток ефективності експортного потенціалу 

неможливо розглядати ізольовано, без врахування взаємозалежності між 

станом економіки й ефективністю зовнішньоекономічних відносин, а також 

особливостей сучасної економічної кризи та зарубіжного досвіду розвитку 

експортоспроможних виробництв [5]. 

 Здійснюючи експортну діяльність, керівники підприємств обов'язково 

аналізують її ефективність. Для досягнення найбільшого економічного 

ефекту від експортної діяльності слід розвивати виробництво продукції, яка 

дозволяє одержати найбільшу валютну виручку на одиницю витрат. 

 Аналіз економічної ефективності експортної діяльності проводять для 

того, щоб обґрунтувати пропозиції про продаж товарів, оцінити структуру, 

що склалася, напрямки експортного обороту підприємства. Таким чином, 

показники ефективності експорту підприємства та їх аналіз дозволяють 

виявити вигідність зовнішньоекономічних. 

 З точки зору виробника експортної продукції (товарів), яка 

безпосередньо виходить на зовнішній ринок, показники ефективності ЗЕД 

розраховують на основі таких даних: 

 затрати на виробництво експортної продукції (Зе); 

 вартість експортної продукції у відпускних (внутрішніх) цінах (Це); 

 вартість експортної продукції у зовнішньоторгових цінах або 

валютна виручка відпродажу продукції на зовнішньому ринку (Ве); 

 вартість імпортної продукції у зовнішньоторгових цінах або 

валютні кошти, 

 затрачені на закупку імпортних товарів (Ві); 

 вартість реалізації імпортних товарів за внутрішніми цінами (Ці). 

 Отже, головною умовою проведення експортних операцій є їх 

ефективність. В сучасних умовах поняття ефективності експортної діяльності 

має комплексний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за 
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допомогою різноманітних економічних показників, більшість яких 

демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. При цьому 

варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють 

забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, 

упровадженню світових досягнень в області науки техніки, отриманню 

необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка 

реалізується на внутрішніх ринках тощо. Все це визначає необхідність 

ретельного узгодження відповідних видів діяльності, забезпечення єдності 

критеріїв параметрів. 

 Для вдосконалення системи підтримки національного 

товаровиробника, запобіганням матеріальних збитків у галузях вітчизняної 

промисловості, відповідно до прийнятих у світовій торгівлі правових норм, 

необхідно стимулювати вітчизняне товаровиробництво, залежне від імпорту 

сировини, матеріалів та комплектуючих, які виробляються в країні в 

невеликому обсязі, шляхом встановлення низьких чи "нульових" ставок 

ввізного мита. Нарощувати потенціал зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств треба перш за все шляхом створення сприятливих економічних 

умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за 

рахунок модернізації виробництва, застосування сучасних технологій 

переробки, зберігання, пакування, транспортування та реалізації продукції 

машинобудівної, харчової і легкої промисловості, сільського господарства, 

закріплення на традиційних ринках збуту та виходу на нові. 
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Анотація в статті наведено різні підходи до тлумачення сутності 

комерційної діяльності підприємство. Визначено основні функції, види та 

завдання комерційної діяльності. А також визначено основні чинники що 

впливають на ефективність комерційної діяльності на підприємстві. 

Ключові слова:  комерція, комерційна діяльність, функції комерційної 

діяльності, види комерційної діяльності, купівля-продаж. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин виникає постійна 

потреба в розширенні управлінських завдань, розробці нових прийомів і 

методів управління, придатних для різноманітних форм власності та 

розвитку комерційної діяльності торгівельних підприємств для досягнення 

високої ефективності функціонування підприємства на ринку. Процес 

формування ефективної комерційної діяльності підприємства повинен 

основуватись на теоретичних підходах і методології сучасного управління.  

Основні дослідження теоретичних аспектів комерційної діяльності 

підприємства наведені в працях науковців І. Коротка, І. Іванової,                             



422 
 

В. Праткової, С. Мочерного, Н.  Криковцевої, О. Казакової, Л. Осипової,                         

І. Синяєва, Г. Овечкової, Г. Мамаєвої, Г. Мошека А. Панчука, Чорна Л та інших. 

Проте деякі аспекти пов‘язані з функціонуванням комерційної діяльності на 

сьогодні залишаються ще неповністю висвітленими в науковій літературі. 

Останнім часом термін «комерція» набув великого поширення 

розповсюдження. Комерція (комерціум) — слово латинського походження 

(від лат. cоmmеrсium), що означає — торгівля. Мова йде про вільну торгівлю, 

основану на конкуренції, приватній власності, на ризику, на вільному 

підприємництві, на індивідуалізмі для отримання прибутків [3, c.76].  

В науковій літературі існує велика кількість підходів до тлумачення 

сутності поняття «комерційна діяльність». В працях Л. Осипова та І. Синяєва 

тлумачать комерційну діяльність як сукупність процесів і операцій, 

спрямованих на здійснення купівлі-продажу товарів з метою задоволення 

купівельного попиту та отримання прибутку. В дослідженнях В. Абчук до 

поняття «комерційна діяльність» підходить як до забезпечення купівлі-

продажу товарів, що супроводжується проведенням відповідних розрахунків, 

з метою одержання максимально можливого прибутку в умовах існуючих 

правових норм.  В своїх дослідженнях А. Бусигін комерційну діяльність 

визначає як, комплекс операцій, які забезпечують купівлю-продаж товарів, і 

разом з торговельними процесами формують торгівлю як вид діяльності. О. 

Русєва та А. Балан вважають комерційною діяльністю особливий вид 

відносин, що охоплює обмін матеріальними цінностями і послугами, 

торговельні операції з придбання матеріально-технічних ресурсів і реалізації 

продукції. 

Законодавче трактування сутності поняття «комерційної діяльності» 

наводиться в Господарському кодексі України. Так під господарською 

комерційною діяльністю (підприємництвом) розуміють самостійну, ініціативну, 

систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється 

суб‘єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку [1, с.179].  
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На нашу думку, комерційною діяльністю є сукупність фінансово-

економічних, правових та організаційних знань, навичок і дій, які направлені 

на організацію, проведення та удосконалення процесів обігу (купівлі, 

продажу) товарів та послуг з метою задоволення попиту споживачів і 

отримання прибутку.  

Світовий досвід доводить, що вивчення та усвідомлення сучасних 

тенденцій розвитку комерційної діяльності (торгівлі) дає виділити її три 

основні функції [1, с.179]: 

 комунікативна - передача інформації постійним і потенційним 

клієнтам за особистого контакту з ними, та з‘ясування їхньої реакції; 

 адаптивна - функція ґрунтується на результатах комунікаційного 

процесу та сприяє вирішенню проблем потенційного клієнта; 

 дослідницька - функція комерційної діяльності пов‘язана з 

опрацюванням та оцінюванням інформації про клієнтів, товари і ринки. 

Вище наведені функції дозволяють розкрити основну суть та зміст 

комерційної діяльності [1, с.180]: 

 встановлення господарських і партнерських зв‘язків із суб‘єктами 

ринку; 

 вивчення та аналіз джерел закупівлі товарів; 

 узгодження зв‘язку виробництва зі споживанням товарів, 

орієнтованих на попит покупців (асортимент, обсяг й оновлення продукції); 

 здійснення купівлі та продажу товарів з урахуванням 

конкурентного середовища; 

 розширення існуючих і перспективний розвиток цільових ринків 

товарів; 

 скорочення операційних витрат, пов‘язаних з купівлею-продажем 

товарів. 

З метою обґрунтування ролі та місця комерційної діяльності доцільно 

проаналізувати її види. Основні види здійснення комерційної діяльності 

наведені табл. 1. 
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 Основуючись на суть поняття комерційної діяльності та її види можна 

визначити зміст комерційної діяльності. Змістом комерційної діяльності є:  

 вивчення і прогнозування розвитку цільових ринків з 

деталізацією характеристик усіх складових (попит, пропозиція, ціна); 

 здійснення маркетингової діяльності;  

 добір потенційних ділових партнерів і організація комерційних 

зв‘язків між ними; організація і контроль виконання угод та договорів;  

 проведення рекламної компанії;  

проектування впровадження відповідних торгівельних технологій та  

оперативного управління ними відповідно до обраної стратегії. 

Таблиця 1. 

Види комерційної діяльності 

ғ Класифікаційна ознака Складові 

1. 
 
За об‘єктом купівлі-продажу  фактори виробництва; 

 вироблені товари й створені 
технології; 

 вільні виробничі активи; 

 вільні кошти; 

 паперові активи; 

2. 
 
За роллю підприємства в 
процесі купівлі-продажу 

 покупці; 

 продавці; 

3. 
 
За характером зміни права 
власності 

 продаж, купівля; 

 оренда, лізинг; 

4. 
 
За характером вигоди в 
результаті угоди 

 безпосереднє одержання 
прибутку; 

 створення умов для одержання 
прибутку в майбутньому; 

 зниження витрат виробництва; 

 

 Комерційна діяльність розвивається у відповідності з економічними 

законами суспільства. Ефективний розвиток комерційної діяльності 

можливий за умови:  
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 наявності економічних, правових та соціальних умов 

функціонування ринку;  

 економічної самостійності і незалежності від держави всіх 

суб‘єктів комерційної діяльності; 

 розвитку вільного конкурентного середовища;  

 динамічної збалансованості ринку;  

 економічної і правової рівності усіх суб‘єктів комерційної 

діяльності;  

 цілковитої свобода у виборі ділових партнерів;  

 стабільності фінансової та грошової системи; 

 високої правової свідомості суспільства і культури ділових 

відносин.  

 Вагомим фактором впливу на розвиток та функціонування комерційної 

діяльності має держава. Послідовна політика в сфері державного 

регулювання комерційної діяльності повинна включати:  

 вдосконалення виробництва (держава вбачає своє завдання у 

сфері формування комерційного впливу на виробництво, який забезпечував 

би максимальне насичення ринку товарами і доступні ціни на них); 

 удосконалення товару (зусилля спрямовуються на поступове 

підвищення якості товарів згідно з постулатом, за яким покупець завжди за 

однакової ціни надасть перевагу якіснішому товару); 

 поліпшення організації торгівлі, якості торговельного 

обслуговування населення відповідно до зростання рівня його добробуту. 

 За насичення ринку якісними і доступними за ціною товарами успіх 

торгового бізнесу передусім залежить від рівня торгового сервісу; 

 концепція маркетингу, яка передбачає переорієнтацію 

комерційної стратегії з намаганням продати те, що виробляється,  на 

завдання сприяти виробництву у випуску того, що купують на цільових 

ринках, і відповідним чином формувати свою власну ринкову пропозицію. 

На передній план виходить потреба передбачення, формування й 

найповнішого задоволення запитів споживачів;  
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 концепція соціально-етичного маркетингу, основним змістом якого є 

вирішення тих же завдань і тими самими засобами, але за одночасного 

збереження та зміцнення добробуту споживача і суспільства загалом. 

Основуючись на вище наведені теоретичні аспекти сутності поняття 

«комерційна діяльність» слід зазначити, що для ефективного управління 

комерційною діяльністю необхідно: 

 впорядкувати в комерційні та торгові процеси на підприємстві; 

 організувати спільні дії працівників, що беруть участь в цих 

процесах; 

Отже, управління комерційною діяльністю визнається діяльність, яка в 

умовах конкурентного середовища спрямована на організацію та управління 

процесами купівлі-продажу для задоволення попиту споживачів і збільшення 

капіталізації її суб‘єкта.  Комерційна діяльність є складним процесом та 

включає в себе велику кількість складових елементів, що формують її 

структуру. Ефективність функціонування комерційної діяльності залежить 

від великої кількості факторів, зокрема від державної політики в сфері 

регулювання комерційної діяльності. 
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У статті визначено сутність системного підходу до стратегічного 

управління підприємством, розглянуто етапи процесу стратегічного 

управління при системному підході,  проаналізовано переваги системного 

підходу до стратегічного управління підприємством. 

Ключові слова: підприємство, стратегія, система, стратегічне управління, 

системний підхід. 

За сучасних умов розвитку економіки питання стратегічного управління 

є надзвичайно актуальним в Україні. Розвиток ринкових відносин, який 

супроводжується посиленням конкуренції, викликає необхідність засвоєння 

та впровадження адекватних сучасним умовам методів, форм та інструментів 

управління діяльністю підприємства. До їх кола належать процедури 

стратегічного управління, що забезпечують досягнення цілей 

функціонування підприємства при утриманні конкурентних позицій на 

основі адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища. 

Значний внесок в розробку системного підходу внесли фундаментальні 

наукові праці українських учених і зарубіжних учених: І. Ансоффа,                        

В.Г. Афанасьєва, О.О. Богданова, В. О. Василенка, О. С. Віханського,                

А.Б. Гур‘якова, О.В. Кустовської, О.Є. Остапчука, С.Попова,                                    

О. Пономаренко, А. Томпсона, В.Н. Садовського, І. В. Сіменко, Л. О. Чорна, 

Т. О. Черниш, З. Шершньова, І. А. Янушевич. Проте не достатньо 

дослідженими залишаються питання періодизації розвитку ідей системного 

підходу, його методології та використання в управлінні організацією.  
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Завданням статті є проаналізувати сутність системного підходу до 

стратегічного управління, його етапи та переваги. 

Еволюція науки про управління пройшла тривалий шлях свого становлення 

та розвитку.  Протягом усього часу змінювалися наукові парадигми та бачення 

сутності управління, змінювались акценти у фокусі уваги управлінця, 

формувались та застосовувались різноманітні підходи до управління. 

Застосування певного підходу у менеджменті визначає якість управлінського 

впливу та реакцію об‗єкта управління в результаті такого впливу. Крім того, 

модель управління певною компанією так чи інакше пов‗язана із підходом до 

менеджменту. На даний час визначено три основні підходи до управління: 

процесний, системний, ситуаційний. На сучасному етапі розвитку найбільшої 

популярності під час прийняття і обґрунтування управлінських рішень в галузях 

економіки Європи і США набуває системний підхід. 

Системний підхід виник як реакція на бурхливий розвиток аналітичних 

підходів у науці, які все більше віддаляли творчу думку від проблеми 

―цілісного організму‖.  

Системний підхід – це категорія, що не має єдиного визначення, 

оскільки трактується надто широко і неоднозначно.  

Гур‘янов А.Б. вважає, що системний підхід – це методологія 

дослідження об‘єктів як систем. При чому система включає дві складові: 1) 

зовнішнє оточення, що включає вхід, вихід системи, зв'язок з зовнішнім 

середовищем, зворотний зв'язок; 2) внутрішня структура – сукупність 

взаємопов‘язаних компонентів, що забезпечують процес впливу суб‘єкта 

управління на об‘єкт, переробку входу в вихід і досягнення цілей системи [3]. 

На думку І. Ансоффа системний підхід до стратегічного управління - 

це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи 

до діяльності підприємства, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства та 

приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації системи 

стратегій. 
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Становлення системного підходу пов‘язане з роботами                                  

О. О. Богданова, який розглядав усі явища як неперервні процеси організації 

та дезорганізації, а рівень організації тим вищий, чим сильніше властивості 

цілого відрізняються від простої суми його частин (пізніше цю властивість 

назвали   емерджентністю) [5]. 

В. О. Василенко у своїх дослідженнях зазначав, що системний підхід до 

стратегічного управління являє собою процес, за допомогою якого 

менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають 

специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, 

враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та внутрішні умови, а 

також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються і змінюються [1]. 

А. Томпсон і Д. Стрікленд розглядають п'ять взаємозалежних завдань, 

що становлять основу створення і реалізації стратегії підприємства: 

визначення сфери діяльності і формування стратегічних установок; 

постановка стратегічних цілей і завдань для їх досягнення; формулювання 

стратегії для досягнення цілей і результатів діяльності виробництва; 

реалізація стратегічного плану; оцінка результатів діяльності і зміна 

стратегічного плану або методів його реалізації [4]. 

О. Віханський пропонує розглядати системний підхід до стратегічного 

управління як динамічну сукупність п'яти взаємозалежних управлінських 

процесів: аналізу середовища; визначення місії і цілей; вибору стратегії; 

виконання стратегії; оцінки і контролю виконання [2]. 

С. Попов запропонував відносно просту модель, що певною мірою 

синтезує раніше запропоновані моделі. Основами системного підходу до 

стратегічного управління, на думку автора, є: аналіз зовнішнього середовища 

організації; внутрішня діагностика (оцінка сильних і слабких сторін) 

організації; визначення місії і цілей організації; розробка, оцінка і вибір 

альтернативних стратегій за конкретними підсистемами організації; розробка 

і розгорнуте визначення корпоративної стратегії як програми конкретних дій; 

реалізація стратегії; оцінка результатів і зворотній зв'язок [4]. 
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Вітчизняні автори 3. Шершньова і С. Оборська зробили значний внесок 

у побудову обґрунтованої послідовності дій при формуванні системи 

стратегічного менеджменту. Запропонована ними концептуальна схема 

стратегічного управління підприємством відрізняється від раніше 

запропонованих моделей розширеним, коректним і чітким описом складових 

кожного етапу. Серед останніх виділяються такі: концепція (підприємства, 

управління); аналіз (зовнішнього та внутрішнього середовища, 

конкурентоспроможності підприємства); діагноз (сильних і слабких сторін 

підприємства); прогноз (змін внутрішнього і зовнішнього середовища); 

формування цілей підприємства; вибір стратегії (загальної, ділових, 

функціональних); розробка системи планів, проектів і програм розвитку 

підприємства; формування забезпечуючих підсистем (організаційного, 

фінансового, інформаційного, соціально-психологічного забезпечення); 

стратегічний контроль. 

О. Остапчук у своїй праці відзначає, що системний підхід зумовлює 

«дослідження конкретного об‘єкту управління як системи, що включає в себе 

всі складові елементи або характеристики організації як системи, тобто 

характеристики входу, процесу, виходу» [5].  

Сутність системного підходу багато авторів, що пропагують його 

корисність і необхідність, зводять до наступного: 

а) формулювання цілей і з'ясування їхньої ієрархії до початку будь-

якої діяльності, яка пов'язана з управлінням, особливо з прийняттям рішень; 

б) досягнення поставлених цілей при мінімальних витратах за 

допомогою порівняльного аналізу альтернативних шляхів і методів 

досягнення цілей і здійснення відповідного вибору; 

в) кількісна оцінка цілей, методів і засобів їхнього досягнення, 

заснована не на часткових критеріях, а на широкій і всебічній оцінці всіх 

можливих і запланованих результатів діяльності [6]. 

Згідно з цим підходом, усі елементи управлінської діяльності (завдання, 

функції, методи тощо) пов‘язані та впливають один на одного. Крім того 

організація (підприємство, фірма) розглядається як система із входом (мета 
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діяльності), виходом (результати діяльності), внутрішніми ізовнішніми 

зв‘язками, факторами впливу. Системний підхід дозволяє дослідити 

функціонування, розвиток, структуру цілого (об‘єкта), встановити 

властивості його частин (елементів), простежити взаємодії і взаємозв‘язки 

між ними. Відповідно до системного підходу ефективність цілого залежить 

від ефективності усіх його частин, а не окремих частин із найліпшою 

ефективністю 

Системний підхід до управління передбачає системне вирішення 

завдань, які постають перед промисловим підприємством. Серед завдань 

(напрямів стратегічного управління) слід відзначити такі основні: 

1) управління впливом зовнішнього середовища (стан законів, галузеві 

пріоритети, зміни у поглядах споживачів, зміни у конкурентів тощо); 

2) управління грошовими потоками за усіма видами діяльності (їх 

достатнє формування і оптимальний розподіл); 

3) управління ресурсами (раціональне формування, своєчасне 

застосування, ефективне використання); 

4) управління інвестиціями та інноваціями для забезпечення 

конкурентоспроможності; 

5) встановлення взаємозалежності між поточними і стратегічними 

планами розвитку підприємства; 

6) прогнозування розвитку з урахуванням впливу слабких і сильних 

сторін; 

7) управління конкурентоспроможністю для забезпечення достатнього 

рівня можливостей і ресурсів. 

Управління організацією на основі використання системного підходу 

містить три послідовних етапи. На першому етапі визначається сфера 

системного підходу, уточнюються галузь та масштаби діяльності суб'єкта 

управління, встановлюються (орієнтовно) адекватні сфері, галузі та 

масштабам діяльності інформаційні потреби. На другому етапі здійснюються 

необхідні дослідження (системний аналіз). На третьому етапі розробляються 

альтернативні варіанти розв'язання певних проблем та здійснюється вибір 
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оптимального варіанта по кожному завданню (використовуються експертні 

оцінки, в тому числі незалежна експертиза). 

Головне призначення системного підходу полягає не просто в аналізі 

якихось систем, а в системному розгляді деяких сукупностей елементів і 

зв'язків між ними, які дослідник відповідно до своїх завдань визначає саме як 

системи. Причому на підставі одного й того ж досліджуваного об'єкта 

можуть бути змодельовані різноманітні системи: залежно від обраного 

критерію, тобто того його компонента або властивості, що буде визначено як 

так звана системостворююча ознака. 

Перевагою системного підходу є спрямування на слабо структуровані 

проблеми, пошук оптимального варіанта їх вирішення. Такі проблеми 

виникають на рівні складних систем. Слід також зазначити, що системний 

підхід можна застосовувати на різних рівнях — від якоїсь ділянки до всього 

підприємства. У кожному випадку об‘єкт управління розглядається як цілісна 

система. Управління ним тим ефективніше, чим оптимальніше підібрані 

елементи системи і скоординовані дії. 

Системний підхід до стратегічного управління – це не набір якихось 

загальновизнаних принципів управління, – це спосіб мислення по 

відношенню до організації та управління в умовах нестабільного 

зовнішнього середовища. Як спосіб управління, системний підхід до 

стратегічного ґрунтується на розумінні об‘єкта управління як цілісності, на 

виявленні різноманіття його внутрішніх і зовнішніх зв‘язків; сукупність 

пов‘язаних, узгоджених методів і засобів управління економікою, галуззю, 

підприємством, підрозділом та ін.  

Отже, системний підхід до управління підприємством як системою 

дозволяє взаємозв‘язано вирішувати системні завдання, котрі об‘єднані у 

підсистеми (елементи), що враховують часовий період управління, ресурсні 

складові, перспективи розвитку, ризики. Застосування даного підходу 

сприятиме недопущенню розвитку кризових явищ у процесі функціонування 

підприємства, оскільки система управління спрямована на передбачення, 

своєчасне реагування та запобігання таким явищам. 
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В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"менеджменту", систематизовано методичні підходи до побудови бізнес-
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моделі підприємства. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі.  

Ключові слова: менеджмент,система управління, проблеми управління, 

вдосконалення організаційної структури, системний підхід до управління 

персоналом, управління витратами, управління виробничими ресурсами, 

поліпшенням системи планування. 

На сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних 

підприємств на світовий ринок необхідно використовувати сучасні 

технології, пов‘язані не лише з процесом управління виробництвом, а й з 

управлінням діяльністю підприємства. Застосування новітніх підходів, 

принципів, методів, інструментів в менеджменті підприємства для 

забезпечення його успішного функціонування в конкурентному ринковому 

середовищі є головною складовою успіху підприємства як на внутрішньому 

ринку так і на зовнішньому. Дослідження і вдосконалення системи 

управління, як в рамках окремого підприємства, так і держави, суспільства в 

цілому сприяє швидкому та ефективному впровадженні нових механізмів 

управління, які відповідають сучасним потребам. управління – це, перш за 

все, система, що здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін 

його бізнес-середовища за умов максимально можливого врахування запитів 

і задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання прибутку має 

розглядатися виключно як результат ефективного функціонування такої 

управлінської системи. 

Деякі проблеми, пов‘язані з удосконалення систем менеджменту та 

особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами 

та організаціями розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка,              

О. Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М.Кулакової, А. Куценко,                             

І. Маркіної, Н. Міценко, А.Пантелеймоненка, М. Рогози, М. Туган-

Барановського, Ф. Хміля, Л. Шимановської-Діанич та інших. У літературі, 

присвяченій проблемам менеджменту існує багато визначень системи 

менеджменту підприємства, кожне з яких відповідає методології певного 
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наукового розділу та, відповідно наголошує на певному аспекті 

функціонування системи, її побудови, внутрішніх відносинах та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей менеджменту підприємства в 

сучасних умовах, шляхи її вдосконалення. 

Розглядаючи особливості менеджменту підприємства, перед усім, 

потрібно визначити зміст цієї категорії. На думку, Л. Дяченка менеджмент – 

це економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних 

відносин, що впливають на процеси, об‘єкт чи систему, аби зберегти її 

стійкість, або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей [1, 

c.85]. На нашу думку, менеджмент в сучасних умовах це ефективна система, 

що здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-

середовища за умов максимально можливого врахування запитів і 

задоволення потреб потенційних споживачів. В такій системі отримання 

прибутку, слід, розглядати не як основну мету діяльності підприємства, а 

виключно як результат ефективного функціонування правильно побудованої 

управлінської системи. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого 

підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному 

середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне 

функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах 

нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи 

стратегічного управління. При цьому, важливим етапом в формуванні 

перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством, 

яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є 

комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та 

ефективності системи управління. Це пов‘язано з тим, що у ринкових умовах 

підприємство самостійно має розробляти стратегію своєї діяльності та 

розвитку, знаходити необхідні для її реалізації ресурси, що вимагає значного 

розширення сфери управління, зростання відповідальності управлінців за 
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результати діяльності підприємства, за якість і своєчасність ухвалення 

необхідних рішень. 

Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не 

тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські 

рішення та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть 

на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, 

коли між рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм 

взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління 

підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов‘язано з тим, що за 

нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної підприємством 

вартості генерується нематеріальними активами, а неефективність системи 

управління призводить до автоматичного зниження потенціалу підприємства 

генерувати додану вартість. За твердженням класиків, система управління 

підприємством - це мозок підприємства, і логічним є вибір критеріїв якості 

управління при їх ранжуванні. 

Основні можливості для вдосконалення управлінської системи 

необхідно шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у 

використанні поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та 

інноваційних підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи 

вдосконалення управлінської діяльності повинні включати всі аспекти 

діяльності підприємства. Ми пропонуємо здійснювати управління витратами 

на підприємствах наступним чином: 

– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами; 

– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 

– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей 

галузі та підприємства; 

– створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 

– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи; 
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– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Ще одним напрямком вдосконалення управління може стати 

використання системного підходу. Системний підхід до управління 

персоналом, який передбачає урахування взаємозв‘язків окремих аспектів 

управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні 

шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що 

забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи 

роботи з персоналом. [3, с. 144]. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає 

насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 

управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 

виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами 

та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових 

умов тощо. 

Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за 

основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою 

впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і 

всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп‘ютерних 

мереж зв‘язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій 

управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи 

організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління 

фінансовими потоками та витратами. Узагальнення та систематизація 

дослідження дозволяє визначити основні етапи формування бізнес-моделі 

менеджменту підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Послідовність формування бізнес-моделі підприємства 
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Як видно з рис. 1, формування бізнес-моделі підприємства відбувається 

у 4 етапи: 

- на першому необхідно визначити, наскільки бізнес-модель 

відповідатиме пріоритетам споживачів, та тип ринку, на якому діятиме 

підприємство; 

- другим важливим кроком є створення ціннісної пропозиції для 

споживачів, яка формується з унікального набору елементів, здатних 

задовольнити їх потреби; 

- на третьому етапі потрібно сформувати ланцюг цінності – відобразити 

всі види діяльності, здійснювані в процесі створення ціннісної пропозиції; 

- четвертий етап є необхідним для захисту бізнес-моделі від конкурентів 

і передбачає вживання таких заходів, як виявлення стратегічних точок 

захисту та патентування об‘єктів інтелектуальної власності. 

Побудована за таким алгоритмом модель дозволить підприємству 

сформувати успішний механізм його діяльності. При цьому необхідно 

забезпечити життєздатність бізнес-моделі, в поєднання внутрішніх факторів 

та адаптацію до мінливих умов навколишнього середовища. Вирішення 

цього завдання є можливим за умови застосування кібернетичних законів в 

управлінні організацією, які передбачають здатність організації до 

"навчання" на основі досвіду та можливість пристосування до економічного, 

соціального, політичного, екологічного та іншого оточення. Заходи щодо 

вдосконалення управління підприємством дозволять значно скоротити апарат 

управління шляхом поліпшення його організаційної структури, визначити 

відповідальність працівників, чітко визначити організаційну та виробничу 

структуру підприємства. 

Тому, з огляду на вище зазначені особливості,для більш ефективного 

функціонування вітчизняним підприємствам в сучасних умовах, при 

побудові системи управління слід враховувати наступі фактори: 

– виробничий процес має бути достатньо гнучким, що дозволить швидко 

змінювати асортимент продукції. Це фактор, насамперед, зумовлений 
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застосуванням у виробництві нової техніки, впровадження прогресивних 

технологій виробництва та охорони навколишнього середовища; 

– бути адекватною, складною технологією виробництва, яка вимагає 

більш нових форм контролю, організації та розподілу праці; 

– враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається; 

– приймати до уваги необхідність врахування невизначеності 

зовнішнього середовища; 

– враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та 

часу виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам 

упаковки, транспортування, а також більш вигідні базиси поставки; 

– враховувати зміну структури попиту; 

Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської 

системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх 

впровадженню в діяльність суб‘єктів підприємницької діяльності, таких як: 

– складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації, та 

висока вартість таких послуг; 

– недостатність фінансових можливостей для формування якісного 

управлінського потенціалу; 

– низький рівень розвитку фінансового ринку; 

– невисокий рівень підготовки персоналу; 

– неготовність персоналу та керівництва до змін; 

– високий рівень бюрократичних процедур; 

– складність отримання інформації про нововведення у сфері 

управління. 

Отже, з метою вдосконалення та створення й ефективного 

функціонування сучасної системи управління підприємством чи організацією 

слід: застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної 

концепції управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку 
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удосконалення комплексної системи управління підприємством і його 

складовими частинами для забезпечення прийняття ефективних рішень, а 

також організаційних, кадрових і технічних рішень; удосконалювати 

організаційну структуру підприємства; покращення інформаційної системи 

управління підприємством, для можливості швидкого доведення рішень до 

виконання; використовувати світовий досвід, а також шукати шляхи 

співпраці всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення 

необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві. 
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Статтю присвячено питанням застосування систем підтримки прийняття 

рішень на підприємстві. Аналізуються особливості задач прийняття рішень 

і формулюються вимоги до систем підтримки прийняття рішень. 

Ключові слова: СППР(система підтримки прийняття рішень), 

інформаційна система,інформація, автоматизація. 

Важливою задачею комп‘ютеризації бізнесу є впровадження 

комп‘ютерних інформаційних систем (у тому числі аналітичних систем 

підтримки прийняття рішень – СППР) у всі ланки бізнес-відносин між 

суб‘єктами господарювання. Відомо, що для підприємств характерна швидка 

зміна поточної інформації – асортименту продукції, балансу попиту і 

пропозиції, кон‘юнктури ринку і загалом спостерігається великий об‘єм 

інформаційних потоків. Відомо, що сьогодні рівень автоматизації діяльності 

підприємств досить низький. Для типового підприємства (наприклад, 

роздрібної торгівлі) комп‘ютеризація у кращому випадку проявляється у 

документуванні даних з неможливістю їх подальшого використання, а тим 

більше належної аналітичної обробки. Відсутність інформаційних систем 

широкого профілю призводить до неможливості застосування будь-яких 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. 

Процес розробки та удосконалення систем підтримки прийняття рішень 

став об‘єктом наукового дослідження багатьох як вітчизняних так і 

зарубіжних вчених. Серед них: П.І. Бідюк, В.В. Глухов, Ендрю Ван Дам,          

С.А. Даудов, В. Деннінг, Л.О. Коршевнюк, Т.Ламберт, А.К. Мідляр,                        
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С. Мортон, Дж. Нейман, Ю.Є. Петруня, С.М. Ромашко, В.Ф. Ситник,                  

Л.О. Чорна, К. Хільдебрант та багато інших. 

Не зважаючи на те, що дослідження СППР налічує вже більше 

півстоліття, вчені ще досі не дійшли згоди у питанні визначення сутності 

такої категорії. 

Відомі науковці Шахотін О.Г. та Данилович О.С., вважають, що СППР – 

це інформаційна система, що спрямована на автоматизацію усіх чи більшості 

функціональних задач, які вирішуються конкретно посадовою особою та 

являє собою систему, взаємодіючу з іншими комп‘ютеризованими системами 

для надання допомоги менеджерам у процесі прийняття рішень [7]. 

Доктор економічних наук Ю.Є. Петруня стверджує, що СППР – це 

особливі інтерактивні 1С, які використовують обладнання, програмне 

забезпечення, дані, базу моделей і роботу менеджера з метою підтримки всіх 

стадій прийняття рішень у процесі аналітичного моделювання [2]. 

На думку, П.І.Бідюка та П.О. Коршевнюка, система підтримки 

прийняття рішень – це інтерактивна автоматизована комп‘ютерна система 

(програмний комплекс), що призначена для допомоги та підтримки різних 

видів діяльності людини при прийнятті рішень стосовно розв‘язання 

слабоструктурованих або неструктурованих проблем [1]. 

На нашу думку, СППР - комп‘ютерна інформаційна система, що 

використовується для підтримки різних видів діяльності при прийнятті 

рішень в ситуаціях, де неможливо або небажано мати автоматичну систему, 

яка повністю виконує увесь процес прийняття рішень. 

Розробка ефективних управлінських рішень потребує застосування 

сучасних інформаційних технологій, що забезпечують повноту, своєчасність 

інформаційного відображення процесів, можливість їхнього моделювання, 

аналізу, прогнозування. 

У багатьох випадках процедура розробки управлінського рішення 

передбачає достатньо великий обсяг роботи менеджерів, автоматизація якої 

дозволяє не тільки істотно скоротити обсяг працезатрат на підготовку 
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рішення, але й одержати більш якісний «вхідний» матеріал для своєчасного і 

грамотного прийняття управлінського рішення. 

Застосування сучасних комп'ютерних технологій має незаперечні 

переваги: швидкість виконання роботи; її висока якість; великий обсяг 

виконуваної роботи завдяки великому об'єму оперативно пам'яті; 

конфіденційність інформації; раціональний розподіл функцій між 

користувачем і комп'ютером [5]. 

СППР набули широкого застосування в економіках передових країн 

світу, при цьому їхня кількість постійно збільшується. На рівні стратегічного 

керування використовується ряд СППР, окремо для довго-, середньо- і 

короткострокового, а також для фінансового планування, включаючи 

систему для розподілу капіталовкладень. 

Орієнтовані на операційне керування СППР застосовуються в галузях 

маркетингу (прогнозування й аналіз збуту, дослідження ринку і цін), 

науково-дослідних і конструкторських робіт, у керуванні кадрами. 

Операційно-інформаційне застосування пов'язане з виробництвом, 

придбанням і обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім фізичним 

розподілом і бухгалтерським обліком. 

Узагальнені СППР можуть об'єднувати дві або більше із перерахованих 

функцій. У США в 1984 році був проаналізований 131 тип СППР і завдяки 

цьому виявлені пріоритетні галузі використання систем. До них належать 

такі: виробничий сектор; гірничорудне виробництво; будівництво; транспорт; 

фінанси; управлінська діяльність. 

В підприємницькій діяльності найчастіше застосовуються такі системи 

підтримки прийняття рішень, а саме: «Симплан»- призначена для 

корпоративного планування; «Прожектор»- призначена для фінансового 

планування; «Доки-план»- призначена для загального планування; 

«Экспрес»- призначена для маркетингу, фінансів; PMS- призначена для 

керівництва цінними паперами; CIS- призначена для планування продукції; 

PIMS- призначена для маркетингу; BIS- призначена для керування 
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бюджетом; IFPS- призначена для інтерактивного фінансового планування; 

FOCUS- призначена для фінансового моделювання; ISDS- призначена для 

формування «портфеля замовлень»; MAUD- призначена для індивідуального 

вибору. 

Комп'ютерна підтримка різних функцій управління підприємством за 

допомогою СППР має наступний розподіл (рис. 1) 

З діаграми слідує наступне, що системи підтримки прийняття рішень 

(СППР) використовуються в основному на вищому рівні управління, що має 

стратегічне довгострокове значення протягом року або декількох років 

(формування стратегічних цілей, планування залучення ресурсів, джерел 

фінансування і т. д.). 
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Рис. 1 Комп'ютерна підтримка різних функцій управління 

підприємством за допомогою СППР 

Більшість СППР працюють з числовими даними, аналітичними 

моделями і вирішують проблеми, які попередньо описуються на мові таких 

моделей. Сфера практичного застосування СППР є планування і 

прогнозування різних видів управлінської діяльності. 

До складу СППР включається: база даних, засоби спілкування з 

користувачем; широкий набір методів і моделей математичного 

програмування, статистичного аналізу, ігрового моделювання, теорії 

прийняття рішень, а так само евристичних методів, що забезпечують 

адаптивність системи і навчання. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таким чином, даний комплекс програмних засобів дає можливість 

здійснювати не тільки оперативну обробку великого обсягу даних, але й 

формувати ймовірні сценарії розвитку подій та дозволяє спрогнозувати 

ситуацію на майбутнє. Саме такі можливості системи підтримки прийняття 

рішень дозволяють підприємству досягти бажаної цілі з метою отримання 

прибутку, максимально знизити ризик та підвищити ефективність. Дана 

система задовольняє ширші потреби і дає змогу виконувати більше функцій, 

ніж системи опрацювання транзакцій. Інформаційні технології створюють нові 

можливості для СППР, що створюють нові, специфічні системи підтримки 

прийняття рішень, які надавали б конкурентні переваги для організацій. 

Не варто забувати також про те, що системи підтримки прийняття рішень не 

можуть розв‘язати за менеджера окремі аспекти проблем, тим більше його 

замінити: СППР неспроможна повторити деяку притаманну саме конкретній 

людині майстерність управління знаннями; вона може бути дуже специфічною, 

орієнтованою лише на певний тип проблем; комп‘ютерна система обмежується 

знаннями, якими лише володіє; СППР надмірно залежить від різних небезпечних 

ситуацій, наприклад, від несанкціонованого доступу до системи тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТНК  

 

Досліджено конкурентні чинники фірм при визначенні місця на ринку  та 

конкурентоспроможність корпорацій. Визначено конкурентні стратегії 

провідних світових ТНК: Exxon Mobil Согр. (США), Shell (Нідерланди), British 

Petroleum (Великобританія) і Тotale (Франція) та систематизовано.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, типові стратегії, 

міжнародний ринок, ТНК, диверсифікація асортиментного ряду продукції. 

У сучасних умовах розвитку світової економіки транснаціональні 

корпорації (ТНК) забезпечують близько 50% світового промислового 

виробництва. На їх частку припадає більше 70% світової торгівлі, при чому 

40% цієї торгівлі відбувається всередині ТНК. ТНК відіграють вагому роль у 

світових науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробках 

http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Economics/6_157156.doc.htm
http://teacode.com/online/udc/33/334.021.html


448 
 

(НДДКР), на частку яких припадає більше 80% зареєстрованих патентів. Крупні 

ТНК мають бюджет, який перевищує бюджет деяких країн світу. Ринкова 

трансформація світової економіки, становлення й розвиток конкурентних 

відносин між суб‘єктами господарювання вимагають наукового обґрунтування 

механізму забезпечення ефективного розвитку найбільших світових 

підприємств та застосування ефективних конкурентних стратегій.  

Дослідженням теоретичних основ конкуренції активно займалися 

зарубіжні вчені, зокрема Г. Азоєв, Г. Армстронг, С. Брю, Ф. Котлер, 

К. Макконнелл, М. Портер, П. Самуельсон, Р. Фатхутдінов, А. Юданов. та ін. 

Проблеми конкуренції стали предметом досліджень багатьох вітчизняних 

учених, зокрема: В. Гейця, А. Дідківської, А. Євчук, М. Маліка, О. Нужної, 

П. Пуцентейло, Н. Тарнавської, І. Червена. Проте автори досліджували 

переважно конкурентні чинники ТНК, не придаючи увагу способу їх 

застосування і варіації ними на міжнародному ринку. З метою підбору 

ефективної стратегії конкурентної боротьби для вітчизняних підприємств, 

варто детально дослідити конкурентні преваги провідних ТНК та створити 

належні умови для притоку зарубіжних інвестицій в Україну. 

Метою дослідження є аналіз конкурентних переваг зарубіжних ТНК та 

визначення перспективних можливостей масштабних компаній розвиватися у 

сучасному світі. 

У 1991 р американський економіст М. Портер опублікував дослідження 

«Международная конкуренция» [2], в якому представив новий підхід до 

розвитку міжнародної торгівлі. На думку М. Портера, успіх компанії на 

зовнішньому ринку залежить від правильно обраної конкурентної стратегії, 

що базується на конкурентних перевагах, якими володіє ця компанія. Згідно 

теорії конкурентних переваг М. Портера обґрунтовано чотири властивості 

країни загального характеру, що формують середовище, у якому конкурують 

місцеві фірми і досягають міжнародних успіхів у тій чи іншій галузі: 

 1) факторні умови - тобто ті конкретні фактори, які необхідні для 

успішної конкуренції у даній галузі (наприклад, кваліфікована робоча сила 

певного профілю або інфраструктура);  
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2) умови попиту на продукцію чи послуги, що пропонуються даною 

галуззю;  

3) споріднені галузі та галузі, що підтримують виробництво і, які є 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку;  

4) стратегія фірми, її структура та конкуренти. 

 Усі ці чотири властивості утворюють детермінанти національної 

конкурентоспроможності, під якими розуміють комплексну систему, яка 

постійно розвивається. М. Портер назвав цю систему "ромбом" (в оригіналі 

— алмаз, діамант). Кожний детермінант у цій системі впливає на всі інші. 

На вибір конкурентної стратегії фірми у галузі впливають особливості 

конкуренції в галузі та становище фірми на ринку. Особливості конкуренції в 

галузі визначають наступні найважливіші фактори: поява нових конкурентів, 

поява нових товарів або товарів-замінників, здатність постачальників і 

покупців проводити активну торговельну політику і впливати на ціни, 

характер взаємодії вже наявних конкурентів між собою. Ці фактори, за 

Портером [2], визначають прибутковість галузі, оскільки вони впливають на 

ціни, визначають їхні витрати і капіталовкладення. 

В умовах глобалізації значна частина товарів і послуг у світі 

виробляється підприємствами, які контролюються іноземними компаніями, 

ТНК. Такі компанії мають великий вплив у світі, оскільки володіють 

значними фінансовими засобами, зв'язками з громадськістю, політичним 

лоббі. Транснаціональна корпорація – компанія, яка володіє виробничими 

підрозділами у декількох країнах. За визначенням ЮНКТАД (Конференція 

ООН з торгівлі та розвитку) до ТНК відносять компанії будь-якої правової 

форми які володіють принаймні 10% акцій (пайової участі) у фірмах 

(підприємствах), які розташовані у двох і більше країнах. 

За даними ЮНКТАД, у 2012 р накопичений у світі обсяг прямих 

іноземних інвестицій (далі – ПІІ) досяг 23 трлн. дол., а контрольовані ними 

активи, оцінюються експертами більш ніж в 86 трлн. дол. Обсяг продажів 

іноземних філій ТНК склав приблизно 26 трлн. дол., обсяг виробленої цими 



450 
 

філіями доданої вартості перевищував 9% світового ВВП, а їх експорт 

оцінювався в 7,5 млрд. дол., складаючи третину всієї світової торгівлі. У 

закордонних філіях ТНК зайнято близько 72 млн. осіб, це приблизно 2% 

економічно активного населення земної кулі, оскільки ПІІ навіть у 

трудомістких галузях зазвичай представлені більш високопродуктивними 

підприємствами в порівнянні з національними компаніями-конкурентами. 

ТНК – це не тільки промислові компанії, але і транснаціональні 

телекомунікаційні компанії, банки, страхові й аудиторські компанії, 

інвестиційні та пенсійні фонди.  

Позиція компанії на ринку і в галузі фокусує в собі всі її конкурентні 

переваги. На нашу думку фірма випереджає своїх суперників, якщо має 

стабільні конкурентні переваги: 

1) нижчі витрати, які свідчать про здатність фірми випускати і продавати 

товар з меншими витратами, ніж у конкурентів; 

2) диверсифікацію асортиментного ряду продукції - здатність фірми 

задовольняти потреби покупця, пропонуючи товар більш високої якості, або 

технологічно нові товари.  

Ці два фактори визначають прагнення фірми до домінуючого положення 

у галузі - до монополізму, а також до технічного і технологічного розвитку. 

На позицію фірми у галузі найбільшим чином впливає широта цілей, на які 

орієнтується  фірма у рамках своєї галузі. Фірма повинна чітко прописати для 

себе, скільки різновидів товарів випускати, якими каналами збуту 

користуватися, яке коло покупців обслуговувати, в яких районах світу 

продавати свою продукцію і в яких споріднених галузях конкурувати. 

Конкурентна перевага досягається, виходячи з того, як фірма 

організовує і виконує окремі види діяльності. У результаті цієї діяльності 

створюються певні цінності для покупців, які визначаються тим, яку ціну 

споживачі готові заплатити за товари або послуги, які пропонуються фірмою.  

ТНК, оскільки вона приймає участь у глобальному економічному 

суперництві, як правило, дотримується глобальної стратегії, яка означає, що, 
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реалізуючи свою продукцію у багатьох країнах, вона дотримується єдиного 

підходу. Відсутність такої стратегії частіше за усе призводить до втрати 

фірмою своїх конкурентних переваг. 

Щоб досягти конкурентної переваги, необхідно або пропонувати 

покупцям товар приблизно за такою ж ціною, що і у конкурентів, або 

виробляти його з меншими витратами (стратегія менших витрат), або 

пропонувати покупцям товар за вищою ціною, якщо він відсутній у 

конкурентів (стратегія диференціації)  (табл. 1) 

Таблиця 1.  

Типові стратегії великих компаній  

 

При розробці глобальної стратегії ТНК має вирішити дві проблеми: 

раціонально розмістити виробництво, враховуючи можливості окремих 

країн, і організувати координацію діяльності всіх ланок корпорації 

(виробничих, збутових, обслуговуючих, маркетингових та ін.) для 

досягнення конкретного результату – збільшення обсягів продажів. 

Найбільші світові компанії оцінюються за чотирма показниками: 

виручка, чистий прибуток, активи (згідно звіту за останні 12 місяців) та 

ринкова капіталізація компаній. У якості інтегрального показника, за яким 

здійснюється рейтинг компанії, застосовують середнє арифметичне зайнятих 

у ТНК за зазначеними чотирма показниками. У рейтинговий список 

потрапляють тільки ті компанії, чий обсяг продажів становить як мінімум 1 

млрд дол. США, акції  яких доступні для інвесторів у США, що коштують не 

менше 5 дол. США [1]. 

 Конкурентна перевага, яка застосовується у 

стратегії 

Стратегія менших 

витрат 

Сратегія диференціації 

Сфера 

конкуренції 

Зовнішній 

ринок 

Лідерство за рахунок 

економії на витратах 
Загальна диференціація 

Внутрішній 

ринок 

Зосередження уваги 

на витратах 
Сфокусована диференціація 
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Зазначені методи, форми та стратегії конкурентної боротьби 

застосовують на світовому ринку. Згідно рейтингу Forbes за 2013 рік щодо 

оцінки ТНК перші три позиції займають фінансові корпорації (ICBC; China 

Construction Bank; JPMorgan Chase), четверте місце має конгломерат General 

Electric, п‘яте - Exxon Mobil (компанія з видобутку і переробки нафти і газу), 

шосте HSBC (компанія банківської справи, сьоме – Royal Dutch Shell 

(компанія з видобутку і переробки нафти і газу) [8] 

У сучасних умовах, подорожчання продуктів, підвищення тарифів на 

основні послуги, у тому числі на пасажирські перевезення, пов‘язано зі 

змінами цін на нафтогазовому ринку. Від підвищення ціни на паливо всі 

зазнають значних втрат, більшість молодих фірм не витримують конкуренції 

на ряду з провідними світовими компаніями-гігантами. Провідні світові 

нафтогазові компанії, які займають лідируючі позиції у рейтингу за обсягом 

видобутку і переробки нафти, такі як: Exxon Mobil Согр. (США) – 18%; Shell 

(Нідерланди) – 12,6%; British Petroleum (Великобританія) – 9,2%; ВАТ 

«Газпром» (Росія), і Тotale (Франція) [4].  

Однак на підставі тільки прямого зіставлення виробничих показників не 

завжди можна зробити висновки про ефективність менеджерської політики, 

як і стилі керівництва і, отже, про переваги конкурентної поведінки того чи 

іншого підприємства. Необхідно враховувати, що всі компанії працюють у 

різних гірничо-геологічних умовах і розробляють родовища з різним 

ступенем виробленості запасів. Крім того, слід враховувати, що конкуренція 

в нафтогазовій галузі розгортається не стільки у видобувному секторі, 

скільки у боротьбі за сировинні ресурси, а також за володіння переробними 

потужностями. 

Враховуючи те, що сьогодні ціни на внутрішньому ринку на паливо 

мають тенденцію до зростання, крім окремих кризових явищ, то набуває 

особливої актуальності для компаній питання пошуку додаткових 

конкурентних переваг у цьому секторі бізнесу. Зазначені ТНК для утримання 

старих і завоювання нових ринків збуту використовують такі інструменти, як 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_Commercial_Bank_of_China
https://ru.wikipedia.org/wiki/China_Construction_Bank
https://ru.wikipedia.org/wiki/China_Construction_Bank
https://ru.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_Chase
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/Exxon_Mobil
https://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
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цінову конкуренцію, більш широкий асортимент, ритмічність і 

безперебійність поставок і т.д. Компанії демонструють все більш жорстку 

конкурентну боротьбу, яка, насамперед, лежить у сфері боротьби за 

перспективні сировинні бази. Щоб досягти своїх цілей, компанії 

розширюють філіальну мережу, нарощують свою присутність шляхом злиття 

і поглинань. 

Концентрація і централізація капіталу, яка в даний час набула характеру 

злиттів і поглинань, відображає природне прагнення компанії зайняти 

домінуюче положення в галузі, тому зупинимося докладніше на цьому явищі.  

Конкурентна стратегія компанії Exxon Mobil Согр. пов'язана з виходом 

на зовнішні ринки відносно нових нафтовидобувних країн, придбанням 

зарубіжних потужностей з переробки нафти, розширенням сфери реалізації 

нафтопродуктів. Компанія забезпечила поглинання, контроль і управління 

нафтопереробними заводами в Болгарії, Румунії, Україні. На стадії реалізації 

знаходяться проекти з придбання нафтохімічних виробництв у Східній 

Європі (Угорщина, Румунія), Туреччині та інвестуванні збутових організацій 

в Туреччині, Греції та Македонії. Компанія розробляє плани з розширення 

каналів збуту продукції своїх заводів в Україні. У рамках проведеної 

конкурентної політики Exxon Mobil Согр. активно розробляє проекти з 

розвідки і видобутку нафти і газу на території республік колишнього СРСР, 

має пайову участь в проектах в Іраку та Єгипті. Для зміцнення свого 

конкурентного потенціалу компанія і надалі планує нарощувати обсяги робіт 

по закордонних проектам [4]. Маючи чітку стратегію розвитку нафтового і 

нафтохімічного секторів, Exxon Mobil Согр. першою з нафтових компаній 

почала наступ на своїх конкурентів. Компанія також розвиває транспортну 

систему. Маючи у своєму розпорядженні власний танкерний флот, Exxon 

Mobil Согр. стала безумовним лідером з надання послуг танкерного флоту 

льодового класу. Компанія продовжує активно розвивати систему 

нафтопереробки і реалізації нафтопродуктів. У планах компанії - взяти під 

контроль не менше 30% ринку нафтопродуктів в Східній Європі та в країнах 
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Балтії. У Литві компанія є практично монополістом з продажу пального, у 

Польщі конкурує з British Petroleum. Подібний широкомасштабний наступ на 

внутрішній і зовнішній ринки збуту нафтопродуктів створить додаткові 

конкурентні переваги, забезпечить компанію надійними збутовими 

потужностями. 

Конкурентна стратегія компанії Shell Согр. також спрямована на 

всебічне розширення бізнесу. Компанія прагне диверсифікувати свій бізнес, 

включаючи в сферу своїх інтересів підприємства суміжних галузей. Зокрема, 

Shell Согр. придбала 30% компанії Canada Oil за 15,9 млн. дол. Одним з 

найважливіших проектів по виходу на нові ринки можна назвати проект з 

поставки дизельного палива в Японію в обсязі приблизно 30 тис. т щомісячно 

[4]. Важливим напрямком конкурентної стратегії Shell Согр. є модернізація 

мережі своїх автозаправочних станцій, вихід на нові ринки збуту. У регіонах, 

де  Shell Согр. присутній традиційно, обсяг збуту збільшився на 20-25%. 

Угода Shell Согр. з групою компаній ―Rinco‖ про співпрацю та спільне 

управління ВАТ «Хорватська нафтохімічна компанія» стало важливим 

кроком у галузі диверсифікації бізнесу і завоювання більш міцних позицій у 

сфері виробництва і збуту нафтопродуктів. Ця угода допоможе компанії 

закріпитися на китайському і монгольському ринках. Перед компанією в 

рамках її виробничо-збутової стратегії стоять наступні завдання: перехід на 

єдину акцію і консолідація активів видобувних дочірніх підприємств; пошук 

ефективних ринків збуту нафтопродуктів при повній реконструкції та 

завантаженні своїх нафтопереробних заводів; забезпечення  прав  акціонерів. 

Найважливішою особливістю конкурентної стратегії British Petroleum 

(ВР) є експортна орієнтація поставок нафти і нафтопродуктів [5]. До 

останнього часу компанія не брала участь в інтеграційних процесах, проте 

ситуація стала швидко змінюватися. British Petroleum, рухаючись по шляху 

розширення своєї присутності на нових ринках, приступила до розвитку 

видобувних потужностей за межами Тюменської області. По суті, почався 

процес перетворення потужної компанії в повноправного учасника світового 

ринку енергоносіїв. Так, British Petroleum почала експансію у Східну Сибір 
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через спільні проекти з компанією ТНК. Тут ВР разом з ТНК не тільки 

отримує відносно дешеві нафтові активи, а й доступ до стратегічно  

важливого  китайського  газового  ринку. 

Компанія планує брати участь у розробці гігантського Ковиктінского 

газоконденсатного родовища в Іркутській області, що також сприяло б 

проникненню ТНК-ВР на ринки наших східних сусідів. Серед інших 

перспективних проектів розвитку компанії можна назвати освоєння 

родовища «Русское» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі зі запасами у 

3 млрд. барелів нафти, а також придбання активів в Тимано-Печорському 

нафтогазоносному басейні. Крім Росії ТНК-ВР планує розробку нафтових 

родовищ в Іраку, Ірані та Лівії. Основним управлінським успіхом сьогодні 

можна вважати консолідацію переробних і збутових підрозділів у холдингову 

компанію «British Petroleum». Цю політику підтримує і держава, створюючи 

оптимальні умови для розвитку фірми, забезпечуючи її податковими 

пільгами.  

Французька «Totale» активно нарощує обсяги переробки та реалізації 

нафти і нафтопродуктів. Компанія інвестувала кошти у будівництво місцевих 

нафтопереробних заводів і розвиток мережі роздрібної торгівлі топлевом. 

Тільки у Парижі та передмістях у компанії 80 АЗС (до 2018 р очікується 

близько 250 АЗС). «Totale» акумулювала пакети акцій майже всіх 

французьких нафтохімічних компаній і, крім того, реалізує проекти в Іраку та 

В'єтнамі [7]. Подібна політика поглиблення вертикальної інтеграції, 

розширення сфер діяльності та ринків збуту забезпечує компанії запас 

потужності у конкурентній боротьбі . 

Таким чином, у сферу своєї діяльності за кордоном транснаціональні 

корпорації залучають безліч місцевих компаній, у тому числі малих і 

середніх. У зв'язку з цим усе більш зростає залежність підприємств малого 

бізнесу від ТНК, що все частіше формується на базі прямих функціональних 

зв'язків, тобто на основі розвитку технології виробництва, спеціалізації, 

кооперуванні, організації збуту продукції, передачі ноу-хау тощо. Крім 

тенденцій розширення виробничо-збутових мереж, диверсифікації 
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діяльності у суміжних галузях, виходу на нові нафтові і газові родовища за 

кордоном, у даний час з'явилася нова потенційна перевага нафто-газових 

ТНК в їх конкурентній боротьбі – підтримка з боку національних держав. 

Поки вона виглядає як інформаційна, але є підстави вважати, що вона досить 

швидко переросте в політичну та економічну. Транснаціональні корпорації 

поряд із державою стають елементами, взаємодія яких формує систему 

світового господарства. ТНК поєднують гнучкі форми власності та 

транснаціональну підприємницьку діяльність, забезпечуючи економічну 

доцільність структурної та інвестиційної політики, створюючи певну 

територіальну організацію макроменеджменту, яка спирається на економічні 

центри та комунікації поліцентричної територіальної структури світового 

господарства та удосконалюючи можливості світових інформаційних мереж. 
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ефективності інноваційної діяльності на підприємстві. 

Ключові слова:  інновації, інноваційна діяльність, механізм управління 

інноваційною діяльністю, ресурсне забезпечення, організація роботи з 

ринком, організація впровадження інновацій на підприємстві. 

Інноваційний розвиток підприємства на сучасному етапі розвитку 

економіки є необхідним для ефективного функціонування підприємства та 

викликає необхідність у формуванні принципово нових підходів до 

управління інноваційною діяльністю підприємства. Інноваційній процеси, що 

відбуваються на підприємствах, не є поодинокими, а являють собою 

нормальну адаптивну реакцію на перетворення економічних процесів та 

взаємовідносин на ринку усіх ланцюжків торговельного процесу. Тому на 

підприємствах виникає постійна потреба у розробці ефективної структури 

інноваційної діяльності. 

Теоретичні особливості управління інноваційною діяльністю знайшли 

своє відображення у наукових працях українських та зарубіжних вчених:               

А. Гальчинського, В. Гейця, Л. Довганя, П. Друкера, Т. Дудара, П. Завлина, 

С. Ілляшенка, В. Козловського, О. Кузьміна, І. Лебедєва, Л. Пономаренко,               

М. Портера, А. Савчука, В. Семеноженка, В. Стадника, А. Стрікленда,                     

А. Томпсона, З. Шершньової та інших. 
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Метою статті є дослідження методів формування та вдосконалення 

інноваційної структури підприємства. 

Інноваційна діяльність підприємства спрямована на пошук 

можливостей, які забезпечують практичне використання наукового, науково-

технічного результату та інтелектуального потенціалу з метою одержання 

нового чи поліпшеного продукту, способу його виробництва та задоволення 

суспільних потреб у конкурентоспроможних товарах і послугах. Особливість 

інноваційної діяльності як одного з різновидів підприємницької діяльності 

полягає в тому, що вона є діяльністю підвищеного ризику, порівняно зі 

звичайним підприємництвом. Такий ризик обумовлений новизною, творчим 

характером науково-технічної роботи, можливістю отримання як 

позитивного, так і негативного результату [3, с. 68].  

Механізм управління інноваційною діяльністю, на нашу думку, повинен 

враховувати принципи системності, комплексності, орієнтації на інновації, 

балансу інтересів суб‘єктів діяльності і забезпечувати синергетичний ефект 

основних його елементів. Поєднання вище зазначених елементів можна 

зобразити у вигляді рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема формування механізму управління інноваційною 

діяльністю  [1, c.42] 

Принципи 

Формування механізму управління інноваційною діяльністю 

Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційною діяльністю підприємства 

Функціонування механізму управління інноваційною діяльністю 

Принципи Стратегії управління 
інноваційною діяльністю 

Критерії Інструментарії 

Функції Структура 
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Процес розробки і формування стратегії управління інноваційною 

діяльністю підприємства передбачає можливість внесення відповідних змін в 

базу і систему інструментів. Так, здійснення інноваційної діяльності має 

носити комплексний характер. Тому для ефективної організації інноваційної 

діяльності на підприємства слід розробити її структуру (рис.2). 

 

Рис. 2. Структура інноваційної діяльності підприємства [1, c.42] 

Організаційне забезпечення ресурсної складової інноваційної діяльності 

є визначальним для інноваційного процесу на підприємстві. Недостатня 

увага до ресурсного забезпечення може бути причиною виникнення 

відхилень у запланованих результатах, навіть якщо саме впровадження було 

організовано ідеально. Враховуючи специфіку інноваційної діяльності слід 

приділити особливу увагу таким ресурсам, як: персонал, матеріально-

технічна база та інформація. Зазначені фактори є необхідними для 

нормальної інноваційної діяльності підприємства, можуть частково 
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компенсувати один одного, але недостатня якість будь-якого з цих факторів 

становить загрозу для успішного впровадження інновацій. 

Раціональна реалізація етапу, що є наступним за безпосереднім 

впровадженням, також є важливою складовою загального успіху 

інноваційної діяльності підприємства. Перш за все, етап виведення продукту 

на ринок є  важливим для отримання економічного ефекту від інновацій: 

грамотне виведення може забезпечити значний потік доходу при порівняно 

незначних витратах на інноваційну діяльність, і в той же час, великі 

інвестиції в оновлення продукту та виробництво, не забезпечать ринкового 

успіху без грамотної організації цього процесу. 

Крім того, ринок є важливим джерелом інформації для планування 

подальшого інноваційного розвитку підприємства. Має значення вивчення 

реакції споживачів на старі та нові продукти підприємства, визначення тих 

 аспектів потреб, що лишилися незадоволеними, визначення тенденцій 

розвитку цільової аудиторії, досвіду конкурентів – все це може стати 

джерелом інноваційних ідей. 

Узагальнюючи вище наведену інформацію варто розробити комплексну 

інноваційну стратегію підприємства. Інноваційна стратегія визначається як 

взаємозв‘язаний комплекс дій задля забезпечення умов тривалого виживання 

і розвитку підприємства на ринку на основі створення і впровадження 

інновацій. Основним завданням інноваційної стратегії є:  

 ефективний розподіл і використання наявних ресурсів і 

можливостей, необхідних для розвитку на основі інновацій і інноваційної 

діяльності (потенціалу інноваційного розвитку);  

 адаптація до змін умов зовнішнього середовища шляхом пошуку 

нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства, приведення у 

відповідність внутрішніх можливостей розвитку до зовнішніх, які 

генеруються ринком. 

Для зростання ефективності основних складових інноваційної стратегії 

розвитку, в процесі функціонування підприємств України використовуються 
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маркетингові заходи. Стратегія, що розроблена у відповідності до концепції 

маркетингу інновацій, повинна включати: 

 заходи з управління формуванням пакету продуктово-ринкових 

інноваційних пропозицій: аналіз і виявлення можливих напрямків розвитку 

для реалізації яких є зовнішні і внутрішні умови, генерування інноваційних 

пропозицій у межах кожного з напрямів;  

 заходи з управління продуктово-ринковим портфелем 

підприємства (товарною номенклатурою, товарними лініями, окремими 

товарними  одиницями): модифікація товарної номенклатури (знаття з 

виробництва існуючих товарних ліній і введення нових); модифікація 

товарних ліній (доповнення їх новими товарними одиницями – витягування, 

виведення безперспективних  товарних одиниць); модифікація існуючих 

товарних одиниць; 

 орієнтовний план-графік виконання робіт з розробки, 

виготовлення і просування на ринку конкретних інновацій: послідовність 

робіт щодо створення і впровадження інновацій, зняття з виробництва 

існуючої продукції.  

 визначення і обґрунтування джерел і механізмів інвестування, 

планування витрат за етапами робіт, оцінку ефективності, визначення 

порядку контролю і перегляду стратегії; 

Враховуючи динаміку розвитку ринкових процесів, а також значний 

ступінь невизначеності ринку, відносно розвитку подій у майбутньому, 

скласти детальну стратегію інноваційної діяльності і план заходів щодо її 

реалізації досить важко. Їх слід формувати у вигляді стратегічного бачення, 

тобто визначати основні орієнтири на перспективу (але й вони можуть 

змінюватися), а детально планувати необхідно лише найближчі дії на період 

один рік, максимум – на 2-3 роки. При цьому необхідно розглядати кілька 

можливих сценаріїв розвитку подій у майбутньому, як мінімум:  

 песимістичний, 
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 оптимістичний, 

 найбільш вірогідний.    

Розробляючи інноваційну стратегію розвитку підприємства слід брати 

до уваги, що діюче підприємство вже має сформований бізнес-портфель який 

зорієнтований на задоволення існуючих потреб і запитів споживачів і 

забезпечення товаровиробнику прибутку. Інноваційні розробки можуть бути 

втілені у нові види продукції які доповнюють (диверсифікують) існуючий 

портфель, або ж замінюють певні види продукції. Проте вони можуть бути 

реалізовані на сторону у вигляді патентів, ноу-хау, ліцензій тощо. 

Отже, інноваційну діяльність підприємства можна тлумачити як 

діяльність, що передбачає планування, організацію, керівництво, мотивацію 

та контроль щодо об‘єкта управління шляхом розробки та застосування 

системи стратегій, спрямовану на досягнення поставленої перед 

підприємством мети. З метою вдосконалення структурно інноваційної 

діяльності варто провести її аналіз та розбити на складові елементи. Так в 

статті пропонується інноваційну діяльність розглядати у вигляді наступної 

структури: ресурси, робота з ринком, впровадження інноваційної структури.  
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ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ГНУЧКОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стаття присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад 

використання гнучкого ціноутворення у системі стратегічного управління 

та визначені основних методичних підходів щодо формування ефективного 

функціонування і розвитку підприємств шляхом впровадження стратегії 

гнучкого ціноутворення.  

Ключові слова: стратегія, гнучкість, ціна, молочна галузь, попит, 

невизначеність. 

У ринковому суспільстві протягом останнього десятиліття формуючи 

стратегію гнучкого ціноутворення домінує відомий постулат: основною метою 

маркетингово - орієнтованої організації, що має реалізаційну ціну є не продаж 

продукту, а створення цінності для клієнта. 

Саме ця функція є джерелом створення конкурентної переваги на ринку. 

Виробничо-торговельні підприємства створюють цінність різними шляхами. 

Поліпшення якості, більш швидке обслуговування, унікальні властивості і 

додаткові аксесуари, краща доставка, простота замовлення продукту, 

формування гнучкої цінової політики на кінцевий продукт ось кілька підходів 

до створення цінності для клієнта. Покупці не купують продукт або послугу в 

чистому вигляді, вони набувають набір вигод для задоволення своїх потреб 

Ціна особливо сильно впливає на поведінку споживачів, коли не існує 

об'єктивних стандартів або об'єктів для порівняння продукту. 

В умовах переходу до ринкової економіки перед кожним виробником 

гостро постає проблема формування кінцевої стратегії гнучкої ціни на свою 
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кінцеву продукцію. Актуальність проблеми ефективної стратегії ціноутворення на 

підприємстві обумовлена тим, що ціна відіграє центральну роль у системі 

ринкового механізму і є інструментом, який функціонує тільки на основі еко-

номічних законів. 

У будь-якому суспільстві ціна відображає діючу модель управління 

економікою через те, що є її похідною. Забезпечити високий рівень прибутку і 

точність прогнозування неможливо без створення ефективної системи 

моделювання ціни, та орієнтуючись на стратегію гнучкого ціноутворення. 

Багато сучасних менеджерів, відповідальні за формування стратегічного 

ціноутворення прагнуть в першу чергу покрити витрати, та забезпечити 

безперебійне споживання свого товару. У результаті ціна призначається 

значно вище або нижче того обсягу цінності, які споживачі пов'язують з 

конкретною покупкою. На практиці це фіксується в багатьох корпоративних 

політиках, де стверджується, що собівартість, а не цінність споживача є 

двигуном процесу ціноутворення. Ще один аргумент на користь цього 

твердження: найбільш популярний метод ціноутворення – «собівартість 

плюс». Але що таке цінність? Даний термін прямо або побічно присутній в 

головах споживачів. Досить згадати розхожі фрази типу «Ви отримуєте те, за 

що Ви платите», «цінний товар» і т.д.  

Якщо ж підійти до цього терміну більш професійно, то слід відзначити 

чотири визначення цінності: Цінність - це низька ціна. Тут має місце 

монетарне відображення цінності. Коли споживач використовує розпродаж 

виробника, купон на знижку, сезонні знижки, він отримує відчуття цінності. 

Цінність це те, - що я отримую в продукті те, що я хочу. Багато споживачів 

розглядають продукт з точки зору тих переваг, які вони отримують, купуючи 

цей продукт. В основі лежить критерій корисності і ступінь задоволення 

потреби в результаті покупки. 

Метою цього дослідження є розробка ефективної стратегічної системи 

ціноутворення, що дасть можливість більш точно визначити контрактну ціну 

реалізаційного товару як основної складової організаційного механізму 
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формування витрат, дозволить покращити результати роботи працівників, які 

вирішують завдання з моделювання ціни, та зменшити негативні наслідки щодо 

функціонування підприємства. 

Система стратегічного моделювання гнучкої ціни повинна забезпечувати 

виконання таких функцій: 

– моделювання ціни на рекламу для всіх видів товарів з урахуванням 

системи знижок та ціни конкурентів; 

– облік необхідної документації, зокрема бухгалтерські розрахунки; 

– збереження попередніх рівнів цін на продукцію. 

Питання ціноутворення на промислову продукцію в ринкових умовах 

розглядали такі вчені-економісти, як В. В. Герасименко, Ю. В. Бороздіна,               

А. А.Дерябіна, В. Л. Диканя, О. О. Орлова, А. І. Яковлєва та інші. 

Система гнучкого ціноутворення характеризується як процес 

встановлення (формування) ціни на товари, роботи, послуги. В свою чергу 

ціна - це кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець - 

купити одиницю товару. 

В сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється 

виробниками, має відповідати двом важливим критеріям.  

Перший - ціна, яка встановлюється на ринку має приносити прибуток, 

тобто покривати всі витрати, відображати позитивний фінансовий результат 

для підприємства, що відображається в бухгалтерському обліку. Отриманий 

результат має забезпечити ефективне функціонування та розвиток суб‘єкта 

господарювання.  

По-друге, ціна повинна задовольняти споживача, а точніше його 

платоспроможність, крім того смаки, вподобання, якісні характеристики. 

Таким чином, повинно бути оптимальне співвідношення між споживчою 

вартістю товару, послуги чи роботи та їх ціною. Необхідність встановлення 

даного оптимального співвідношення актуалізує 

Будь – які підприємства можуть використовувати ціну для досягнення 

власних цілей, наприклад: низькі ціни встановлюють для відвернення 
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конкурентів відданого ринку, ціни, аналогічні цінам конкурентам – для 

стабілізації ринку. Деякі підприємства не зосереджують увагу на ціні і 

застосовують інші засоби, орієнтуючись на нецінові фактори. Часто кращою 

стратегією є не підтримка низької ціни, а диференціація продукції, яка 

дозволяє зменшити ціну за рахунок незмінних витрат підприємства. 

Вивчивши усі чинники, що впливають на вибір конкретної цінової 

політики, сформовано дві основні групи: внутрішні або виробничі та зовнішні 

або ринкові. Внутрішні чинники впливу на ціну є фактично даними 

бухгалтерського обліку та є індивідуальними для кожного підприємства, в той 

час як зовнішні – є загальними для усіх і не залежать від підприємства. (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Аналіз факторів що формують ціну 

Існують різні методи ціноутворення, які групуються у дві групи: 
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ціна встановлюється на основі додавання до виробничої собівартості інших 

витрат. А при маркетингових (ринкових) – відштовхуються від ціни і в 
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залежності від її величини, формують собівартість. Основні фактори, що 

впливають на ціноутворення з боку інтересів покупців – це обсяг попиту та 

споживацькі очікування, а з боку інтересів продавців – витрати та очікуваний 

прибуток. 

Важливим фактором, що впливає на формування ціни є тип ринку, в 

якому функціонує та конкурує виробник (табл. 1): 

Таблиця 1 

Залежність ціноутворення від типу ринку 

Тип ринку Характеристика ринку Порядок ціноутворення 

Ринок вільної конкуренції Наявність значної кількості 

підприємств, кожному з 

яких належить певна частка 

ринку; однорідність та 

взаємозамінність 

конкуруючих продуктів. 

Ціни формуються під 

впливом попиту і 

пропозиції. Підприємства 

орієнтуються на рівень цін, 

що склався на ринку. 

Ринок монополістичної 

конкуренції 

Велика кількість 

підприємств, що 

пропонують продукти за 

цінами, що коливаються у 

значному діапазоні. 

Продукти різняться не 

тільки за якісними 

характеристиками, але й 

споживчими перевагами. 

Характерна гостра 

конкурентна боротьба між 

підприємствами. 

Ціна формується з 

урахуванням структури 

попиту, цін конкурентів і 

власних витрат. 

Ринок олігополістичної 

конкуренції 

Невелика кількість 

підприємств. Складність 

проникнення на ринок. 

Ціна встановлюється з 

урахуванням ціни лідера на 

ринку або узгоджується з 

конкурентами. 

Ринок чистої монополії Один продавець. Ціна встановлюється 

підприємством самостійно. 

 

В цілому конкуренцію слід розглядати, як економічний процес взаємодії 

і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту 

товарів, за отримання найбільших прибутків. Разом з тим, конкуренцію 

можна розглядати, як механізм стихійного регулювання виробництва в 

умовах ринкових відносин. 

Розрізняють наступні види конкуренції: 

- цінова – конкуренція, яка здійснюється через зниження цін; 
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- нецінова – конкуренція, заснована на підвищенні якості товарів, їх 

надійності, збільшенні термінів служби, підвищенні продуктивності 

виробництва, поліпшенні умов реалізації та сервісного обслуговування 

товарів при незмінних цінах; 

- чиста (ідеальна, досконала) – конкуренція на ринку з багатьма продавцями 

та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи 

покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу; 

- недосконала – конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої 

функції, внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу 

контролювати ціни й обсяги продажу продукції, яку вони виробляють; 

- монополістична – конкуренція, яка має місце на ринку з багатьма 

продавцями і покупцями та значною кількістю товарів, що реалізуються за 

різними цінами; 

- олігополістична (грец. oligos– мало) – конкуренція на ринку з 

небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни 

реалізації цих товарів; модель ринкової структури, за якої небагато великих 

фірм монополізують виробництво і реалізацію основної маси товарів. 

На сьогодні в Україні на явне усвідомлення важливого значення 

ціноутворення, що є одним із чинників впливу на ефективність діяльності 

суб‘єктів діяльності, саме тому даному питанню приділяється багато уваги 

яку науковій літературі, такі в практиці управління підприємством. Як 

основні чинники ціноутворення розглядаються результати дослідження 

ринку, що враховують, при встановленні ціни, мотивацію споживачів щодо 

придбання тих чи інших товарів, а також витрати на виробництво, продаж 

товарів (робіт, послуг). Значну частку займає дослідження такої складової 

ціноутворення як планування ціни. 

Отже, в умовах кризи або після кризового періоду, проаналізувавши 

сучасний ринок, підприємству слід достатньо продумувати методику 

розрахунку цінна свою продукцію або послуги. Успішне здійснення 

ціноутворення на підприємств і неможливо уявити без заходів державного 

регулювання та контролю за додержанням цін. Під цим розуміють 

дотримання всіх прийнятих нормативно – правових актів, що встановлюють 
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особливості формування цін, їх встановлення, удосконалення, доповнення та 

використання за умов ринкової економіки. 
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У статті розглянуто теоретичні підходи до тлумачення поняття 

«управління експортним потенціалом підприємства» та його складові. 

Визначено основні шляхи вдосконалення управління експортним потенціалом 

підприємства в умовах фінансової нестабільності. 
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зовнішні умови.  

Внаслідок посилення глобалізації та економічної взаємозалежності 

економік різних держав суб‘єкти господарювання не можуть розвиватися 

ефективно та якісно лише в рамках однієї країни, відбувається глобалізація 

ринків товарів та послуг, активне переміщення факторів виробництва та 

продуктів споживання. У свою чергу, обсяги та склад експортних потоків 

кожної країни залежать від експортного потенціалу окремих підприємств, а 

ефективність експортної діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання 

безпосередньо залежить від ефективності управління його експортним 

потенціалом. 

Динамічні зміни зовнішнього середовища виставляють нові вимоги до 

формування ефективного механізму управління експортним потенціалом 

підприємства, який є запорукою подолання кризових явищ та успішної 

діяльності вітчизняних виробників. Підвищення уваги до управління 

процесом формування та реалізації експортного потенціалу підприємств 

посилюється й тим, що на сьогодні Україна є членом СОТ та підписантом 

ратифікованої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Метою дослідження є визначення сутності управління експортним 

потенціалом на мікроекономічному рівні та надання пропозицій з його 

вдосконалення. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню 

експортного потенціалу присвячені праці таких зарубіжних вчених, як 

Е. Грайпл, П. Ліндерт, М. Портер, К. Ріттенбрук, Р. Харрод, P. Фaтхутдiнoв 

та інші. Серед вітчизняних вчених вивчали окремі проблемні питання 

формування та розвитку експортного потенціалу і варіанти їх вирішення 

О. В. Волкодавова, М. А. Дружкіна, Н. А. Кисельова, Г. Б. Крушніцька, 

Н. М. Пирець, О. І. Попова, Л. П. Сєрова, І. В. Скорнякова, П. П. Стичішин та 

інші. Проте, незважаючи на постійну увагу з боку науковців на дослідження 

питань, пов‘язаних з експортним потенціалом, проблему управлінського 
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підходу до експортного потенціалу підприємств у теоретичному та 

прикладному плані досліджено недостатньо. 

Для визначення поняття «управління експортним потенціалом 

підприємства» науковці використовують різні підходи: ресурсний, 

функціональний, системний. Прихильники системного підходу під 

«управлінням експортного потенціалу» підприємства розуміють відповідну 

систему, на вході до якої є весь масив даних про теперішні та перспективні 

зовнішньоекономічні зв‘язки підприємства, що ретельно обробляються, 

враховуючи мету експортної діяльності та існуючі обмеження, для 

отримання управлінського рішення на виході, у вигляді програми заходів з 

вдосконалення окремого питання розвитку експортного потенціалу. 

Представники функціонального підходу розглядають управління 

експортним потенціалом підприємства як вплив виробничого колективу на 

досягнення оптимальних результатів при здійсненні експортної діяльності 

підприємства за оптимального використання наявних ресурсів. При цьому, 

виділяється декілька взаємопов‘язаних зовнішніх та внутрішніх рівнів 

управління експортним потенціалом промислового підприємства. 

Застосовуючи системний підхід, його представники визначають 

управління експортним потенціалом як ефективне використання 

матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних, організаційних ресурсів 

та методів економічного стимулювання, за допомогою чого досягається 

найбільш оптимальний результат від експортно-маркетингової діяльності [1].  

Деякі автори висвітлюють це питання інакше, вважаючи, що 

«управління експортним потенціалом» підприємства передбачає лише 

регулювання його діяльності на зовнішньому ринку. 

Найбільш доцільним для формування системи управління експортним 

потенціалом підприємства серед вищенаведених, на наш погляд, є 

функціональний підхід, в якому координація процесів управління 

експортним потенціалом проводиться на підставі оцінки й аналізу сукупного 

потенціалу підприємства. 
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Сьогодні управління експортним потенціалом підприємства 

відбувається шляхом розробки універсального та дієвого механізму 

управління, який дозволяє найбільш ефективно використовувати експортний 

потенціал підприємства шляхом адаптування всієї його діяльності до 

постійно змінних вимог світового ринку та ефективного використання всіх 

наявних ресурсів.  

Механізм управління експортним потенціалом будь-якого підприємства 

містить наступні три системи: забезпечення, функціональну та цільову. При 

цьому, система забезпечення включає в себе правову, ресурсну, наукову, 

технічну та інформаційну підсистеми, до основних функціональних 

підсистем відносяться: планування, організація, мотивація, контроль та 

регулювання. Цільова система механізму управління експортним 

потенціалом підприємства містить у собі цілі й основні результати діяльності 

підприємства, а також критерії вибору й оцінювання досягнення певних 

цілей і результатів діяльності підприємства. 

Основними інструментами ефективного механізму управління 

експортним потенціалом є: економічні, організаційні, екологічні, соціально-

психологічні, техніко-технологічні, маркетингові, правові. Серед наведених 

інструментів особливе значення сьогодні має приділятися економічним, які 

повинні забезпечити фінансову стабілізацію підприємства, оптимальний 

вибір джерел фінансування витрат на підготовку виробництва і випуску 

продукції, матеріальну зацікавленість працівників у збільшені обсягів 

випуску експортної продукції, підвищення рівня продуктивності праці тощо. 

Водночас, доволі вагоме значення у забезпеченні ефективного механізму 

управління експортним потенціалом мають й організаційні інструменти: 

удосконалення організації виробничого процесу, робочих місць і умов праці, 

підвищення технічного рівня, забезпечення усіма видами ресурсів тощо.  

Розглядаючи систему управління експортним потенціалом підприємства 

доцільним буде дослідити й об‘єкт управління – власне «експортний 

потенціал», який можна розглядати з різних точок зору. 
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По-перше, експортний потенціал підприємства є складовою 

економічного потенціалу підприємства. 

По-друге, експортний потенціал підприємства є інтегрованим 

показником, який представляє собою сукупність різноманітних ресурсів 

підприємства, зокрема, природних, виробничих, трудових, науково-

технічних, фінансових та інших. Зазначені ресурси або вже 

використовуються, або ще можуть бути використані підприємством для 

розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків підприємства [2]. 

По-третє, розвиток експортного потенціалу є системним процесом, який 

пронизує всі функціональні складові підприємства. 

По-четверте, експортний потенціал підприємства є показником, який 

відображує здатність підприємства адаптуватися до вимог міжнародної 

економічної сфери. 

По-п‘яте, експортний потенціал підприємства є об‘єктом управління, 

який реалізовує основну функції суб‘єкта зовнішньоекономічної діяльності – 

здійснення експорту товарів та послуг. Для більш повної оцінки суті 

експортного потенціалу підприємства розглянемо його основні структурні 

елементи: 

- потенціал внутрішніх ресурсів (техніко-технологічної бази, 

кваліфікації кадрів, методів управління, фінансів тощо); 

- потенціал цільового зарубіжного ринку (розмір, місткість, 

ефективність);  

- умови виходу на ринок, які діють у країні виробника (торговельна 

політика, система підтримки експортного виробництва тощо); 

- зовнішні умови, які діють у країні, куди експортується товар 

(торговельний режим країни експортування). 

Отже, для ефективного прогнозування експортних можливостей 

підприємства та ефективного управління експортним потенціалом важливе 

значення має визначення потенційної місткості ринку окремої країни для 

реалізації певного виду товару за формулою 1 [4]: 
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                                                        М  = Ч * kc  *  ke,                                        (1.) 

де М  — потенційна місткість зарубіжного ринку; 

Ч — чисельність групи споживачів товару; 

kc - норматив споживання товару; 

ke - коефіцієнт еластичності попиту від цін та доходів. 

Для визначення експортного потенціалу підприємства проводять оцінку 

й потенціалу внутрішніх ресурсів, яку визначають як функцію від техніко-

технологічної бази (ТБ), кваліфікації кадрів (К), методів управління (М), 

фінансів (Ф) наступним чином: 

                                                         ПВР = f(ТБ, К, М, Ф),                                 (2.) 

де ПВР - потенціал внутрішніх ресурсів, 

ТБ - техніко-технологічна база,  

К - кваліфікація кадрів,  

М - методи управління,  

Ф - фінанси. 

Водночас, потенціал цільового зарубіжного ринку повинен дорівнювати 

потенціалу внутрішніх ресурсів, в іншому випадку діяльність на цьому ринку 

буде недоцільною: 

                                                       ЕхП → ПВР = ПЗР,                                     (3.) 

де ЕхП – експортний потенціал, 

ПВР - потенціал внутрішніх ресурсів, 

ПЗР — потенціал цільового зарубіжного ринку. 

Окрім того, умови виходу на ринок складають сукупність національних 

та зовнішніх умов: 

                                                      УВР = НУ + ЗУ,                                            (4.) 

де УВР - умови виходу на ринок,  

НУ – національні умови, 

ЗУ – зовнішні умови, 

Отже, наявність експортного потенціалу у підприємства схематично 

можна відобразити наступним чином:  
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      ЕхП = f (ПВР, ПЗР, УВР) за умов, що: ПВР = ПЗР і УВР → max,       (5.) 

де ЕхП – експортний потенціал, 

ПВР - потенціал внутрішніх ресурсів, 

ПЗР — потенціал цільового зарубіжного ринку, 

УВР - умови виходу на ринок. 

Наведена модель може бути застосована тільки відносно певного ринку 

та за окремим товаром. 

Зважаючи на вищевикладене, управління експортним потенціалом 

підприємствa представляє собою систему дій і рішень, а саме організацію, 

планування, контроль, керівництво та моніторинг прийняття відповідного 

рішення, за всіма складовими елементами експортного потенціалу 

підприємства: ресурсами, цільовим зарубіжним ринком, умовами виходу на 

ринок у країні – виробнику та країнах – споживачах продукції та іншими. 

Організаційно-технічна структура експортного потенціалу підприємства 

включає в себе наявні ресурси підприємства, які використовуються, або 

спроможні бути використані на даний час або у майбутньому. 

Схематично процес управління експортним потенціалом підприємства 

можна зобразити наступним чином (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формування значення «управління експортним 

потенціалом підприємства» 
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На даний час управління експортним потенціалом для українських 

підприємств має перетворитися у важливий інструмент економічного 

зростання підприємства. Тому, покращити управління експортним 

потенціалом у сучасних умовах, на нашу думку, представляється можливим 

через впровадження наступних елементів:  

- розробка довгострокової експортної стратегії підприємства, в якій 

передбачати продуктові, технологічні, організаційно-управлінські та 

інфраструктурні інновації; 

- кадрове забезпечення та навчання персоналу підприємства, який 

працює з експортною продукцією; 

- гнучке використання сукупного потенціалу та акумулювання даних 

про наявний експортний потенціал підприємства; 

- диверсифікація зовнішніх ринків збуту, постійна сегментація 

зарубіжного ринку та визначення тих сегментів, в яких дія негативних 

чинників буде мінімальною. 

У сучасних умовах фінансової нестабільності та кризи, коливань 

валютних курсів управління експортним потенціалом підприємства полягає в 

розробці найбільш ефективних методів виробництва та розподілу продукції 

шляхом: оптимізації використання всіх наявних ресурсів; залучення 

додаткових ресурсів без значних фінансових витрат; активного застосування 

інновацій, енергозберігаючих технологій та модернізації підприємства; 

всебічного дослідження міжнародного економічного середовища та вибору 

найбільш привабливого зарубіжного ринку. 
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ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ  

 

Розглянуто посередницьку діяльність, як сукупність операцій між 

створенням продукції і постачанням її кінцевому споживачу, а також 

запропоновано класифікацію посередників, розглянуто нормативну базу 

здійснення посередницької діяльності  та винагород за посередницькі 

послуги, яка дає змогу порівняти й оцінити їхні переваги. 

Ключові слова: посередник, підприємство-виробник, показники 

ефективності, фінансове посередництво, торгове посередництво, 

комерційний посередник. 

Існує значна кількість операцій, необхідних для успішної реалізації 

продукції. Основними з них є: пошук ділових партнерів, підготовка 

договірної документації, транспортно-експедиційні операції, кредитно-

фінансове обслуговування, страхування, рекламні послуги, після продажне 

обслуговування на час освоєння або гарантійного терміну, аналіз ринків 

збуту продукції. Висока трудомісткість окремих з цих операцій та 

необхідність для їх виконання спеціальних знань та навичок змушує 

керівників підприємств-виробників продукції користуватись послугами 
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посередників. Питання використання посередницьких послуг, класифікації їх 

видів, визначення суми та виду винагороди за них сьогодні недостатньо 

висвітлені в науковій літературі, що і зумовило написання цієї статті.  

Торгівельне посередництво давно вже виокремилось в самостійний вид 

підприємництва. В умовах ринкової економіки посередницька діяльність 

набуває пріоритетного значення як механізм, що сприяє розвитку 

торгівельно-господарських зв‘язків, активізації продажу товарів як в умовах 

внутрішнього, так і зовнішнього ринку. Таким чином, визначення 

ефективності агентських послуг надає змогу встановити доцільність їх 

застосування при існуванні певних недоліків схем реалізації продукції, робіт 

та послуг суб‘єкта господарювання, що забезпечить максимально 

раціональне використання ресурсів та можливостей підприємства. 

Цілю статті є надання характеристики посередництва, здійснити оцінку 

форм посередництва, проаналізувати нормативну базу посередницької 

діяльності, охарактеризувати показники ефективності та винагороду 

посередника. 

Посилання на сучасні статті та публікації. Посередництво — форма 

підприємницької діяльності переважно у сфері послуг для налагоджування 

зв‘язків між виробниками і споживачами з метою прискорити та полегшити 

рух, обіг продукції, грошей, валюти, інформації. Питанням організації 

діяльності посередників присвячені роботи А. Германчука, Б. Синецького,              

В. Волконського, В. Плотникова, В. Мороза, Г. Кобринського, Є. Суріної,             

Л. Дідика, М. Вороновицького, А.В. Буряк, Н.Г. Маслак, О.О. Полєтаєв,             

С.В. Устенко, Д.В. Шараєвський М. Гордона, Ф. Хміля. У цих роботах 

розкриті окремі форми посередницької діяльності та види винагород за неї. 

Значна кількість досліджень і публікацій стосуються проблем державного 

регулювання взаємозв‘язків підприємств-виробників і торгівельних 

посередників, а також проблем ефективної організації товарообігу. 

Велика кількість підприємств займаються посередництвом як одним з 

основних видів статутної діяльності. Посередницькі послуги надаються за 
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дорученням постачальників або споживачів незалежними фізичними особами 

або спеціалізованими підприємствами і фірмами. Відповідно, посередником 

може бути підприємство або фізична особа, яка сприяє підприємству у 

просуванні, збуті і розповсюдженні його товарів споживачам. 

Проаналізувавши інформацію щодо теоретичних аспектів функціонування 

посередницьких структур [1-4], пропонуємо оптимальний, на нашу думку, 

варіант класифікації посередників за формою організації торгівлі. А зокрема, 

за формою організації торгівлі всю сукупність посередників можна розділити 

на гуртових та роздрібних.  

Гуртовими називаються посередники, які купують значну кількість 

товару у різних виробників та організовують його товарообіг у роздрібній 

торгівлі або безпосередньо збувають споживачам. Гуртові посередники 

можуть бути внутрішніми (гуртові підрозділи підприємств-виробників, які 

виконують посередницькі функції) і зовнішніми (незалежні і залежні гуртові 

посередники). 

Гуртові підрозділи підприємств-виробників включають збутові контори, 

які займаються встановленням контактів із споживачами та посередниками, 

рекламною діяльністю та впровадженням заходів стимулювання збуту, 

організацією поставок зі складу підприємства або його збутових філій, але 

безпосередньо операції з товарами не виконують, і збутові філії, які 

володіють складськими приміщеннями для зберігання товарних запасів, а 

також системою сервісного обслуговування і розташовуються у містах, де 

зосереджується велика кількість споживачів продукції підприємства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Роздрібні посередники здійснюють продаж товарів безпосередньо 

кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання. До 

роздрібних посередників належать магазини роздрібної торгівлі, 

підприємства поза магазинної торгівлі і дилери. Магазини роздрібної торгівлі 

включають: незалежних роздрібних торговців або незалежні магазини 

роздрібної торгівлі (реалізовують продукцію одного або кількох 

підприємств-виробників порівняно невеликими партіями); торговельні 
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мережі (сукупність роздрібних посередників, управління якими здійснюється 

централізовано), роздрібні франчайзи (об‘єднання виробників, гуртових та 

роздрібних посередників пов‘язаних договірними відносинами), орендований 

відділ (один з відділів магазину, який на договірній основі здають в оренду 

роздрібному посереднику для здійснення реалізації продукції підприємства-

виробника)[3]. 

Говорячи про класифікацію посередників можна звернути свою увагу на 

такого автора, як Кузьмін Д. Л., він запропонував наступну, більш 

розширену, класифікацію посередників (рис. 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Форми прояву комерційного посередництва[1]. 
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Як видно з рисунка, Кузьмін Д. Л. підійшов до класифікації 

посередництва з іншої сторони, та надав досить розгорнуту класифікацію 

кожного з зазначених видів посередництва. 

Посередники можуть надавати такі види послуг: торговельні, 

консалтингові, інформаційні, транспортно-експедиційні, складські, 

маркетингові. У зв‘язку з цим Загородній А. Г. та Коваль З. О. здійснили 

класифікацію посередників за видом посередницьких послуг (табл. 1).  

Сприяючи підприємству у здійсненні торговельної діяльності та збуті 

продукції споживачам посередник надає торговельні послуги. Консалтингові 

послуги пов‘язані з організацією господарських зв‘язків, транспортно-

складських процесів, раціональною організацією транспортно-економічних 

зв‘язків, регулюванням виробничих і товарних запасів. Інформаційні послуги 

полягають у виборі нових методів і технологій відносин на товарному ринку, 

аналіз його кон‘юнктури, питання розвитку транспортно-складського 

господарства. Транспортно-експедиційні послуги пов‘язані із забезпеченням 

виробничих нужд виробників і споживачів продукції. Складські послуги 

надають посередники приймаючи, зберігаючи, відправляючи продукцію, 

організовуючи і модернізуючи складське господарство. Маркетингові 

послуги полягають у здійсненні маркетингових досліджень, кредитування та 

страхування товарів, виконання робіт рекламного характеру, операції 

пов‘язані зі збутом, транспортуванням, складуванням, зберіганням і 

продажем товарів підприємства[4]. 

Таблиця 1.  

Класифікація посередників за видами посередницьких послуг[1] 

Види посередників Зміст посередницьких послуг 

 
Торгівельні 

сприяння у здійсненні торговельної 
діяльності; 
реалізація продукції споживачам 

 
 

Консатлингові 

організація господарських зв‘язків; 
організація транспортно-складських 
процесів; 
раціональною організацією транспортно-
економічних зв‘язків; 
регулюванням виробничих і товарних запасів 
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Продовження табл. 1 
Види посередників Зміст посередницьких послуг 

 
 

Інформаційні 

вибір нових методів і технологій відносин 
на товарному ринку, аналіз ринкової 
кон‘юнктури; 
питання розвитку транспортно-складського 
господарства 

 
Транспортно-експедиційні 

забезпечення виробничих нужд виробників 
і споживачів продукції 

 
Складські 

прийом, зберігання та відправлення 
продукцію; 
організація і модернізація складського 
господарства 

 
 
 

Маркетингові 

проведення маркетингових досліджень; 
виконання робіт рекламного характеру; 
операції пов‘язані зі збутом, 
транспортуванням, складуванням; 
зберіганням і продажем товарів 
підприємства; 

 

В умовах інноваційного розвитку бізнесу слід поговорити про 

нормативну базу, яка забезпечує та регулює діяльність посередницьких 

підприємств та фірм в Україні. Інститут посередництва має розвинуті форми і 

традиції у світовому співтоваристві, а також розвинуту нормативну основу. 

Зокрема, посередницька діяльність регулюється такими законодавчими та 

нормативними актами: Закон України ―Про захист прав споживачів‖, Закон 

України ―Про підприємства в Україні‖, Закон України ―Про порядок рішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)‖(ст.10), Закон України ―Про ціни і 

ціноутворення‖, Цивільний кодексом України, інші законодавчі документи, і 

здійснюються на договірній основі. Саме механізм державного регулювання 

діяльності посередницьких структур визначає, на нашу думку, ефективність 

функціонування сфери товарообігу, і тому повинен сприяти підвищенню ролі 

посередників в обслуговуванні виробничо-господарської діяльності 

підприємств-виробників[1]. 

Також підвищенню ролі посередників в обслуговуванні та діяльності 

виробників, сприяють показники ефективності роботи посередницького 

підприємства. Ці показники за прикладом Казарян Г. Г. можна розділити на 

якісні та кількісні (табл. 2, 3). 
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Таблиця 2. 

 Кількісні показники ефективності посередницької діяльності[2] 

Етапи проведення кількісної оцінки Характеристика 

 

 

 

Розрахунок понесених витрат 

Реалізація продукції, робіт та послуг 

власними силами: планові та фактичні 

витрати від реалізації продукції, робіт та 

послуг власними силами суб‘єкта 

господарювання; 

Використання посередницьких послуг 

договірна вартість посередницьких послуг 

 

 

Визначення економічного ефекту 

Порівняння фактичного показника 

понесених витрат при реалізації продукції 

власними силами та договірної вартості у 

результаті використання посередницьких 

послуг 

 

Розрахунок коефіцієнту ефективності 

 

Співвідношення економічного ефекту з 

договірною вартістю посередницьких 

послуг 

 

Як ми бачимо з таблиці кількісні показники це показники реалізації 

продукції, розрахунок понесених витрат, визначення економічного ефекту 

від послуг посередницької діяльності, та розрахунок коефіцієнта 

ефективності. 

Таблиця 3. 

 Якісні показники діяльності посередника[2] 

Оцінка Характеристика 

 

 

 

Оперативність 

– прискорення процесу введення продукції, 

робіт та послуг на ринки збуту; 

– збільшення шляхів реалізації продукції, 

робіт та послуг; 

– прискорення процесу отримання певних 

дозволів та ліцензій; 

– підвищення конкурентоспроможності 

продукції, робіт та послуг 

 

 

Інформативність 

– отримання інформації про стан попиту та 

пропозиції на ринку збуту продукції, робіт 

та послуг управлінському персоналу;  

– налагодження нових економічних зв‘язків; 

 – аналіз ринкової кон‘юнктури ринку 

 

Результативність 

– зменшення витрат, пов‘язаних з процесом 

реалізації продукції, робіт та послуг; 

 – збільшення прибутковості діяльності 

суб‘єкта господарювання 
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З таблиці слідує, що Казарян Г. Г. визначає ефективність діяльності 

посередника за такими якісними показниками, як оперативність, 

інформативність, результативність. 

За ефективну роботу посередницька фірма отримує певну винагороду, її 

винагорода може бути фіксованою і сплачуватися за робочі дня фірми, може 

бути встановлена у розмірі певного відсотка від загального продажу товарів 

фірми-виробника. 

Повну класифікацію винагороди посередника надав Загородній А. Г. 

1. Винагорода, яка базується на обсягах реалізації або темпах їх зростання - 

основа розрахунку винагороди — обсяги реалізації продукції або темпів їх 

приросту. 

1.1. Система лінійної винагороди - посередник одержує певний відсоток з 

обороту без будь-яких змін залежно від обсягу реалізації продукції. 

1.2. Система дигресивної винагороди - відсоток, який виплачується 

посереднику зменшується залежно від приросту обсягу реалізації продукції. 

1.3  Система прогресивної винагороди - зі зростанням обсягу реалізації 

збільшується відсоток відрахування (така система стимулює посередника на 

збільшення обсягу реалізації продукції). 

2. Винагорода на основі прибутку - основа розрахунку винагороди — 

прибуток, який одержує підприємство-виробник від реалізації продукції 

посередником. 

3. Винагорода на основі двостороннього підрахунку - розраховується за 

допомогою двостороннього підрахунку вартості капітальних і технічних 

послуг посередників (використовується дуже рідко). 

4. Винагорода на основі різниці між ціною виробника і ціною, за якою товар 

буде реалізовуватись покупцю - основа розрахунку — різниця між ціною 

виробника і ціною, за якою буде проводитись реалізація товару 

посередником. 

5. Спеціальні види винагород - короткострокове різке збільшення відсотка 

винагороди за реалізацією конкретного виду продукції[1]. 
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Висновки. Використовуючи послуги посередників, підприємство може 

мати деякі переваги. Основні з них такі: торговельні посередники володіють 

перевіреними зв‘язками з роздрібною торгівлею, складськими приміщеннями 

(територією) і транспортною базою; посередники краще знають ринок, на 

якому здійснюють свою діяльність, ніж підприємства-виробники; при 

користуванні послугами посередників зменшується вартість пошуку 

покупців і укладання угод; підтримка широкої номенклатури виробів 

підприємствами гуртової торгівлі; оперативна і гнучка робота торговельних 

посередників з кожним клієнтом; багатоваріантні форми розрахунку з 

торговельними посередниками, гарантія якісного сервісного обслуговування, 

можливість постачання малих партій товару. Проте, поряд із явними 

перевагами, які отримує підприємство, використовуючи послуги 

посередників, спостерігається і значна кількість недоліків: втрата 

підприємством-виробником контролю над ринком безпосередніх виробників 

продукції; збільшення ризику опортуністичної поведінки торговельного 

посередника і збутової залежності виробника від результатів його діяльності; 

зростання багатоетапності процесу реалізації продукції, що на 25—50 % 

підвищує витрати виробника; відсутність контролю над кінцевою ціною на 

свою продукцію. 

Список використаних джерел: 

1. Загородній А. Г. Посередництво та винагорода за посередницькі 

послуги / А. Г. Загородній, З. О. Коваль. – 2010 

2. Казарян Г. Г. Оцінка ефективності посередницьких операцій /                    

Г. Г. Казарян. // ВІСНИК ЖДТУ. – 2012 

3. Кузьмін Д. Л. Комерційне посередництво на сучасному ринку: 

підходи до класифікації / Д. Л. Кузьмін. // ВІСНИК ЖДТУ. – 2013 

4. Відоменко О.І. Ефективність діяльності підприємств торгівлі 

[Електронний ресурс] / О.І. Відоменко. – Режим доступу: 

http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/306/3/efdp.pdf 



486 
 

УДК 331.101.3 (045) 

Т.В. Столяренко  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ  НЕМАТЕРІАЛЬНОГО  СТИМУЛЮВАННЯ  
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У статті досліджено питання підвищення ефективності праці за рахунок 

удосконалення нематеріального стимулювання працівників на вітчизняних 

підприємствах. Також виділено топ 3 універсальних способів нематеріальної 

мотивації персоналу. 

Ключові слова: мотивація праці, стимулювання,  трудова мотивація, 

продуктивність праці робітників, персонал, підприємство, потреба. 

Сучасний стан економіки України схиляє підприємців до необхідності 

постійного покращення управління підприємством. Особливе значення слід 

надати управління персоналом. За  останні  роки  спостерігається  зростання  

інтересу  до  проблем управління і мотивації персоналу, з‘являються більш 

вдосконалені методи, які мали б сприяти підвищенню результативності 

праці. Але не зважаючи на це, на сучасному  етапі  розвитку  економіки  

України  ще  не  сформований  злагоджено діючий механізм ефективної 

мотивації праці. 

Ефективне функціонування будь-якої організації, насамперед, визначає 

ступінь розвитку її персоналу. А він представляє собою сукупність 

взаємопов‘язаних проблем, а саме: психологічних, педагогічних, соціальних 

та економічних. Завданнями підприємця при цьому виступають їх аналіз та 

формування єдиного механізму отримання задоволення від  праці у 

працівників, визначення чого не вистачає та що необхідно впровадити. 

Непоганим помічником у вирішенні багатьох питань постає система 

стимулювання працівників, що дозволяє значно підвищити кінцеві 
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результати трудової діяльності та досягти основної мети підприємства – 

максимізації прибутку. А враховуючи теперішні проблеми, підприємці 

схильні більш стримувати свої ресурси в якості підвищення зарплатні чи 

видача премій робітникам. Тому, все гостріше постає необхідність у дієвій та 

якісній розробці оптимальної системи нематеріального стимулювання. 

Ціль статті полягає у визначенні пріоритетних напрямків 

нематеріального стимулювання на вітчизняних підприємствах. 

Даною проблемою займались такі вітчизняні та зарубіжні науковці як:                 

М. Башмак, Л. Беззуб, Л. Вдовенко, А. Гаденко, Ф. Гілберт, Г. Емерсон,                       

М. Іванова, Р. Ільясов, С. Ошовський, Ф.Тейлор, С. Ліпатов, М. Яременко та інші. 

Стимулювання персоналу є необхідним пунктом в управлінні 

організацією. Воно повинно забезпечити виконання кожним працівником 

завдань які на нього покладені. Всебічне управління персоналом має 

будуватись таким чином, щоб були враховані потреби людини – психологічні 

та фізичні.  

Традиційно трудову мотивацію сприймають як пояснення внутрішніх 

факторів чи психологічного стану та відношення людини до того, що 

повинно бути зроблено чи досягнуто в якості цілі поведінки. Основною 

метою процесу мотивації для керівника слід виділити отримання 

максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, адже в 

умовах кризи підприємство не може дозволити собі великий штат, при цьому 

постає необхідність в акумулюванні всіх завдань на обмежену кількість 

співробітників. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукає її до 

діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити 

ефективну систему форм і методів управління. Керівник повинен визначити 

які чинники навпаки будуть тягти підприємство на «дно». 

Сьогодення потребує нових підходів до управління. Більшість 

працівників прагнуть насамперед постійного збільшення заробітної плати, 

але в сучасних умовах українські компанії не здатні в повному обсязі 

забезпечити  всі їх потреби. Ми вважаємо, що протягом тривалого періоду 
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наука управління перебільшувала значення матеріальних стимулів. Бо в 

результаті проведених досліджень було встановлено, що задоволеність 

працівників матеріальними умовами праці далеко не в усіх випадках 

призводить до підвищення продуктивності праці. 

 Для вирішення цієї проблеми в даній ситуації ми пропонуємо звернути 

увагу саме на нематеріальну сторону стимулювання. 

Інколи персоналу важливіше відчути себе частиною важливої системи та 

те, що вони роблять одну справу.  

Можна привести багато успішних прикладів впливу нематеріального 

стимулювання. Одним з таких випадків є ситуація, коли одній з брокерських 

компаній вдалося досягти найвищих за 5 років показників продаж за рахунок 

змагань за отримання права відвідати мотиваційні навчання за кордоном. 

Туристичні агенції часто надають своїм працівникам можливість відвідати 

інші країни, для вивчення можливостей розвитку бізнесу. І працівники, 

переважно молоді люди, отримавши таку можливість, працюють за помірну 

платню. В результаті мотивація персоналу є менш затратною. В цьому 

випадку головне визначитись в тому, який набір стимулів підходить до 

конкретного підприємства [3, с.76]. 

Щодо України, то можна виділити наступні проблеми мотивації праці на 

підприємствах:  

- неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого 

керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на покращення 

праці робітників; 

- керівники не звертають увагу на покращення психологічного  клімату в 

колективі; 

- відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних 

результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства вона 

перестала виконувати свою головну – стимулюючу функцію, і перетворилась 

на просту надбавку до посадового окладу [4, с. 82]. 

Керівникам для початку слід проаналізувати чи існують такі моменти, 

які стримують персонал до ефективної праці. Загалом більшість вчених 
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виділяє такі групи нематеріальних чинників через які працівники не в 

повному обсязі використовують свій наявний потенціал: 

- відсутність можливості для професійного зростання; 

- шкідливі умови праці; 

- низький рівень медичного обслуговування; 

- низький рівень соціальної адаптації під час реструктуризації. 

Тому, на нашу думку, одним з тих чинників які навпаки стимулюють 

працівника до продуктивної праці слід виділити такий як ступінь 

задоволення працівником своєю професійною діяльністю та взаємовідносини 

в колективі. Бо від того як складаються соціально-трудові відносини у 

трудовому колективі, який психологічний клімат переважає і залежить 

мотивація до праці кожного учасника трудового процесу. В даному випадку 

реалізуються соціальні потреби особистості.  

Отже, при виборі стилю управління керівнику слід обрати той, який 

буде викликати у підлеглого позитивне ставлення до управлінського 

персоналу. Таким чином сформується позитивний соціально-психологічний 

клімат у колективі. Відповідно тим самим вирішується як економічна 

проблема підприємства, так і психологічна. Адже, ефективна система 

мотивації дозволить підвищити економічні показники самого підприємства, 

задовольнить економічні потреби її членів, а також будуть враховані й 

потреби у самовираженні учасників трудового процесу.  

В Україні за опитуванням визначено, що для ефективного використання 

своїх сил працівник надає перевагу саме двом складовим – хорошій 

заробітній платі та морально-психологічному клімату в колективі. Тому ми 

ще раз пересвідчуємось, що на першому місці серед нематеріального 

стимулювання на вітчизняних підприємства є доброзичливий клімат в 

колективі. 

На другому місці ми вважаємо за доцільним виділити кар‘єрне 

зростання. Так як для кожної людини важливим є можливість подальшого 

росту в окремій організації. Даний нематеріальний стимул дає працівникові 
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не тільки певну матеріальну винагороду, а відповідно до ієрархії потреб 

Маслоу, досягнувши певного рівня задоволення потреб, виникають нові, а до 

потреб самореалізації відносять: самоствердження, визнання, підвищення 

соціального статусу. А постійна цілеспрямованість досягнення цього 

визнання серед колективу буде стимулювати працівника 

самовдосконалюватись, через що буде підвищуватись рівень професійної 

майстерності. Такий метод стимулювання доцільний для вітчизняних 

підприємств. Він є вигідним не тільки для самих працівників, а й для 

роботодавців, бо від підвищеного інтересу перших у своєму вкладі в 

організацію, залежить її процвітання. Взагалі кар‘єра дозволить амбіційним 

працівникам проявити весь свій потенціал. 

На третє місце ми б виділили регулювання робочого часу та заохочення 

працівників у підвищенні свого рівня професійної майстерності на базі 

надання їм вільного часу, як вид нематеріального стимулювання. В процесі 

до праці поширення творчого підходу, мотивом до праці дедалі більше стає 

вільний час, який людина спроможна використати для особистого розвитку. 

Так праця набула творчих ознак, спроможна самостійно стати метою своєї 

діяльності, при цьому досягнення певного результату не є обов‘язковим, 

метою такої праці стає сам процес. При цьому стимулюючим ефектом будуть 

додаткові та творчі відпустки, що надаються працівникам, в тому числі для 

самостійного навчання, підвищення рівня кваліфікації, підготовки 

дисертаційних робіт, пов‘язаних з проблематикою виробництва, понад 

термінів, установлених чинним законодавством. Крім того існує категорія 

працівників, яким зручніше працювати з гнучким графіком роботи, проте 

вони здатні досить ефективно, вчасно і в повному обсязі виконувати свої 

обов‘язки. Даний метод стимулювання можна застосовувати для студентів, 

які служать вливанням «свіжої крові» в організацію та здатні внести 

креативні ідеї. Це в той же час буде сприяти омолодженню підприємства, 

полегшить адаптацію персоналу до змін. Впровадження ковзного або 

гнучкого графіку буде доцільним для жінок, які мають дітей дошкільного 

віку. Дуже поширені й ефективно застосовуються ковзні графіки роботи в 
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західноєвропейських країнах. Так, уже на початку 80-х років їх 

використовували 75% фірм Франції, 69% – Нідерландів, 68% – ФРН, 66% – 

Швеції. Численні дослідження і спостереження свідчать, що за достатньої 

кваліфікації (коли не потрібна повсякчасна допомога майстра чи бригадира) і 

змістовної роботи самостійне регулювання робочого часу сприяє 

підвищенню продуктивності праці. При цьому стають другорядними 

проблеми, зв‘язані з невиходами на роботу у зв‘язку із захворюванням, 

сімейними чи іншими непередбаченими обставинами. 

За умов застосування гнучких графіків працівники отримують значно 

більшу можливість в індивідуальному порядку координувати професійні й 

особисті інтереси та обов‘язки. Новий ступінь свободи в розпорядженні 

робочим часом потребує самоорганізації працівника, підвищення особистої 

відповідальності за використання ресурсів праці. Зазначені обставини можна 

розглядати як складові посилення трудової мотивації. Проте, даний метод 

може бути застосований не до всіх підприємств, особливо якщо на 

виробничій дільниці необхідна одночасна присутність кількох працівників, 

зв‘язаних між собою технологічним процесом. 

Отже, сучасні реалії потребують нових підходів до управління кадрами, 

тому необхідно відповідно до змін макросередовища змінювати і систему 

мотивації праці. Якщо раніше підприємства могли дозволити собі 

збільшувати зарплату чи видавати надбавки, то на даний момент цей спосіб є 

досить накладним. В такому випадку оптимальним рішенням може бути 

застосування нематеріальної частини. Ми виділили топ 3 способи, які б 

підійшли будь-якому вітчизняному підприємству, а саме: на першому місці – 

створення позитивного психологічного клімату в колективі, на другому – 

кар‘єрне зростання, на третьому – регулювання робочого часу.  

Список використаних джерел: 

1. Калайда Л.В. Формування сприятливого соціально-психологічного  

клімату як передумови підвищення мотивації до праці / Л.В. Калайда // 

Економічні підсумки 2012 року. – Дніпропетровськ, 2012. – ғ 3. – С. 26-28. 



492 
 

2. Поліщук Т.В. Кар‘єра як пріоритетний нематеріальний метод 

стимулювання персоналу на вітчизняних підприємствах / Т.В. Поліщук // // 

Економічні підсумки 2012 року. –Дніпропетровськ, 2012. – ғ 3. – С. 33-36. 

3. Синицька Т.Л. Мотивація персоналу як невід‘ємна складова його 

управління / Т.Л. Синицька // Особливості економічних процесів в умовах 

фінансової нестабільності. – Львів «ЛЕФ», 2012. – ғ 2. – С. 75-76. 

4. Шургоцька І.А. Удосконалення мотивації праці на підприємствах /                

І.А. Шургоцька // Особливості економічних процесів в умовах фінансової 

нестабільності. – Львів «ЛЕФ», 2012. – ғ 2. – С. 80-82. 

 

УДК 331.101.38 (045) 

Т.В. Столяренко  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ 
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РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У статті досліджено питання підвищення продуктивності праці за рахунок 

використання методів стимулювання персоналу, враховуючи зарубіжний 

досвід із прилаштуванням до специфічних умов вітчизняного ринку. 

Ключові слова: мотивація праці, стимулювання, ефективність, персонал, 

підприємство, кризове явище, зарубіжний досвід. 

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

систематичне та стабільне зростання своїх показників та збільшення своєї 

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

прагне досягти успіху у своїй діяльності. Саме мотивація праці є одним з тих 

елементів, яка зможе допомогти в реалізації даної мети. До цих пір існує 

проблема пошуку ефективних мотиваційних інструментів щодо українських 

організацій. Системи мотивації та стимулювання праці на сьогодні вже 
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досить застаріла, в її основі більше використовується матеріальний принцип 

стимулювання, який є недосконалим. Кризові явища в Україні сьогодні 

загрожують тим, що в підприємств виникають фінансові проблеми і тим 

самим втрачають як свої позиції на ринку, так і кваліфікованих кадрів, без 

яких подолати кризу неможливо. При цьому головним завданням керівника є 

збереження основних співробітників за допомогою адекватної системи 

стимулювання.  

Ціллю статті є дослідження та визначення ефективних методів 

стимулювання праці за сучасних умов діяльності вітчизняних підприємств. 

Існує велика кількість літератури з проблем стимулювання персоналом, 

що супроводжується різноманіттям точок зору на їх природу. Свій внесок у 

розвиток теорії і практики стимулювання працівників зробили: І.А. Баткаєв, 

І.Ф. Бєляєв, Л.С. Виготський, В.Врум, М.Б. Кубатов, А. Маслоу,                         

В.А. Розанова, Е.А. Уткіна та інші. 

Розробка і використання стимулів до ефективної взаємодії суб‘єктів 

спільної діяльності охоплює функція мотивації. Завданням цієї функції є 

забезпечення виконання роботи членами організації відповідно до 

делегованих їм обов‘язків та плану. Шлях до ефективної професійної 

діяльності людини лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи те, 

що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі 

її дій можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів 

управління. Для цього потрібно знати, як виникають ті або інші мотиви, як і 

якими способами мотиви можуть бути приведені в дію, як здійснюється 

мотивування людей. Сьогодні є колосальна кількість способів дії на 

мотивацію конкретної людини, причому діапазон їх постійно росте. 

Стимулювання є своєрідним механізмом, за допомогою якого 

реалізуються мотиви. Мотиваційний механізм є основним засобом, який 

спонукає людей до діяльності, і він має будуватися з урахуванням 

особливостей персоналу, що включає в себе потреби, інтереси, установки та 

ціннісні орієнтації працівників. 



494 
 

Керівники сучасних підприємств різних форм господарювання 

використовують як матеріальне, так і нематеріальне стимулювання. В 

сучасних умовах політичної та економічної кризи стимулювання персоналу 

потребує значного удосконалення. В даному випадку, на наш погляд, слід 

приділяти увагу психологічним аспектам при роботі з персоналом, так як 

працівникові заважають більш продуктивно виконувати покладені на нього 

завдання такі психологічні бар‘єри: страх перед невдачею, страх звільнення, 

зменшення рівня доходу. В даному випадку матеріальне стимулювання 

працівників повинно базуватися на таких принципах[1, с. 86]: 

- при скороченні фіксованої частини доходу слід надавати можливість 

персоналу заробляти за рахунок змінної частини заробітної  плати  за 

досягнення стратегічних цілей підприємства. Наразі доцільним є перехід від 

звичайної оплати праці до оплати праці за результат. Це пов‘язано з тим, що 

залежність змінної частини заробітної плати від отриманих результатів 

стимулює персонал до покращення кількісних та якісних показників роботи, 

до більш ефективного виконання стратегічних, господарських та 

управлінських завдань; 

- консультування  та  допомога  персоналу  під  час формулювання ними 

їх особистих цілей, які напряму пов‘язана зі стратегічною метою 

підприємства та шляхами її досягнення; 

- роз‘яснення персоналу особливостей формування їх  доходу,  

специфіку нарахування  винагороди.  Співробітники повинні знати напевне, 

за яких умов вони отримають премію або інший стимулюючий бонус, як 

розраховуватиметься розмір передбаченої премії, що при цьому 

враховуватиметься, який термін здійснення стимулюючих виплат. Існує  

певна  закономірність,  за  якої  активність  персоналу значно заростає, коли 

вони бачать зацікавленість керівництва в їх потребах і результатах роботи. 

При цьому роботодавцеві не слід забувати, що адаптована до кризових умов 

система стимулювання повинна бути оптимально вигідна як підприємству, 

так і персоналу. Оскільки для роботодавців премії та інші елементи витрат 
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являють собою витрати виробництва,  досить  важливою  проблемою  є  

визначення максимально  можливого  розміру  коштів,  яке  підприємство 

може витратити на стимулювання своїх працівників.  

Отже, у рамках забезпечення ефективності стимулювання персоналу  в  

умовах  економічної  та  політичної  кризи  слід брати  до  уваги  таке  

правило:  сума  всіх  стимулюючих  виплат при будь-якому значенні 

планових показників не повинна перевищувати суму прибутку, який було 

отримано в результаті використання даної системи; 

- регулярний контроль над досягненням працівниками стратегічних 

цілей у вигляді звітів і коротких доповідей. 

Систему мотивації праці неможливо здійснювати лише в матеріальному 

напрямку, потрібно враховувати й нематеріальну сторону. Особливо на 

даному етапі поглиблення кризових явищ в країні підприємствам важко 

встановлювати високі заробітні плати, тут на допомогу служить 

нематеріальне стимулювання. На додаток слід зазначити той факт, що 

підвищення заробітної плати стимулює лише на якийсь певний проміжок 

часу, так як персонал швидко пристосовується до нового завищеного рівня 

оплати праці. Тому, керівникам слід розробити дієву систему 

нематеріального стимулювання, що дасть можливість зміцнити лояльність 

персоналу, збільшити їх зацікавленість до власного професійного рівня, 

зменшити прояви панічного настрою в колективі. 

На сьогодні поширена велика кількість способів нематеріального 

стимулювання, а саме: кар‘єрне зростання, створення сприятливого 

морально-психологічного клімату, висловлення подяки, організація 

корпоративних вечірок, путівки за рахунок підприємства, вручення сувенірів, 

подарунків, почесних винагород, оголошення про заслуги працівника перед 

фірмою на спеціальних конференціях, вручення почесних нагород у 

присутності колег працівника, вивішування біля входу у фірму портрета 

працівника. 

Існує точка зору, що одним з головних нематеріальних стимулів на 

сучасному етапі розвитку суспільства є насамперед забезпечення кар‘єрного 
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зростання співробітників підприємства. Ми вважаємо, що дане судження має 

право на існування, бо даний стимул дає працівникові не тільки певну 

матеріальну винагороду, а відповідно до ієрархії потреб Маслоу, досягнувши 

певного рівня задоволення потреб, виникають нові. Тому постійна 

цілеспрямованість досягнення визнання серед колективу буде стимулювати 

працівника самовдосконалюватись, через що підвищуватиметься рівень 

професійної майстерності та ефективність роботи. 

Аналізуючи теперішню практику мотивування працівників, то можна 

зазначити, що найбільший істотний вплив на продуктивність праці має саме 

внутрішня мотивація особистості, яка сприяє поліпшенню якості праці. При 

цьому ріст продуктивності складає 40%. Так, якщо керівник буде приділяти 

увагу особистості своїх працівників, персонал буде мати високий ступінь 

лояльності, виявить готовність працювати у складних кризових умовах, а 

також бажати працювати на користь підприємства. А працівники з високим 

рівнем внутрішньої мотивації мають значний потенціал, високий рівень 

оптимізму, ентузіазму, прагнення до росту та можуть розглядатися як 

стратегічний ресурс підприємства [3].  

Як приклад із зарубіжної практики, можна зазначити компанію, яка 

позиціонує себе майстром нематеріального стимулювання персоналу 

McDonald's. Її менеджери використовують такі засоби, як: відзначення 

найкращого робітника місяця, висловлення усної подяки, надання 

подарункових сертифікатів, відправляння своїх співробітників на семінари та 

конференції, надання працівникам гнучкого графіку робочого часу. Серед 

касирів відзначають кращого робітника місяця, надають комфортний графік. 

Для працівників кухні та управлінського персоналу видають подарункові 

сертифікати та відправляють на конференції по темі яка зацікавила 

працівника. 

Особливість цієї компанії серед вітчизняних підприємств є те, що з 

першого дня роботи в ній проводиться навчання нових працівників яке 

продовжується протягом всього кар‘єрного шляху.  
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Тому, проаналізувавши зарубіжний досвід застосування стимулів та 

враховуючи позиції які досягла компанія McDonald's на ринку, ми 

спостерігаємо ефективність використання даних методів і пропонуємо для 

українських підприємств слідувати даній концепції управління.Сучасні теорії 

вітчизняних науковців повинні враховувати сучасний стан на ринку праці у 

нашій країні. Більшість керівників вважають за недоцільне витрачати кошти 

на мотивацію при тій умові, що багато людей шукають роботу. Тобто завжди 

можна знайти заміну звільненому працівнику. Через це на наших 

підприємствах потрібно розробляти свої методи стимулювання і мотивації, 

опираючись на особливості і менталітет українців, а також досвід 

закордонних фірм. 

Отже, керівники підприємств повинні здійснювати систематичну оцінку 

діяльності персоналу, вивчати їх психологічні потреби, щоб розробити 

оптимальну стратегію мотивації. Постійне застосування стимулів сприятиме 

розвитку трудового потенціалу будь-якої організації. Доцільний підхід до 

мотивації буде запорукою успішності підприємства, його розвитку та 

досягнення цілей. Використання  матеріальних методів  стимулювання  

персоналу разом з нематеріальними  дозволить створити  умови  для  

переходу  на  більш  високий  рівень  трудових  відносин  та підвищити 

продуктивність праці в організаціях, при цьому в період кризи підвищить 

шанси не розгубити цінних співробітників, як результат досягнення головної 

мети – максимального прибутку. 
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ 

 

У статті проаналізовано дослідження понять нагляду і контролю у різних 

сферах діяльності. Вивчено процес контролю у державній владі. В процесі 

вивчення виділено мету, види та основні ознаки контролю. 

Ключові слова: контроль, державний контроль, державне управління. 

Державний контроль є об‘єктом досліджень вчених різних галузей 

науки. Під час розробки вивчення питання щодо сутності контролю 

сучасними дослідники застосовують різні підходи до цієї проблеми, залежно 

від галузі наукових знань, у яких ведуться дослідження. Тому існує розмаїття 

поглядів на сутність контролю загалом, та державного контролю, зокрема, 

що відображає багатогранність цього явища. В перекладі з французької 

термін «контроль» («control») означає «перевірка». Виходячи з 

етимологічного розуміння терміну «контроль», поширеною в науковій 

літературі є позиція, що контроль – це лише перевірка певного об‘єкта. 

Питання контролю завжди цікавило вчених, що знайшло своє 

відображення в наукових роботах. Такий інтерес цілком обґрунтований. 

Прогалини в законодавстві, що регулює контрольні повноваження 

відповідних органів, його суперечливість породжують недоліки в діяльності 

контролюючих органів, а іноді й прямі зловживання з боку посадових осіб 

цих структур. У той же час чітке визначення місця і ролі контролю в 
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суспільних відносинах, належна регламентація контрольної діяльності вже 

самі по собі можуть стати запорукою додержання норм права. Проблемам 

державного контролю присвятили свої дослідження науковці різних періодів: 

В.Б. Авер‘янов, О.Ф. Андрійко, В.Г. Афанасьєв, І.Л. Бачило, Д.М. Бахрах, 

Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, З.С. Гладун, С.А. Єрохін,  

Л.Ф. Зверенчук, В.М. Горшеньов, А.П. Коренєв, В.М. Манохін, Б.М. Лазарев, 

Д.В. Лученко, В.І. Новосьолов, Р.С. Павловський, Л.А. Савченко,                        

А.О. Селіванов, Г.І. Петров, В.Д. Сорокін, А.О. Сокіл, М.С. Студенікіна, 

Ю.О. Тихомиров, В.І. Туровцев, Р.И. Халфіна, В.В. Цвєтков, П.М. Чистяков, 

В.Є. Чиркін, Ю.С. Шемшученко, К.В. Шоріна, В.А. Юсупов та інші. 

Л.Ф. Зверенчук виділяє аспект поняття контролю як перевірки [1], що 

визначається як виявлення відповідності дійсного стану запланованому. 

Позитивним аспектом наведеного визначення є наголошення на єдності 

контрольної діяльності на стадії прийняття рішень і їх виконання. Проте, 

автор розглядає контроль лише як засіб порівняння поставлених завдань і 

досягнутих результатів, що є спрощенням сутності контролю. Адже контроль 

є не просто способом перевірки з метою зіставлення планів та результатів, 

але й передбачає механізм активного впливу на об‘єкт, що перевіряється.  

В.Г.Афанасьєв дає більш широке трактування контролю як перевірки. 

Він визначає, що контроль – це спостереження і перевірка відповідності 

процесу функціонування об‘єкта прийнятим управлінським рішенням; 

виявлення результатів впливу суб‘єкта на об‘єкт, допущених відхилень від 

вимог управлінських рішень, від прийнятих принципів організації і 

регулювання. Виявляючи відхилення та їх причини, працівники контролю 

визначають шляхи коригування організації об‘єкта управління, способи 

впливу на об‘єкт з метою подолання відхилень, усунення перешкод на шляху 

оптимального функціонування системи [2]. 

Інший економіст-науковець С.А. Єрохін зазначає, що правова природа 

державного контролю проявляється в тому, що він здійснюється органами 

держави в межах правових норм, які визначають сферу діяльності й 
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повноваження контролюючого суб‘єкта [3]. В науці адміністративного права 

існують різноманітні підходи до визначення сутності державного контролю, 

що підтверджує багатогранність та комплексний характер досліджуваного 

явища.  

Найбільшого поширення дістало тлумачення державного контролю як 

функції державного управління, або, у більш широкому розумінні, як функції 

держави. На думку В.Б. Авер‘янова, держава є одним із головних суб‘єктів 

здійснення контрольної функції у суспільстві. Це випливає з того, що 

держава має можливості і наділена реальними повноваженнями для впливу 

на суспільство, при здійсненні якого покладається на контроль. Саме він 

відіграє роль інтегруючого засобу перевірки загальної спрямованості 

державної діяльності і водночас перевірки досягнення кінцевого результату 

управлінської діяльності та здійснення її на певних етапах [4]. 

На думку А.О. Сокіла, контроль є функцією державної діяльності, 

основною метою якої є підвищення ефективності діяльності шляхом аналізу, 

перевірки та спрямування діяльності суб‘єктів правовідносин відповідно до 

їх завдань та встановлених правових приписів. За допомогою контролю 

забезпечується злагоджена, чітка робота органів державної влади, 

дотримання посадовими особами, всіма державними службовцями наданих 

їм прав та сумлінне ставлення до виконання своїх обов‘язків для 

забезпечення добробуту населення [5]. Схоже тлумачення дають також інші 

дослідники: П.М. Чистяков, З.С. Гладун, Л.А. Савченко та ін. 

У більш вузькому розумінні контроль розглядається як функція 

державного управління [6, 7, 8], що полягає у спостереженні за діяльністю 

об‘єкта і перевірці її відповідності до управлінських рішень, а також у 

попередженні та виправленні можливих помилок і неправомірних дій, що 

перешкоджають розвитку суспільної системи й усіх її елементів відповідно 

до визначених напрямів [6]. 

На погляд В.І. Туровцева, контроль важлива функція державного 

управління органічно пов‘язаний з іншими його функціями і наявний як 
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складовий елемент під час їх реалізації [7]. Функція контролю у державному 

управлінні полягає в аналізі та співставленні фактичного стану галузі до 

вимог, що стоять перед нею, відхилень у виконанні поставлених завдань і 

причин таких відхилень, а також в оцінці діяльності й доцільності саме 

такого шляху. Така специфічність призначення контролю і дає можливість 

виділити його серед інших функцій управління [9]. 

Окремі наукові діячі розглядають контроль з процесуальної точки зору, 

як стадію управлінського процесу. Так, М.С. Студенікіна, погоджуючись з 

позицією авторів, які вважають контроль функцією управління, якщо його 

розглядати як вид діяльності, одночасно вказує, що контроль є стадією 

управлінського циклу, якщо розглядати його стосовно кожного конкретно 

прийнятого рішення [10]. Прихильником такої точки зору є Ю.А. Тихомиров, 

який підкреслює наявність специфічних особливостей контролю стосовно 

управлінського рішення, в ході виконання якого контроль є стадією процесу 

управління [10]. 

На погляд І.Л. Бачило, контроль є етапом циклу управління з 

притаманними йому функціями [11]. В.С. Основін визначає контроль як 

заключну стадію управлінського циклу, метою якого можна вважати 

перевірку правильності виконання рішення [12]. Натомість, В.А. Юсупов хоч 

і називає контроль заключним елементом процесу управління, при цьому 

наголошує, що функцією цього виду діяльності є не тільки підбиття 

підсумків управлінського циклу [13]. 

Наступним підходом до визначення державного контролю є його 

розуміння як засобу забезпечення законності [14, 15] шляхом перевірки 

дотримання норм законодавства, забезпечення реалізації прав і свобод 

людини і громадянина. Він здійснюється з метою «застосування заходів 

щодо попередження правопорушень (з правом прямого втручання в 

оперативну діяльність об'єкта контролю); надання допомоги підконтрольній 

структурі в поновленні законності і дисципліни; встановлення причин і умов, 

що сприяють порушенню вимог правових норм; вжиття заходів щодо 

притягнення до правової відповідальності винних осіб» [16]. 
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Також визначається ще один підхід до розуміння поняття державного 

контролю як діяльності. Так, на думку О.П. Полінець, державний контроль – 

це сукупність дій, які суб‘єкти контролю вживають стосовно підконтрольних 

об‘єктів для досягнення цілей контролю з метою запобігання стагнації та 

руйнування системи державних функцій під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників [17]. В.С. Шестак визначає державний контроль як 

самостійно чи зовнішньо ініційовану діяльність уповноважених на те 

суб‘єктів, яка спрямована на встановлення фактичних даних щодо об‘єктів 

цього контролю задля визначення її відповідності/невідповідності тим 

правомірним оціночним критеріям, котрі припускають застосування 

адекватних одержаному результату заходів реагування в унормованому 

порядку [18]. В.М. Гаращук також доводить, що контроль необхідно 

розглядати як сукупність різних за формою дій, які здійснюються суб‘єктами 

контролю за поведінкою людей (власною поведінкою), відносинами, що 

виникають у суспільстві, або для встановлення будь-яких наукових та інших 

пізнавальних цілей при дослідженні об‘єктів матеріального світу [19]. 

Кожне з названих поглядів на визначення поняття контролю має 

значення для розуміння сутності цього явища, з огляду на що державний 

контроль є багатогранним явищем, тлумачення якого потребує комплексного 

підходу. Така позиція сьогодні підтримується багатьма вченими. Так, 

Є.А.Кочерин трактує поняття контролю як системне багатопланове явище, 

яке варто розглядати в трьох основних аспектах: 1) контроль як системна і 

конструктивна діяльність керівників, органів управління, одна з основних 

управлінських функцій, тобто контроль як діяльність; 2) контроль як 

завершальна стадія процесу управління, серцевиною якого є механізм 

зворотного зв‘язку; 3) контроль як невід‘ємна складова процесу прийняття і 

реалізації управлінських рішень, що безупинно бере участь у цьому процесі 

від його початку до завершення [20]. 

Т.В. Маматова вважає, що термін державний контроль включає в себе 

правову, функціональну та інформаційну складову: правовий компонент – це 
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реалізація функції втручання держави в діяльність організацій будь-яких сфер 

діяльності у разі виникнення загрози безпеці (людини, держави, навколишнього 

середовища); функціональний компонент – це процес вироблення 

коригувальних дій, що базується на порівнянні фактичного та заявленого стану 

об'єкта відповідно до визначених критеріїв; інформаційний компонент – це 

виявлення фактів або намірів, що можуть призвести до виникнення загрози 

безпеці (людини, держави, навколишнього середовища) [21]. 

Державний контроль є важливою ознакою змісту державного 

управління. Контроль явище багатогранне і багатопланове. Залежно від того, 

на якому рівні та стосовно чого розглядається, контроль може бути 

охарактеризований як форма чи вид діяльності, як принцип, як функція. 

Державний контроль – це форма здійснення державної влади, що 

забезпечує дотримання законів і інших нормативних актів. Без організації та 

здійснення контролю неможлива належна робота державного апарату, інших 

підконтрольних державних структур. Контроль також є одним із основних 

дисциплінуючих чинників поведінки громадян. У державному управлінні 

контроль поширюється на всі сфери: народне господарство, соціально-

культурну, адміністративно-політичну діяльність, міжгалузеве державне 

управління. 

Контроль – це активне втручання суб‘єкта управління в діяльність 

підконтрольного об‘єкта. У цілому сутність контролю як соціального 

явища полягає в перевірці відповідності діяльності учасників суспільних 

відносин встановленим у суспільстві приписам, у межах яких вони мають 

діяти. 

Мета такої діяльності полягає у виявленні результатів впливу суб‘єктів 

на об‘єкт, допущених відхилень від прийнятих вимог, діючих принципів 

організації і регулювання, причин цих відхилень, а також визначення шляхів 

подолання наявних перешкод для ефективного функціонування всієї системи. 

Поряд з широким поняттям контролю як діяльності, що має місце в 

роботі усіх державних органів, контроль розглядають і звужено – як 
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діяльність органів контролю, які у межах своїх повноважень наділяються 

функцією контролю, що є основним видом їх роботи, і які за допомогою 

притаманних їм форм, методів та визначених процедур здійснюють контроль. 

Контроль виступає в двох основних видах: державний та недержавний, 

що в сукупності утворюють соціальний. 

Державний контроль включає контролюючі дії усіх без винятку 

державних структур та поглинає в собі контроль у сфері державного 

управління. Його основною метою виступає дослідження взаємовідносин 

суб‘єктів державного управління з ціллю підтримання законності та 

дисципліни у державному управлінні. 

Виходячи з вищевикладеного, контроль можна визначити як сукупність 

дій суб‘єкта управління по спостереженню за функціонуванням відповідного 

об‘єкта контролю з метою: отримання об‘єктивної та достовірної інформації 

про нього; застосування заходів щодо попередження правопорушень (з 

правом прямого втручання в оперативну діяльність об‘єкта контролю); 

надання допомоги підконтрольній структурі у поновленні законності і 

дисципліни; встановлення причин і умов, що сприяють порушенню вимог 

правових норм; прийняття заходів щодо притягнення до правової 

відповідальності винних осіб. 

Контроль здійснюється всіма державними органами повсякденно в ході 

виконання поставлених перед ними і підлеглими їм об‘єктами (особами) 

завдань. Він називається державним, тому що здійснюється від імені держави 

з використанням державно-владних повноважень. Контроль є складовою 

частиною державного управління, однією з функцій, методом реалізації 

управлінської компетенції. 

Контролюючу сторону визначені процедури дисциплінують, 

підвищують організованість і дієвість її роботи. Сторону, яку контролюють, 

правове забезпечення цих процедур позбавляє від свавілля в діях 

контролюючих, до того ж дає змогу уникнути дестабілізуючого фактора 

контролю у їх поточній роботі, оскільки вони вже морально підготувалися до 
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процедур, урегульованість яких за допомогою норм права дозволяє уникнути 

непередбачуваних дій контролюючих органів, котрі можливі за відсутності 

існування відповідних правових норм. 

Державний контроль поділяється на два види: загальний і спеціальний. 

Загальний контроль охоплює всю діяльність підконтрольних об‘єктів. 

Спеціальний контроль здійснюється з якого-небудь конкретного питання, 

напрямку діяльності підконтрольного об‘єкта (наприклад, перевірка 

виконання конкретного управлінського рішення). 

Контроль може бути зовнішнім, коли він здійснюється органом, що не 

входить в систему відомства, і внутрішнім, коли перевірка здійснюється 

власними силами міністерства, відомства, установи. 

Отже, державний контроль є комплексним явищем, який можна 

розглядати як функцію державної діяльності, і зокрема державного 

управління; як засіб забезпечення законності; як стадію управлінського 

процесу (з процесуальної точки зору), а також, в найбільш загальному 

значенні – як діяльність спеціально уповноважених органів. 

Контроль тісно пов‘язаний з іншими видами державної діяльності й 

може входити до їх складу як певна частина. Водночас як самостійна функція 

управління контроль має специфічний характер. Тому контроль як певний 

вид діяльності можна розглядати як самостійне явище або як складову інших 

видів діяльності держави та функцій її органів .  

Виходячи з аналізу наведених визначень, виділимо основні ознаки 

державного контролю: 

- є складовою державної діяльності, проявом його функції; 

- здійснюється суб‘єктами – уповноваженими органами державної 

влади, їх посадовими особами в межах правових норм, які визначають сферу 

діяльності й повноваження контролюючого суб‘єкта; 

- метою є перевірка дотримання законодавства (забезпечення 

законності) й виконання поставлених завдань, прийнятих рішень і їх 

правомірності 



506 
 

- носить превентивний та постійний характер; 

- передбачає оперативне втручання контролюючого суб‘єкта у діяльність 

об‘єктів та можливість застосування заходів примусу у разі виявлення 

порушень законодавства; 

- реалізується шляхом аналізу, перевірки та спрямування діяльності 

суб‘єктів правовідносин відповідно до їх завдань та встановлених правових 

приписів; 

- включає сукупність різних за формою дій. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ЗЕД 

 

В статті запропоновано методику вибору зовнішнього ринку для 

підприємства, що є одним з важливих шляхів для вдосконалення 

маркетингової стратегії. А також запропоновано використовувати 

маркетингові комунікації для впливу на цільову аудиторію. 

Ключові слова:  маркетинг, маркетингова стратегія, види маркетингових 

стратегій, SWOT-аналіз, конкурентне середовище. 

Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства 

витрачати багато зусиль і коштів на просування товарів та розроблення 

принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів. Сучасний 

ринок характеризується дедалі більшим насиченням ринкового простору 

інформацією, зростанням її значущості й цінності. У цих умовах істотно 

ускладнюються процеси формування попиту й уподобань споживачів, 

здійснення маркетингового впливу на них. Тому формування маркетингової 

стратегії  особливо при здійсненні ЗЕД є вирішальним фактором успіху 

підприємства. Ефективна маркетингова стратегія дозволить підприємству 

визначити сегмент зовнішнього ринку та особливості смаків споживачів на 

які продукція орієнтована. 

Питання, пов‘язані з маркетинговими стратегіями підприємств на 

міжнародних ринках, висвітлені в роботах вітчизняних науковців:                        

Є.М. Азарян, І.В. Багрової, А.В. Войчака, В.Г. Герасимчука, О.В. Дикого, 

А.О. Длігача, О.В. Зозульова, О.Л. Каніщенко, В.І. Коршунова,                             

А.І. Кредісова, Н.В. Куденко, О.П. Луція, В.П. Онищенка, А.П. Румянцева, 
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А.О. Старостіної, Т.М. Циганкової. Дослідженням стратегічної діяльності 

українських машинобудівних підприємств займалися О.А. Гавриш,                     

Л.Є. Довгань, А.О. Касич, Д.В. Малащук, К.Е. Сміх, Ф.Д. Швець,                         

Г.К. Яловий та ін. 

 Разом з тим, у науковій літературі бракує досліджень механізмів 

створення та реалізації ефективних маркетингових стратегій для вітчизняних 

підприємств, недостатньо повно розкрито причинно-наслідкові залежності 

між факторами успішності міжнародної маркетингової стратегії та 

економічними результатами діяльності підприємств, потребує подальшого 

визначення та обґрунтування взаємозв‘язок між ступенем залучення 

підприємства в міжнародну економічну діяльність та необхідним рівнем 

маркетингового забезпечення процесу виходу на зарубіжні ринки. 

Метою статті є пошук шляхів вдосконалення маркетингової стратегії 

підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 

Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення і 

практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – 

ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Предметом 

маркетингової стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти 

(стратегічні простори) мають бути освоєні підприємством і яким чином це 

можна виконати [1, с. 50]. 

Важливою складовою механізму формування стратегії маркетингу для 

ЗЕД стратегій є послідовність прийняття стратегічних рішень щодо вибору 

міжнародних ринків, яка передбачає: 

 попередній відбір можливих ринків з метою скорочення кількості 

потенційно привабливих країн для подальшого аналізу,  

 попередній відбір перспективних ринків, 

 детальний відбір цільових ринків, що полягає в оцінюванні 

адекватності ринків ресурсам та конкурентним перевагам компанії,  

 вибір цільових сегментів споживачів за допомогою стандартних 

критеріїв мікросегментації (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурно-логічна схема прийняття стратегічних рішень 

щодо вибору зарубіжних ринків та сегментів 
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розвитку та у відповідності до нього створювати власну маркетингову 
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 клієнти (визначення факторів, які мотивують клієнтів до 

здійснення покупок та визначення якою мірою сервіс або товари 

задовольняють потреби клієнтів); 

 фірми-постачальники (виявлення фірм, які займаються 

постачанням матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва конкретних 

товарів і послуг, для виготовлення якісної продукції; аналіз умов праці, рівня 

цін, стабільності постачання); 

 конкуренти (виявлення основних підприємств-конкурентів, їх 

слабких та сильних сторін використовуючи SWOT або PEST аналіз); 

 маркетингові посередники (пошук фірм, які займаються 

наданням різноманітних маркетингових послуг; вивчення умов роботи з 

ними; визначення їхнього статусу і професіоналізму). 

 Для полегшення збору інформації та створення зв‘язку між всіма вище 

зазначеними елементами в сучасній маркетинговій практиці використовують 

Інтернет ресурси. Користування засобами Інтернет зв‘язку дозволяє 

підприємствам вчасно та в повному обсязі отримувати необхідну інформацію. 

 На сьогодні просування товарів в Інтернет-середовищі обумовлюють 

необхідність реструктуризації традиційної класифікації комплексу 

комунікацій.  Аналіз сучасних наукових досліджень та практики ведення 

бізнесу дає можливість стверджувати, що сьогодні комплекс Інтернет-

комунікацій складається з таких елементів табл. 1 [2, с. 100]. 

У табл.1 наведена порівняльна характеристика структури комплексу 

комунікацій в реальному та віртуальному просторах. Порівняльна 

характеристика комплексу маркетингових комунікацій в традиційній та 

віртуальній економіці дозволяє відокремити форми комунікації, притаманні 

винятково Інтернет-середовищу. Вони відсутні в реальній економіці, мають 

специфічні характеристики, які проявляються завдяки унікальним 

властивостям віртуального середовища. 
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Таблиця 1 

Засоби комунікації традиційного маркетингу та Інтернет-

маркетингу 

Традиційний комплекс 

комунікацій 

Комплекс Інтернет-комунікацій 

Реклама Інтернет-реклама – контекстна: банерна та 

текстова 

PR Інтернет-PR 

Стимулювання збуту Стимулювання збуту 

Прямий маркетинг Прямий маркетинг 

Особовий продаж Інтерактивний продаж 

 Пошукова оптимізація 

 Віртуальні співтовариства: форуми та чати, 

блоги, віртуальні мережі, віртуальні ігри та 

світи. 

 

Для вдосконалення маркетингової діяльності підприємства на 

зовнішньому ринку доцільним є використання комунікацій, притаманні 

винятково віртуальному просторові. Особливості пошукової оптимізації як 

форми маркетингової комунікації включають обробку даних  спеціальними 

пошуковими аналізаторами, які дають змогу маркетологам в деяких випадках 

двічі в день відстежувати ситуацію на Інтернет-ринку за цим товаром і 

місцем своєї компанії в переліку результатів пошуку. 

 Довіра до сайтів, які розташовані на перших місцях у видачі 

пошукових систем, завжди буде вищою, аніж до сайтів, розташованих в 

спонсорських результатах, відповідно, вища вірогідність замовлення товару 

споживачем. Це пов‘язано з тим, що перші позиції в видачі свідчать, що над 

сайтом серйозно працюють протягом певного часу, що це не однодобовий 

сайт, а компанія має тверду позицію на ринку. Цей вид Інтернет-комунікації 

має тривалий ефект - оптимізуючи сайт один раз, розробники можуть бачити 

результат протягом тривалого часу. 

На додачу до віртуальних засобів маркетингового аналізу підприємству 

для покращення маркетингової  стратегії слід проводити постійний 

моніторинг міжнародного ринку та внутрішнього середовища компанії і 

включає п‘ять етапних складових: 



513 
 

 систему інформаційного забезпечення міжнародної діяльності; 

 систему відбору можливих, стратегічних та цільових ринків;  

 систему розроблення міжнародної маркетингової стратегії; 

 систему реалізації та контролю. 

Отже, вдосконалення маркетингової стратегії можливе при  виборі 

правильного ринку збуту. Удосконалення маркетингової стратегії варто 

проводити за такими основними напрямками: клієнти, постачальники, 

конкуренти та посередники. А використання сучасних маркетингових 

технологій дозволяє підприємству  отримувати максимальний доступ до 

інформації. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність 

підприємства в сучасних умовах постійно зростає. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Вивчено сутність, роль і значення мотивації; розглянуті приклади систем 

мотивації праці працівників на зарубіжних і вітчизняних підприємствах; 

визначені основні проблеми мотивації праці персоналу вітчизняних 

підприємств та розроблено рекомендації щодо вирішення цих проблем. 
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В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, 

проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки 

вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови 

створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал 

підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких 

форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій 

результативності її роботи. 

Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою управління персоналом. 

Нові економічні відносини, породжені перехідним періодом, висувають і нові 

вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, навчання і влаштування кадрів, але 

і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. 

У сучасних умовах ключовою проблемою мотивації праці є її 

недосконалість на підприємствах, а також спостерігається недостатнє 

фінансування заходів, спрямованих на удосконалення мотиваційних 

процесів. Існує така тенденція, що на підприємствах не приділяють належної 

уваги системі мотивації. Слід пам‘ятати, що питанням мотивації приділялась 

велика увага ще з давніх часів:спочатку йшлося більше про матеріальні та 

організаційні аспекти спонукання, ана сучасному етапі увага все більше 

приділяється соціально-психологічних аспектам мотивації. 

Проблемам мотивації праці присвятили свої наукові роботи такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як:  А. Афонін, К. Альдефер, В. Врум,                      

О. Віханський, Ф. Герцберґ, Г. Дмитриєнко, О. Кузьмін, Н. Любомудрова,                

Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон, Р.Оуена, 

В.Сладкевич та ін.  

У роботах вітчизняних і зарубіжних авторів досліджено теоретичні й 

практичні аспекти мотивації праці, однак, деякі питання щодо основних 

мотиваторів персоналу українських підприємств потребують подальшого 

вивчення. 
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Мета статті – дослідження систем мотивації персоналу вітчизняних 

підприємств та пошук шляхів їх удосконалення. 

Аналіз даної проблеми було б доцільно розпочати з визначення сутності, 

ролі та значення мотивації в системі управління персоналом.  

Мотивація - це процес спонукання кожного співробітника і всіх членів 

його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для 

досягнення цілей організації. 

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного 

стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, 

спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє собою прагнення працівника 

задовольнити свої потреби; в загальному розумінні – це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової 

діяльності і  надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення 

певних цілей [3]. 

Основними задачами мотивації праці на вітчизняних 

підприємствахповинні стати: 

- формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці; 

- навчання персоналу і керівного складу психологічним основам 

спілкування у фірмі; 

- формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 

персоналом із використанням сучасних методів мотивації. 

В процесі дослідження даного явища доцільно розглянути його 

елементи.. Найчастіше до елементів мотивації зараховують: зміст та умови 

праці, відносини між працівниками, засоби адміністративного примусу 

(заборони, розпорядження), засоби заохочення (стимули матеріальні та 

нематеріальні), засоби переконання (переговори, консультації). 

Сучасні теорії мотивації, засновані на результатах психологічних 

досліджень, доводять, що істині причини, що спонукують людину віддавати 

роботі всі сили, надзвичайно складні і різноманітні. На думку одних учених, 
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діяльність людини визначається її потребами. Інші дотримуються позиції, що 

поведінка працівника є також і функцією його сприйняття і очікувань. 

Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття 

фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що 

людина вважає цінним для себе. Потреби, в свою чергу, поділяються на 

первинні (фізіологічні) і вторинні (психологічні), винагороди – внутрішні і 

зовнішні.  

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи 

управління персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької 

діяльності. Правильно розроблена система мотивації дозволяє не лише 

активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, але й приносить 

задоволення працівникові в процесі праці через задоволення його потреб та 

забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства[2]. 

Особливістю роботи значної частини вітчизняних підприємств 

(особливо державних) є трудова пасивність, що обумовлена недоліками 

господарського механізму, сформованого в умовах так званої командно-

адміністративної економіки і підтримувана деякими соціальними 

інститутами (ідеологією, культурою, мораллю). Розвиток трудової активності 

в першу чергу припускає зняття тих гальм, що придушують ініціативу і 

заповзятливість. 

Для ефективно функціонуючої економіки необхідний інший тип 

працівника, який орієнтований на максимальні досягнення в праці, який є 

ініціативним, який бере на себе відповідальність не тільки за свою долю, але 

і за успіх загальної справи, що знає свої права і розраховує, насамперед, на 

власні сили. Такий працівник прагне до підвищення кваліфікації, тому що 

саме з нею зв'язує свої можливості в праці. Він обов'язковий і сумлінний, 

здатний до інноваційної діяльності. У рамках колишнього господарського 

механізму, що зводив практично до нуля волю вибору різних варіантів 

трудової поведінки, шанси на процвітання для людей цього типу були 

мінімальні, їхня діяльність найчастіше або обмежувалась, або 
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придушувалась. Для розвитку трудової активності, насамперед, необхідно 

усунути нееквівалентність відносин між працівником і суспільством, що 

практично не змінилася з переходом на нові умови господарювання [4]. 

На даному етапі розвитку суспільства все більшого розповсюдження 

набуває така форма мотивації праці на підприємствах як матеріальне 

стимулювання праці, яке представляє собою процес формування і 

використання систем матеріальних стимулів праці для заохочення 

працівників до плідної праці. 

Але незважаючи на це, нематеріальне стимулювання праці все ж таки не 

залишається поза увагою і набуває все різноманітніших форм. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників, перш за все працюючої молоді, 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 залишенню 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 [1]. 

Проте ефективність системи мотивації праці на підприємстві не 

залежить тільки від того, які застосовуються стимули, матеріальні чи 

нематеріальні, вона буде ефективною лише у разі якнайповнішого охоплення 

нею персоналу підприємства та її індивідуалізації. 

Варто зауважити, що кожна людина індивідуальна, і в кожної людині є 

індивідуальні потреби, які вона бажає задовольнити працюючи на 



518 
 

підприємстві. Таким чином, при побудові системи мотивації керівнику слід 

пам'ятати, що не можна мотивувати всіх працівників однаково.  

Можна прослідкувати залежність впливу тих чи інших мотивів від таких 

чинників, як:  

- гендерна ознака (вплив нематеріальних стимулів виявляється зовсім по 

різному; наприклад, такий нематеріальний стимул, як: «кар‘єрний ріст, 

оплата тренажерного залу та обіду» буде стояти на першому місці для 

чоловіків, а для жінок – на останньому); 

- вікова ознака (для молодого покоління більш важливими є матеріальні 

стимули, а для старшого досить хорошою мотивацією можуть стати певні 

соціальні пільги). 

Не дивлячись на незчисленну кількість теорій і опублікованих прикладів 

з практики, мотивація часто залишається для керівників чимось таємничим. 

Особливість мотивації в Україні полягає в тому, що більш дієвою завжди 

була не система заохочень, а система санкцій. Проте, існує безліч прикладів 

використання ефективної системи мотивації персоналу на зарубіжних і 

вітчизняних підприємствах. Зважаючи на ці приклади, вітчизняним 

організаціям слід розробляти свої системи мотиваційних заходів, беручи до 

уваги специфіку українських робітників (так званий, менталітет). 

Пропонуємо розглянути деякі з цих прикладів. 

Деякі американські компанії замість систематичного підвищення тарифу 

і окладу сплачують своїм працівникам одноразову винагороду готівкою за 

виконане завдання. В результаті працівники зацікавлені у виконанні 

встановлених завдань. Так, в компанії "Марс інк‖ всі службовці отримують 

щотижневу 10%-ну надбавку за відсутність запізнень на роботу. Крупні 

компанії ―ІБМ‖, ―Лінкольн‖, ―Таппарварс‖, ―Макдональдс‖ своїм 

працівникам, які відзначились, вручають подарунки, значки, медалі тощо. 

Переважна частина американських компаній застосовує систему 

стимулювання праці за колективними результатами роботи, що має 
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позитивні наслідки – підвищення ефективності виробництва. При цьому 

впровадження колективного розподілу заробітку, як ефективного способу 

мотивування, підтримує переважна більшість (84%) опитаних респондентів. 

«ВВН Україна»: найуспішнішим за підсумками півріччя працівникам 

відділу продажу, крім грошової премії надається можливість 3 години 

пограти в боулінг або більярд. Також таких співробітників щомісяця 

нагороджують 10літрами пива, тижневою путівкою на двох за кордон або 

швейцарським годинником. Крім того, щасливий продавець 

протягом 6 місяців може не дотримуватися в робочий час ділового дрес-коду 

і не відповідати на дзвінки начальства після 18.00. 

«МТС»: компанія організувала проект «Ліга чемпіонів МТС Україна» 

для заохочення працівників компанії, що досягли успіхів у своїх захопленнях 

(фотографією, альпінізмом, соціальними проектами, поезією, мотоспортом, 

футболом) великих успіхів. Переможці отримали «корисні» призи — 

незамінні для їхнього хобі предмети. У МТС Україна персонал преміюють за 

роботу над чужими помилками. Влаштували спеціальну акцію «Фото-quest/ 

Місто реклами». Тепер усі працівники МТС, якщо помічають якісь ляпи, 

фотографують їх і розміщують знімки на корпоративному форумі. Їх 

нагороджують спеціальними призами. У такий спосіб здійснюється 

постійний моніторинг реклами. 

БрітішАмериканТобакко Україна: премію отримує кожен працівник, 

який привів у компанію нового співробітника. 

«ВКонтакті»: Співробітники петербурзького офісу соціальної мережі 

харчуються за талонами. Пообідати можна, пред'явивши талон (кожний 

одержує по одному на робочий день) в одному із чотирьох ресторанів на 

околицях штабу розробки. 

Існує, ще безліч таких прикладів успішного, ефективного, в деяких 

випадках, нестандартного мотивування персоналу. Але все ж таки 

спостерігається така тенденція, що вітчизняні підприємства питанням з 
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мотивації персоналу приділяють малу увагу,а якщо і приділяють, то на 

досить примітивному рівні (премії, підвищення зарплатні і т. п.). 

Українським підприємствам не вистачає нестандартності у цих питаннях, 

індивідуальності, особливості рішень щодо окремого працівника. 

З огляду на вищесказане, ми б хотіли запропонувати власні заходи 

покращення систем мотивації праці на вітчизняних підприємствах: 

- потрібно ставити перед працівниками чітко сформульовані і досяжні 

цілі; 

- важливим є систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками 

цілей; 

- створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; 

- потрібно орієнтуватися на особисті інтереси працівників, їх 

пріоритетність у системі особистих, колективних і суспільних інтересів; 

- важливо цікавитися ставленням людей до потенційних поліпшень умов 

їх роботи; 

- завжди варто заохочувати ініціативу, а не прагнути вичавлювати зі 

співробітників усе, на що вони здатні; 

- створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним 

підведенням підсумків змагання; 

- наділення працівників владними повноваженнями при проведенні 

невиробничих заходів; 

-  залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають 

нестандартного підходу; 

- хороші працівники повинні бачити, що вони отримують кращу 

винагороду, ніж ті, які виконують роботу гірше. 

Отже, щоб глибоко розуміти поведінку працівників та впливати на неї 

належним чином, сучасному менеджеру потрібно володіти теорією й 

методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини низької 

продуктивності праці й ефективно мотивувати працівників до її підвищення. 
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Мотивація праці є вирішальним фактором в управлінні персоналом 

організації. Сучасні українські організації найчастіше використовують 

погрози звільнення, штрафи, премії та невеликі виплати на свята. Дані 

методи не відзначаються високою ефективністю, тому варто запозичувати 

досвід зарубіжних компаній. На основі досвіду зарубіжних компаній щодо 

мотивації праці можна зробити висновки про те, що потрібно враховувати 

відмінності між окремими людьми та різними країнами. Тому варто 

впроваджувати деякі елементи цих систем мотивації. Лише після 

запровадження ефективної системи мотивації праці можливе досягнення 

конкретно вираженої зацікавленості працівників у ефективній діяльності 

підприємства. 
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Розглянуто значення та роль проектної команди; досліджено систему 

формування команд проектів; проаналізовано особливості формування та 
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В сучасних умовах відбуваються глибокі кризові явища в світовій 

економіці, що спричиняє необхідність перетворень та трансформаційних 

процесів в економіках багатьох країн. Дана тенденція спричиняє 

сповільнення розвитку як вітчизняних, так і зарубіжних ринків. Тому 

розвиток підприємств на пряму пов‘язаний з умінням виживати у 

конкурентному середовищі. Щоб вижити в умовах жорсткої конкуренції, 

підприємства повинні володіти сучасною інформацією в багатьох галузях 

знань і постійно створювати нові проекти, які можуть поєднувати в один 

ланцюг різні підприємства, галузі та навіть країни. Здатність успішно, 

швидко та з мінімально можливими витратами здійснювати проекти 

(особливо у сфері розробки нових продуктів) надасть можливість сучасним 

підприємствам підвищити конкурентоспроможність та на довгі роки 

забезпечить їхній розвиток. Але без ефективної команди проекту досягти 

поставлених цілей неможливо. 

Одним з основних понять проектного менеджменту є поняття Ғ 

«команда», а в управлінні проектами - менеджмент людських ресурсів 

проекту, що включає в себе процеси планування, формування і створення 
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команди, її розвитку та забезпечення діяльності, трансформації або 

розформування команди. 

Важливим аспектам формування команди проекту присвячено велику 

кількість наукових праць вітчизняних та закордонних дослідників. 

Теоретичні та практичні аспекти формування проектної команди в сучасних 

умовах розвитку економіки закладено в наукових працях таких дослідників 

як Ю. Герасименко, С. Леонової, О. Мелман, А. Оленіч, С. Павлової,            

А. Полякової, Н. Савчук, З. Шацької та інших. Проте, в умовах постійно 

змінного економічного середовища особливості формування команди 

проекту потребують систематичного та глибокого дослідження. 

Метою даної статті є дослідження особливостей формування проектної 

команди в сучасних умовах розвитку економіки. 

Зараз в Україні спостерігається підвищена зацікавленість проектним 

менеджментом як концепцією організації діяльності та управлінської 

культури, що використовується для високоефективної реалізації проектів. 

У контексті ринкової економіки актуальними стають комплексні 

проекти реструктуризації підприємств з низкою субпроектів зі зміни 

профілю, спеціалізації, впровадження фінансового менеджменту, 

контролінгу тощо. Формування ефективної команди будь-якого можливого 

проекту завжди є складним завданням для її керівника. 

Команда проекту є певною чисельністю людей, які працюють разом для 

досягнення спільної мети. Вони безпосередньо працюють над здійсненням 

проекту і підпорядковані керівникові (менеджеру) проекту. 

Формування і створення команди передбачає процес певного 

цілеспрямованого способу взаємодії людей в групі (команді), що дозволяє 

ефективно реалізовувати їхній професійний, інтелектуальний і творчий 

потенціал згідно зі стратегічними цілями цієї групи (команди). Команда в 

цьому випадку розглядається як група людей, які взаємодоповнюють і 

взаємозаміняють один одного в процесі досягнення поставлених цілей. 

Створення команди - процес трансформації сукупності індивідумів з різними 
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інтересами, кваліфікацією та досвідом в цілісну й ефективну робочу 

одиницю [1; с.302]. 

Формування проектної команди зазвичай відбувалось на основі таких 

принципів [3; с.138-139]:  

 командна робота – це інструмент, який забезпечує підтримку й успіх 

управління;  

 команда може оновлюватись і відновлюватись самостійно через добір 

людей у міру вибуття окремих членів;  

 команда створює «банк» колективного набутого досвіду, інформації, 

правил, які можна передавати новим членам; 

 багато людей досягають більшого успіху, працюючи у команді, ніж 

самотужки;  

 синергізм команди генерує більший вихід, ніж сума індивідуальних 

внесків; 

 команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його 

завершення розпускається;  

 робота у команді повинна поєднати фахівців різних професій таким 

чином, щоб вони підвищили продуктивність своєї праці, не втрачаючи при 

цьому своєї індивідуальності;  

 у залучених в команду різних фахівців слід сформувати загальні 

цінності, норми і стандарти, які можуть відрізнятися від тих, з якими вони 

працювали раніше;  

 у залучених в команду різних фахівців слід сформувати довіру і 

повагу один до одного; 

 для роботи команди слід створити таке оточення, в якому члени 

команди будуть професійно задоволені, впевнені у своєму становищі, чітко 

знати свої обов‘язки й міру відповідальності;  

 у команді повинна бути сформована зацікавленість у реалізації мети 

проекту, ініціатива й творчий підхід, що може бути досягнуто завдяки 

мотивації проектної команди; 
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 у роботі проектної команди слід уникати конфліктних ситуацій, 

боротьби за лідерство і владу. 

Формування проектної команди є одним із першочергових завдань в 

управлінні сучасним проектом. Керівникам підприємства і проекту, які 

створюють проект, на цій стадії приходиться вирішувати ряд специфічних 

завдань, пов‘язаних із плануванням, реалізацією, контролем, 

відповідальністю, комунікаціями, мотивацією праці, конфліктами, владою, 

лідерством тощо. 

Відомо, що ефективні проектні команди самі по собі не виникають, їх 

створюють лідери, затрачуючи немало зусиль для об‘єднання людей в 

дружню, мобільну команду. Існує велика різниця між новоствореною і 

досвідченою командами. Час працює на досвід команди і її імідж. Спочатку 

відбувається знайомство між членами команди, потім – розподіл ролей і 

роботи, установлюються норми і уточняються завдання. Таким чином, кожен 

член команди стає частиною добре підлагодженого механізму. Задача лідера 

саме й полягає в тому, щоб визначити стадію розвитку команди і допомогти 

її членам підвищити ефективність досягнення поставленого кінцевого 

результату,  виконати задачі й досягти цілі проекту  

В загальному, створення команд проекту проходить шість стадій [5]:   

 формування – стадія розвитку, під час якої відбуваються знайомство 

членів команди один з одним, згідно їх професійної орієнтації; 

 розлад – стадія розвитку команди, на якій виникають особисті 

конфлікти й розбіжності. Команді недостає злагодженості й єдності. Лідеру 

необхідно стимулювати всіх членів проектної команди, приймати участь у 

вирішенні проблем і допомагати їм затвердити загальну концепцію й 

цінності; 

 нормалізація – стадія розвитку, на якій вирішуються внутрішні 

конфлікти й досягається налагодженість команди. Члени проектної команди 

приходять до консенсусу стосовно розподілу ролей і повноважень; 
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 виконання – стадія розвитку, на якій головна увага членів проектної 

команди концентрується на досягненні поставлених цілей в проекті. Їх 

робота скоординована, а всі розбіжності, які з‘являються, вони усувають, 

тому що всі дії направлені на виконання завдання; 

 реорганізація - стадія виникає при змінах в кількісному і якісному 

складах команди у випадках, викликаних певними змінами в проекті; 

 розформування - при завершенні окремих стадій і всього проекту 

розформовуються окремі підрозділи і вся команда проекту. 

Менеджеру проекту для ефективної діяльності команди необхідно 

визначити організаційну структуру команди, розподілити функціональні 

обов‘язки, призначити керівників і відповідальних за окремими напрямами, 

чітко пояснити цілі та завдання, забезпечити своєчасне планування і розподіл 

роботи, зацікавлювати, допомагати, а також створювати команді 

привабливий імідж та підтримку керівництва. У результаті глобальних 

трансформацій на сучасних підприємствах під впливом інноваційно-

орієнтованої конкуренції, ускладнених світовими кризовими явищами, 

відбуваються зміни в процесі управління проектом. Це, у свою чергу, 

обумовлює необхідність появи нового підходу до формування та розвитку 

проектної команди. 

В сучасних умовах розвитку економіки формування і функціонування 

команди проекту має ряд особливостей. Так у процесі реалізації проекту 

постійно відбуваються зміни в структурі знань, завдань, вмінь і навичок, з 

якими команді доводиться мати справу. З огляду на це на команду 

покладається відповідальність за вивчення поточного рівня розвитку 

технологій, аналіз ринкової, соціально-культурної й конкурентної ситуацій, а 

також за визначення можливих джерел знань і повноважень, необхідних 

компанії. Вона активніше бере на себе функцію інтерпретації зовнішнього 

оточення фірми. 

Також сучасні команди сприймаються більше як партнери вищого 

керівництва, що виконують разом із ним важливе завдання. Вирішення 
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даного завдання вимагає високого рівня взаємодії всіх структурних одиниць 

компанії як по вертикалі, так і по горизонталі. 

Варто відмітити, що жорстка конкуренція, які існує на сучасному етапі 

розвитку економіки, призвела до радикальних змін в оточенні. Командам 

доводиться справлятися зі надскладними завданнями, відповідальність за 

рішення яких сьогодні покладена на них. 

У новому типі організації з більш гнучкою структурою управління 

структура проектної команди стала теж більш гнучкою. На команди 

перекладається значна частина обов‘язків, які раніше були прерогативою 

вищого керівництва. До складу цих команд входять представники різних 

рівнів організаційної ієрархії й носії різних функцій. 

Узагальнюючи вище викладене, можна зазначити, що на проектні 

команди в сучасних умовах розвитку економіки покладаються нові завдання і 

функції, які, зокрема, дозволяють здійснювати ефективне управління певним 

проектом, що, в свою чергу, забезпечує конкурентоспроможність та 

подальший розвиток підприємства. 

В якості висновку важливо наголосити, що сучасні економічні умови 

вимагають формування ефективної команди проекту з огляду на те, що ця 

проблема є однією з найактуальніших на сучасному етапі розвитку 

підприємств. 

Також необхідно зазначити, що формування ефективної команди 

проекту є складним відповідальним завданням для її керівника. Від його 

здібностей та рішень залежить успішність розвитку та виконання 

поставленого завдання. Безпосередньо процес формування команди є 

важливим етапом без якого не можливе ефективне управління проектом. 
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У статті аналізується суть та принципи управління асортиментною 

діяльністю діяльності підприємства, її роль та значення в процесі 

діяльності підприємства. 

Ключові слова: асортиментна політика, цілі асортиментної політики, 
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асортиментної політики. 

Ринковий механізм економіки вимагає постійного повного 

вдосконалення всього господарського механізму і, насамперед, системи 
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управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього 

середовища. У підприємств з'являються нові партнери, ускладнюються 

виробничі зв'язки, змінюються ціни на ресурси, вводяться нові законодавчі 

акти, що визначають правила взаємин підприємств з державними 

інститутами. Значно змінюється місце і роль асортиментної політики в 

загальній системі управління підприємствами. Це пояснюється тим, що від 

результатів саме її впровадження буде залежати чи підприємство займатиме 

лідируючі позиції на ринках, чи матиме можливість стабільно розвиватися, 

чи потрапить у кризу через неспроможність ефективно конкурувати та 

намагатиметься вижити в умовах складного та насиченого середовища. 

Загалом можна сказати, що вона виступає певним орієнтиром для прийняття 

рішень щодо взаємодії підприємства із його зовнішнім середовищем. 

Зазвичай, вона формується на рівні вищого керівництва підприємства на 

тривалий період, а її призначення ‒  це не допущення прийняття 

недалекоглядних та недоцільних управлінських рішень, які не відповідають 

вимогам умов функціонування суб‘єкта ринку [1]. 

Питанням асортименту та асортиментній політиці підприємства 

присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема А.В. Акофф, В.А. Алексунін, Г.Л. Багієв, А.В. Бабкін, 

Балабанова Л. В., Баширов І. Х., Л.А. Бірман, Ворст Й., Кардаш В.А., 

Книшова А.В., Мескон М., Орлов, І.В., Сорокін М.Б. Хоскинг А.,                    

Шканова О. М., Яненко та ін. Практика показує, що потрібні глибокі наукові 

дослідження з питань управління асортиментної політики підприємства. Так 

як попри великий обсяг теоретичних знань, у роботах вищезазначених 

авторів не у повній мірі висвітлюється питання асортиментної політики. 

Поняття «асортиментна політика підприємства» в умовах ринкових 

відносин займає особливе місце в системі управління виробничо - збутовою 

діяльністю підприємства. Асортиментна політика – це сфера діяльності 

керівника й фахівців підприємства, що представляє собою сукупність 

принципів, стратегій і  методів, що приводять до формування оптимального 
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асортиментів продукції, що випускається підприємством, з погляду 

підвищення ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб 

покупців. Цей напрям має особливе значення в сучасних умовах розвитку 

економіки, оскільки сучасні споживачі висувають підвищені вимоги до 

якості, асортименту товару та зовнішнього оформлення товару Формування 

асортименту продукції а саме (види, типи, сорти, розміри, марки, артикули 

продукції, що випускається підприємствами) - базується на необхідності 

найбільш повного задоволення потреб суспільства у виробах, що 

користуються попитом. З даного визначення випливає, що процес 

формування асортименту має бути керованим [2]. 

Щодо цілей асортиментної політики то можна виділити такі основні 

цілі: 

- вихід на нові ринки; 

- зниження витрат пов‘язаних із структурою асортименту; 

- збільшення оборотності товарних запасів; 

- збільшення обсягів реалізації за рахунок оптимізації структури 

асортименту; 

- оптимальне завантаження виробничих потужностей; 

- досягнення конкурентної переваги за рахунок збільшення асортименту. 

Сутність управління асортиментною політикою підприємства полягає в 

тому, щоб товаровиробник вчасно пропонував визначену сукупність товарів, 

які відповідають в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш 

повно задовольняли вимогам визначених категорій покупців. Сутність 

управління асортиментною політикою підприємств розкривається у 

складових етапах управління. Анрі Файоль вважав, що існує п'ять етапів, це: 

планування, організація, розпорядження, координація і контроль [3]. Решта 

авторів (Вейтц Б. А., Дихтль Е., Едкок Д) пропонують інші етапи . Огляд 

сучасних літературних джерел дозволяє виявити такі етапи як планування, 

організація, розпорядження, мотивація, керування, координація, аналіз, 

дослідження, оцінка і т.д. Виходячи з цього, етапи управління 

асортиментною політикою наведені нижче. 
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Управління асортиментною політикою: 

- планування ефективного товарного асортименту, марки, упакування, 

сервісу; 

- організація процесу управління асортиментною політикою 

підприємств; 

- координація діяльності маркетингових служб в області управління 

асортиментною політикою; 

- формування оптимального товарного асортименту продукції ; 

- аналіз і систематичне спостереження за управлінськими рішеннями в 

області формування асортиментної політики підприємств. 

Управління асортиментом припускає координацію взаємозалежних 

вищезазначених етапів та збалансована вагомість кожного з них. Планування 

асортименту являє собою добір виробів для майбутнього виробництва і 

збуту, приведення всіх специфікацій і характеристик цих виробів у 

відповідність з вимогами споживача, виявленими в результаті комплексного 

вивчення ринку, а також прогнозних значень потреби в продукції 

підприємств [4]. 

  Організація процесу управління асортиментною політикою 

підприємств дозволяє максимально знизити невизначеність в оцінці ситуації і 

прогнозувати не тільки поточний стан асортименту товару, але і передбачати 

тенденції зміни попиту. Управління асортиментом припускає координацію 

взаємозалежних видів діяльності - науково-технічної і проектної, 

комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, 

стимулювання попиту. Проблема розв'язку даної задачі складається в 

складності об'єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети 

оптимізації асортименту з обліком поставлених стратегічних ринкових цілей 

підприємством. Якщо цього досягти не вдається, то може вийти, що в 

асортимент почнуть включатися вироби, розроблені скоріше для зручності 

виробничих підрозділів підприємства, ніж для споживача. 

Управління асортиментом продукції, що випускається, полягає у 

виробництві і пропозиції на ринку такої продукції, яку у даний час споживач 
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бажає придбати і ґрунтується на принципі - випускати продукції стільки, 

скільки потрібно і коли потрібно. Управління асортиментом продукції, що 

випускається - це безупинний процес, що виникає з моменту зародження 

задуму «створення» нового виробу і триває до моменту зняття його з 

виробництва, тобто протягом усього життєвого циклу виробу [5]. 

Найчастіше процес управління асортиментом товарної продукції на 

промислових підприємствах відбувається на декількох рівнях у залежності 

від прийнятої класифікації виробів. Уся продукція підприємств 

класифікується за видами, групами, різновидами або марками виробів. Кожна 

позиція номенклатури являє собою кінцевий продукт виробничого циклу, що 

має визначене призначення і власну назву, яка відбиває його зовнішні 

особливості або внутрішній зміст. Вироби, які належать до одного виду, 

можуть бути розділені на окремі групи за функціональними ознаками, рівнем 

якості, призначенням для задоволення різних потреб конкретних груп 

споживачів. В свою чергу, кожен вид продукції складається з різновидів 

виробів, які створюють нижчу сходинку товарної класифікації. Вихідний і 

найбільш важливий фактор при плануванні асортименту продукції, що 

випускається - це виявлення потреби у ній з використанням аналітичних, 

статистичних чи експертних методів на підставі чіткого уявлення про виріб. 

Управління асортиментом продукції, що випускається - це безупинний 

процес, що виникає з моменту зародження задуму «створення» нового 

виробу і триває до моменту зняття його з виробництва, тобто протягом 

усього життєвого циклу виробу. 

Щодо проблем асортиментної політики то можна виділити такі основні 

проблеми управління асортиментом: 

- потреби покупців швидко змінюються, тому підприємство вимушене 

постійно оновлювати свій асортимент, що підвищує вимоги до техніко-

технологічної бази; 

- на підприємствах не налагоджена система управління асортиментом 

через складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність 

методик оптимізації асортименту; 
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- відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального 

асортименту підприємств; 

- жорстка конкуренція призводить до того, що нова продукція не встигає 

окупити інвестиції в її виробництво та просування[6]. 

Також основними проблемами при розробці асортиментної політики є: 

інновації, забезпечення конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 

асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл 

товару, позиціонування товару на ринку. При формуванні асортиментної 

політики також доречно враховувати, що товари можуть розрізнятися за 

видом та періодом використання, функціональним призначенням, 

надійністю, зручністю використання, обслуговуванням, гарантією і т.д. Варто 

відмітити, що завдання управління асортиментом лежить на перетині 

техніко-економічного, виробничого, та маркетингового, аналізу. В свою 

чергу, сукупність техніко-економічних та маркетингових методів аналізу 

відповідно визначають внутрішні та зовнішні фактори формування 

асортименту промислового підприємства. 

В результаті проведеного дослідження можна визначити, що 

асортиментна політика - це сфера діяльності керівника й фахівців 

підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій і  

методик, що приводять до формування оптимального асортиментів 

продукції, що випускається підприємством, з погляду підвищення 

ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб 

покупців. Відсутність асортиментної політики призводить до нестійкої 

структури асортименту через вплив випадкових чи поточних факторів, 

втрату контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю 

товарів. 

Управління асортиментною політикою в умовах нестабільного 

ринкового середовища здійснюється під впливом певних факторів. 

Виявлення й оцінка їх діяльності визначається в ході аналізу. Не маючи 
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інформації, що надходить під час аналізу, неможливо впливати на фактори в 

необхідному напрямку, а, отже, неможливо керувати діяльністю підприємств. 

Також можна добавити, що групи факторів з різним рівнем 

інтенсивності та у різних напрямах впливають на формування ефективного 

управління асортиментної політики, та їх вплив дещо модифікується залежно 

від специфіки діяльності торговельних підприємств. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН В УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

В статті представлено  аналіз економічної сутності та доцільності 

впровадження стратегічних змін в діяльність організації. Виявлені ключові 

чинники, що впливають на швидкість змін в стратегії організації, 

проаналізовані основні ситуації передумов для впровадження організаційних 

змін. 

Ключові слова: стратегія, стратегічні зміни, організаційні зміни, 

синергетика змін, група стратегічного розвитку. 

Цікавість до стратегічних  змін в процесі розвитку організації 

обумовлена швидкими змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі, 

а також необхідністю синергетичного поєднання стратегічного управління та 

оперативного виконання поточних робіт. Це  також пояснюється тим, що в 

багатьох організаціях зміна умов оточення і технології викликає необхідність 

відповідних організаційних змін. 

Для підтримки конкурентоспроможності, забезпечення належного 

технологічного рівня організаціям необхідно впроваджувати в життя зміни 

частіше, у відповідності результатів аналізу періодичного моніторингу 

реалізації стратегії, зовнішнього та внутрішнього середовища. Сучасна 

організація діє в усе більше невизначених умовах. Несподівані явища 

виникають досить швидко, і організації повинні оперативно на них 

реагувати. 

Метою статті є аналіз потреб та формування наукових підходів до 

впровадження стратегічних змін в організації. 
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Серед наукових праць щодо розробки методики впровадження 

стратегічних змін на підприємствах можна виділити роботи таких вчених, як 

Брукінга Є., Бауліної Т. В., Віханського О., Дональдсона Дж., Джорджа Дж. М., 

Друкера П., Єрмошенка М. М., Грязьнової А. Г., Козаченка С.В., Котлера Ф., 

Кубра М., Клейнера Г. Б., Панченка Є.Г., Пилипенка А. А., Прокопенка І. І., 

Смирнової В. Г., Стелюк Б.Б., Уотермана Р., Ушанова Ю., Чендлера Алф., 

Шапіра В. Д., Шумпетера Дж., Широкової Г. В., Янга С., Харрінгтона Дж., 

Ярошенка Ф.та ін. 

В умовах нестабільного зовнішнього економічного середовища 

ефективне управління підприємством неможливе без впровадження 

стратегічних змін, які спрямовані на якісні позитивні зрушення і мають 

принциповий вплив на функціонування підприємства в довгостроковій 

перспективі. 

Цілеспрямоване управління змінами на сучасному підприємстві 

неможливе без розуміння сутності стратегічних змін. Сьогодні існує багато 

визначень поняття «стратегічні зміни». Варто зауважити, що і серед 

зарубіжних і вітчизняних науковців немає однозначного підходу до 

трактування поняття «стратегічні зміни». Так, наприклад, Нємцов В.Д. та 

Довгань Л.Є. визначають стратегічні зміни як постійний або східчастий 

процес переведення організації на новий ступінь із використанням існуючих 

ідей і концепцій. За  Р.Джейкобсом: «Стратегічні зміни – це процес 

залучення добре проінформованих людей для реалізації змін, які спрямовані 

на засвоєння нових способів роботи, завдяки яким виграє вся організація як в 

теперішній час, так і в майбутньому». І. Ансофф визначає стратегічні зміни 

як чотирьох стадійний процес, що включає стадії аналізу поточної ситуації, 

аналізу чинників ситуації, вибору стратегії зміни і контролю за реалізацією і 

впровадження. Визначившись з поняттям стратегічних змін, можна сказати 

загалом, що стратегічні зміни – це основний конструктивний зміст будь-якої 

стратегії. Крім того стратегія організації обов‘язково враховує зміни у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі .Також , автор Воронков Д.К. 
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розглядає та визначає головну сутність управління стратегічними змінами на 

підприємстві.[1,c. 126]. 

Тепер потрібно проаналізувати основні ситуації передумов стратегічних 

змін:  

- по-перше, це незадовільне функціонування підприємства; 

- по-друге, це перевантаження вищого керівництва; 

- по-третє,це відсутність орієнтації на перспективу; 

Можна ще виділити : розбіжності з організаційних питань, зростання 

масштабу діяльності, зміна технології управління, вплив технології 

виробничих процесів, зовнішнє економічне середовище та ін. Деякі із цих 

змін відбуваються різко, через що нормальне функціонування підприємства 

раптово стає незадовільним. Інші зміни, які відбуваються повільніше і мають 

більш фундаментальний характер, змушують підприємства переходити  на 

інші сфери діяльності або ж застосовувати  нові засоби  і методи  керівництва 

діяльністю в організації. 

Відповідно визначивши сутність стратегічних змін, можна виділити  їх 

основні типи. Так, стратегічні зміни на підприємстві можуть бути 

частковими, локальними, радикальними та кардинальними. Коротка їх 

характеристика така: часткові стратегічні зміни передбачають окремі зміни в 

будь-яких сферах діяльності підприємства. Наприклад, зміна пріоритетів, 

технології, структурні перетворення здійснюються, як правило, у разі 

переорієнтації діяльності підприємства. Натомість, локальні стратегічні 

зміни відбуваються лише у певній сфері діяльності підприємства 

(перетворення бізнес-процесів, маркетингової політики). Наприклад, вони 

здійснюються у випадку, коли підприємство виходить із новим товаром на 

ринок, не змінюючи при цьому сфери своєї діяльності. 

Радикальні стратегічні зміни на підприємстві, які обумовлені 

кардинальною зміною умов функціонування або обраної стратегії, 

передбачають більш швидкі фундаментальні зміни в системі управління, 

структурі підприємства та бізнес-процесах. У той час, кардинальні зміни 
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зовнішніх умов господарювання підприємства обумовлюють стратегічні 

зміни характеру та рівня ділової активності, організаційно-правової форми, 

структури власності, джерел фінансування, збутової політики тощо.  

Перетворення, що відбуваються в організації, можна розглядати з самих 

різних точок зору. Перш за все, вони бувають запланованими і 

незапланованими. Перші здійснюються в рамках еволюційного розвитку, 

тенденції якого добре відслідковуються, і на підставі цього завчасно 

плануються перетворення. Незаплановані часто доводиться здійснювати 

спонтанно, у несподіваних ситуаціях, тому іноді їхній процес може стати 

стихійним, некерованим. Представимо загальну схему реалізації стратегії на 

підприємстві (рис.1): 

 

Рис. 1. Загальна схема реалізації стратегії та впровадження 

стратегічних  змін на підприємстві 

Традиційно стратегічні зміни торкаються таких сфер, як призначення і 

місія організації, корпоративна філософія компанії відносно способів її 

зростання, створення якості й цінності, запровадження інновацій, 

використання технологій, а також формування сильної корпоративної 
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культури та стійкої позитивної репутації компанії. На думку О. Віханського 

можна виділити два зрізи організації, які є основними при здійсненні 

стратегічних змін. Перший – це організаційна структура, другий – 

організаційна культура. Найбільші труднощі виникають при проведенні змін 

в організаційній структурі і організаційній культурі. Зміни в організаційних 

структурах управління фірмами і створення структур стратегічного 

менеджменту набувають форму пошуку оптимального співвідношення між 

централізацією і децентралізацією владних функцій[2,c.201]. 

Успішне впровадження стратегічних змін істотно залежить від 

спроможності вищого керівництва спрямувати ці зміни. На багатьох 

підприємствах керівництво перевантажене вирішенням поточних завдань і не 

має можливості зосередитися на стратегічних проблемах. Окрім цього, 

особливістю вітчизняних керівників можна вважати і небажання «ділитися» 

правами з підлеглими. Тому, далі доцільно розглянути існуючі стратегічні 

підходи до управління організаційними змінами. Певний варіант 

стратегічного підходу вибирається в залежності від обставин і враховує 

наступні фактори: темп здійснення змін, ступінь управління з боку 

менеджерів, використання зовнішніх агентів, спосіб здійснення змін: 

1. Директивний – нав‘язування змін у кризових ситуаціях чи коли інші 

методи зазнали невдач. Здійснюється за допомогою авторитарного 

управління без проведення консультацій із працівниками. 

2. Переговорний – влада розподіляється між працедавцем і працівником, 

а зміни припускають проведення переговорів, досягнення компромісу до 

початку реалізації. 

3. Завоювання «сердець і умів» – проведення комплексних змін у 

настановах, цінностях і переконаннях усіх працівників. Цей «нормативний» 

підхід спрямований на досягнення прихильності і створення уніфікованого 

бачення, але не потребує залучення або участі як обов‘язкових елементів 

процесу управління змінами. 

 Потрібно відмітити, що першими стратегічними змінами на 

підприємстві повинно бути структуризація стратегічних цілей, проектів та 
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заходів щодо розвитку підприємства. Чим швидше реакція організації на 

зовнішні зміни і реалізація відповідних дій, тим швидше організація вийде із 

зони нестабільності і зможе конкурувати  та функціонувати в нових умовах 

навколишнього середовища[3,c.186] 

Отже, як висновок зазначимо, що стратегічні зміни в організації можуть 

бути обумовлені низкою причин і повинні бути заплановані групою 

стратегічного розвитку при розробці стратегії розвитку підприємства. 

Стратегічні зміни повинні бути обґрунтовані на основі аналізу ситуації та 

ринкових умов діяльності підприємства і його готовності до їх 

впровадження. Економічна сутність та розуміння стратегічних змін 

організації дозволить керівництву  та персоналу більш ефективно сприйняти 

зміни та впровадити їх в свою діяльність. 
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ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ЩОДО ВИБОРУ ЗАРУБІЖНОГО 

РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У статті розглянуто основні підходи  до вибору зовнішнього ринку 

підприємством, а також методи аналізу макроекономічного середи 

зовнішніх ринків з метою подальшого їх відбору для підприємства виноробної 

галузі.   



541 
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Сьогодні за умов ринкової невизначеності та зменшення світового 

виробництва вина підприємствам виноробної галузі вкрай важливим є 

збільшення експорту своєї продукції та освоєння нових ринків, окрім вже 

традиційних ринків країн СНД. Проте вихід на незнайомий ринок є 

величезним ризиком. Тому до цього питання менеджерам підприємства 

необхідно підходити систематично, збираючи максимальну кількість 

інформації та відсіюючи необхідну для прийняття рішення. Це породжує 

необхідність певного сформульованого підходу до відбору зарубіжних 

ринків.  

Проблеми виходу та діяльності підприємств на зовнішньому ринку в 

сучасних умовах у різних аспектах розглядалися в наукових публікаціях 

вітчизняних і зарубіжних вчених: К. Боумена, І. Бреддика, Дроздової Г. М., 

Захарченко В. І., Котлер Ф., Кредісова А. І., Мазаракі А. А, Ноздрева Р.М., 

Солнцева С. О., Циганкова Т М. та інших.  

В усіх викладених методиках відбору зовнішніх ринків недостатньо 

уваги приділяється дослідженню та вибору каналу дистрибуції, а також 

структуризації та систематизації зібраної інформації.   

Метою даної статті є дослідити вже існуючі підходи до вибору 

зовнішнього ринку, звузити їх застосування до специфіки виноробної галузі, 

що повинно полегшити пошук та систематизацію інформації для менеджера 

при прийнятті рішення щодо виходу на зовнішній ринок.  

На сьогодні, як відомо, існують три основних методи вибору 

зовнішнього ринку: суб‘єктивний, дискретний та комплексний.  

Суб‘єктивний підхід ґрунтується на суб‘єктивних відчуттях, 

очікуваннях, досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на 

конкретний ринок. Суб‘єктивний підхід має тільки одну перевагу: 

відсутність витрат на обґрунтування рішення. Ризик при цьому 

максимальний, а ступінь обґрунтованості рішення відповідно мінімальний.  
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Дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш важливих для 

фірми показників розвитку ринку або інших критеріїв. Успішність 

використання дискретного підходу як прийому обґрунтування вибору 

зарубіжного ринку на підставі аналізу 2 — 3-х показників залежить від 

правильного вибору цих показників.  Найчастіше для обґрунтування рішення 

щодо вибору зарубіжного ринку за дискретного підходу використовуються 

такі показники та критерії: розмір ринку, динаміка зростання ринку, власні 

конкурентні переваги, потенціал ринку, доступність ринку, сприймання 

ринку, стабільність (оцінка ризиків). Дискретний підхід є досить 

обґрунтованим, проте вибір зовнішнього ринку все ж таки потребує аналізу 

не лише кількісних показників та врахування цілого ряду факторів, які не 

підлягають математичному моделюванню, тому все одно елементів 

суб‘єктивного підходу позбутися неможливо. 

Проте на сьогодні в чистому виді не вживається ані суб‘єктивний, ані 

дискретний підхід. Найбільш оптимальним визнано комплексний підхід, 

який поєднує елементи перших двох підходів. Комплексний підхід у виборі 

зарубіжного ринку полягає у аналізі та оцінці системи показників, яка 

характеризує не тільки ринок певного товару, а й економічні, політико-

правові та соціально-культурні та інші процеси, що відбуваються в 

досліджуваних країнах. 

Існує багато методів аналізу зарубіжних ринків відповідно до 

комплексного підходу, проте найбільш зручними та часто застосовуваними є  

SLEPT-аналіз та метод «чотирьох фільтрів». Розглянемо більш детально 

кожен з них.  

SLEPT-аналіз (назва походить від перших букв факторів 

макросередовища, які аналізуються: social/cultural, legal, economical, political, 

technological), є різновидом PEST-аналізу та полягає у ідентифікації та аналізі 

тих чинників макросередовища (соціокультурних, правових, економічних, 

політико-правових, технологічних), які суттєво впливають або можуть 
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вплинути на майбутню діяльність фірми на зарубіжних ринках. Для зручності 

проведення аналізу складається таблиця, в якій вказуються обрані критерії, їх 

вагові коефіцієнти та бали країн за цими критеріями. Кожному показникові 

присвоюється ваговий коефіцієнт. Всі вагові коефіцієнти повинні в сумі 

складати певне число (на вибір того, хто проводить дослідження). Країни, які 

обрали найбільшу кількість балів вважаються найбільш сприятливими та 

проходять більш детальний аналіз. Цей метод є зручним та наглядним, проте 

залежить від вагового коефіцієнту, який обирається на основі суб‘єктивної 

оцінки, що може призвести до неточностей та спотворення даних. Приклад 

SLEPT-аналізу описаний у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Модель таблиці для визначення найбільш привабливого 

зовнішнього ринку 

Показник, 

критерій

, фактор 

Характе-

ристика 

показника, 

критерію, 

фактору 

Ваговий 

коефіцієнт 

(від 1-10; 

від 1 до 

100) 

Країни 

А В С 

… … … … … … 

… … … … … … 

  Підсумков

а сума  

Набрані 

бали 

країни А 

Набрані 

бали країни 

В 

Набрані 

бали країни 

С 

Метод «чотирьох фільтрів», який полягає у поступовому відсіюванні 

ринків, що мають найнижчі показники за певними критеріями: спочатку 

відсіюються ринки, що не підходять за факторами макросередовища, потім за 

галузевими факторами, далі за факторами макрорівня. Таким чином 

обираються декілька достовірних ринків, які вже розглядаються детально у 

порядку пріоритетності. (таблиця 2) 
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Таблиця 2.  

Модель відбору зарубіжних ринків 

 Дослідження макрорівня 

Фільтр 1 - економічна ситуація 

- політична ситуація 

- соціально-культурні 

особливості 

- географічні особливості 

Виключення з подальшого 

аналізу неадекватних ринків 

 Попередні ринки  

 Галузеве дослідження 

Фільтр 2 - тенденції зростання 

ринку аналогічних 

товарів 

- стадія розвитку 

- розмір ринку 

- можливість отримання 

інформації 

- податки та збори 

- культурне сприйняття 

продукту 

Виключення з подальшого 

аналізу неадекватних ринків 

 Можливі ринки  

 Дослідження мікрорівня 

Фільтр 3 - існуючі та потенційні 

конкуренти 

- механізм виходу на 

ринок та пов‘язані з цим 

витрати 

- перспективи реалізації 

товару 

- можливе сприйняття 

товару 

- потенціал прибутковості 

Виключення з подальшого 

аналізу неадекватних ринків 

 Вірогідні ринки  

Фільтр 4 Оцінка адекватності цільових 

ринків конкурентним 

перевагам та потенціалу фірми 

 

  Список країн (цільових ринків) у порядку пріоритетності 
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Описані вище методи є універсальними та підходять практично для усіх 

галузей та видів ринку. Якщо розглядати дані методи в контексті виноробної 

промисловості, то найбільшу увагу слід приділити дослідженню галузі 

(Фільтр 2) та дослідженню мікрорівня (Фільтр 3). Саме тому SLEPT-аналіз 

необхідно проводити не тільки на першому етапі дослідження ринків, але й 

на другому також.  

Для успішного проведення SLEPT-аналізу ринку потенційної країни 

необхідно вірно виділити критерії, які будемо аналізувати. Для цього 

необхідно звернутися до факторів, які безпосередньо впливають на стан 

ринку вина у країні. Дані фактори опишемо у таблиці 3.  

Таблиця 3. 

Модель визначення найбільш сприятливого ринку збуту продукції 

виноробної галузі 

Показник, 

критерій, фактор 

Характеристика 

показника, 

критерію, фактору 

Ваговий 

коефіціє

нт (від 

1-10; від 

1 до 

100) 

Країни 

А В С 

Торгівельні 

бар‘єри 

Чим нижчі бар‘єри, 

тим більший бал 

отримує країна 

… … … … 

Кількість 

вітчизняних та 

іноземних 

підприємств на 

ринку вина 

Чим більша 

конкуренція, тим, 

відповідно, нижчий 

бал отримує країна 

… … … … 

Обсяг 

внутрішнього 

ринку 

Чим більший обсяг, 

тим вищий бал 

отримує країна 

… … … … 

Структура 

попиту на 

алкогольні напої 

та місце вина в 

ньому 

 

Чим більше 

споживачів вина, 

тим більший бал 

отримує країна 

… … … … 
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Продовження табл. 3 

Вимоги 

споживачів до 

продукції 

виноробної 

галузі 

 

Чим більше вимоги 

споживачів 

відповідають 

якостям продукції 

підприємства, тим 

більший бал 

отримує країна 

… … … … 

Існуючі 

стандарти 

якості, яким 

зобов‘язана 

відповідати 

продукція 

виноробної 

промисловості 

Чим більше схожі із 

стандартами країни-

виробника, тим 

більший бал 

отримує країна.  

Чим більше витрат 

на отримання 

сертифікату якості, 

тим менший бал 

обирає країна 

… … … … 

Існуючі канали 

розподілу та 

збуту продукції 

виноробства 

Чим більше 

розвинена система 

виноробної 

продукції, тим 

більший бал 

отримує країна 

… … … … 

Існуючі 

налагоджені 

ділові стосунки з 

контрагентами 

даної країни 

Чим більше 

стабільних ділових 

стосунків, тим 

більший бал 

отримує країна 

… … … … 

Рівень доходів 

населення 

Чим вищий рівень 

доходів, тим 

більший бал 

отримує країна 

… … … … 

Середні ціни на 

виноробну 

продукцію 

Чим вищі ціни, тим 

вищий бал отримує 

країна 

… … … … 

Транспортні 

витрати 

Чим нижчі витрати, 

тим вищий бал 

отримує країна 

… … … … 
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Продовження табл. 3 

Доступність 

інформації щодо 

ринку даної 

країни 

Чим більше 

надійної та 

структурованої 

статистичної 

інформації, тим 

вищий бал отримує 

країна 

… … … … 

  Підсумк

ова сума 

Набран

і бали 

країни 

А 

Набран

і бали 

країни 

В 

Набран

і бали 

країни 

С 

 

Таким чином завдяки SLEPT-аналізу підприємству виноробної галузі 

можна розглянути досить широкий спектр країн та відсіяти декілька 

найбільш сприятливих.  

Проте подальше відсіювання необхідно проводити більше детально та 

розглядати у невід‘ємному співвідношенні з конкурентоспроможністю 

продукції підприємства на ринку даної країни та вже відповідно до 

отриманих результатів формувати маркетингову, цінову, товарну стратегію 

підприємства на конкретному зовнішньому ринку.  

В умовах ринкової економіки перед підприємствами постає проблема 

найбільш ефективного оперативного реагування на нестабільність ринкового 

середовища, з одного боку, і формування довготривалої конкурентної 

політики та стратегії розвитку підприємств, з іншого. Особливо важливого 

значення набуває вихід на міжнародний ринок та зокрема вибір зовнішнього 

середовища. Саме тому теоретико-методологічні підходи до вибору 

зовнішнього ринку набувають ключового значення.  

Серед існуючих трьох основних підходів до вибору зовнішнього ринку 

найбільш оптимальним визнано комплексний підхід. Для відбору цільового 

ринку необхідно серед безлічі варіантів відсіяти найбільш оптимальні. З цією 

метою слід проаналізувати зовнішнє ринкове середовище кожного з них. 

Через це SLEPT-аналіз виявляється найбільш ефективним для вивчення 
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факторів зовнішньої макросередовища. Для того, щоб вірно провести 

детальний SLEPT-аналіз основних факторів макроекономічного середовища 

потенціальних ринків, необхідно вірно відібрати найбільш важливі фактори 

для аналізу. До факторів, які чинять найбільший вплив при виборі  ринку для 

підприємства виноробної галузі, відносяться: 

1. Торгівельні бар‘єри 

2. Кількість вітчизняних та іноземних підприємств на ринку вина 

3. Обсяг внутрішнього ринку 

4. Структура попиту на алкогольні напої та місце вина в ньому 

5. Вимоги споживачів до продукції виноробної галузі 

6. Існуючі стандарти якості, яким зобов‘язана відповідати продукція 

виноробної промисловості 

7. Існуючі канали розподілу та збуту продукції виноробства 

8. Існуючі налагоджені ділові стосунки з контрагентами даної 

країни 

9. Рівень доходів населення 

10. Середні ціни на виноробну продукцію 

11. Транспортні витрати 

12. Доступність інформації щодо ринку даної країни 

Таким чином після проведення SLEPT-аналізу зовнішнього середовища 

можна вже з декількох найбільш сприятливих ринків обирати найбільш 

вірогідний та детально аналізувати конкурентоспроможність товару 

підприємства, а також розробляти маркетингову, цінову та товарну стратегії.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ 

ЕКСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ – СУБ’ЄКТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У науковій статті розглянуто теоретичні та методологічні засади до 

організації управління збутом експортної продукції. Розроблено ефективні 

підходи до управління збутовою діяльністю продукції на підприємствах – 

суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова:  збут, збутова діяльність, управління збутом, експорт, 

зовнішньоекономічна діяльність, логістика.  

Постановка проблеми. Постійні зміни в економіці багатьох країн 

останніми роками позначаються на завданнях і стратегіях підприємств. За 

цих умов існуючі структури управління збутовою діяльністю підприємств не 

завжди забезпечують швидке реагування управлінських процесів на зміни 

умов зовнішнього та внутрішнього середовища організації і вимагають 

постійного удосконалення. Необхідність підвищення ефективності збутових 

процесів та оперативного реагування управлінців щодо змін умов реалізації 



550 
 

продукції на ринку пояснює постійну зацікавленість вітчизняних підприємців 

в удосконаленні процесу реалізації продукції як важливої функціональної 

складової діяльності підприємства. Зважаючи на те, що основною метою 

збуту, як правило, є реалізація товарів і послуг споживачам при певному 

рівні якості збутового сервісу, можна констатувати актуальність даної 

проблематики. 

Цілі статті. Дослідити теоретичні та методологічні засади до організації 

управління збутом експортної продукції та розробити ефективні підходи до 

управління збутовою діяльністю продукції на підприємствах – суб‘єктах 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов‘язані з 

формуванням ефективних підходів до організації управління збутом 

експортної продукції на підприємстві – суб‘єкті зовнішньоекономічної 

діяльності, є об‘єктом дослідження учених у галузі економіки, 

підприємництва, маркетингу і т.д. Над теоретичними і практичними 

аспектами збутової політики десятиліттями працювало багато зарубіжних 

науковців, серед яких І. Ансофф, Г. Армстронг, Ф. Котлер, П. Дойль,                      

Д. Джоббер та вітчизняних, до яких, зокрема, належать Апопій В.В., 

Балабанова Л. В., Соколюк Г.О.,  Чорна Л.О., Янишин Я. С. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Організація збуту в системі підприємства 

та його управління відіграє дуже важливу роль у тому сенсі, що здійснює 

зворотній зв'язок виробництва з ринком, є джерелом інформації про попит і 

потреби споживачів товару.  

Поняття «збут» можна розглядати в широкому й вузькому значенні. Збут 

у широкому розумінні являє собою процес організації транспортування, 

складування, запасів, доробки, просування до торговельних мереж, 

упакування й реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і 

отримання на цій основі прибутку. Збут у вузькому значенні (продаж, 

реалізація) – процес безпосереднього спілкування продавця й покупця, 

спрямований на отримання прибутку і потребуючий знань, навичок і певного 
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рівня торгової компетенції. Система збуту повинна бути адаптивною та гнучкою, 

коригуватися відповідно до потреб споживачів та вимог ринку [7, с. 68].  

При розробці ефективної збутової діяльності виділяють наступні функції 

збуту (рис. 1). 

Враховуючи основні функції просування товару кожне торговельне 

підприємство розробляє власну стратегію збуту. При цьому провідним 

елементом збутової стратегії є організація інформаційного забезпечення, яка 

на основі маркетингу здійснюється за допомогою створення відповідних 

інформаційних потоків вторинних і первинних даних, отриманих як з 

внутрішніх, так і з зовнішніх джерел інформації [1, с. 28-29].  

      

 

Рис. 1 Основні функції збуту на торговому підприємстві [1] 

Основні функції збуту 

Управління запасами товарів у межах торгового 

підприємства та його філій 

Формування стратегії збуту підприємства 

Обробка інформації (збір, систематизація та обробка 

інформації) 

Організація транспортування товарів (складування товарів 

перед транспортуванням) 

Формування партій товару (відповідно до потреб 

споживачів) 

Вибір каналу збуту для системи (вибір прямого або 

непрямого каналу збуту) 

Робота з посередниками 
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У процесі діяльності підприємства проблема управління збутом 

розв‘язується вже на стадії розробки політики фірми. Мова про вибір 

найефективнішої системи, каналів і методів збуту стосовно конкретно 

визначених ринків. Це означає, що виробництво продукції із самого початку 

орієнтується на конкретні форми та методи збуту, найбільш сприятливі 

умови Тому розробка збутової політики має на меті визначення оптимальних 

напрямів і засобів, необхідних для забезпечення найвищої ефективності 

процесу реалізації товару [5, с. 163].  

Метою збутової діяльності с реалізація довгострокових рішень щодо 

забезпечення потрібного обсягу продажу продукції підприємства з 

визначеною прибутковістю за рахунок задоволення потреб споживачів. 

Відповідно до мети збуту основним його завданням с доведення до 

конкретних споживачів певного товару з потрібними споживчими якостями, 

в необхідній кількості (обсязі), у визначений час (термін), у визначеному 

місці, з допустимими (мінімальними) витратами. 

Діяльність підприємства в галузі збуту й розподілу продукції повинна 

бути підпорядкована певним цілям. По-перше, забезпечувати доставку 

вироблених товарів у необхідній кількості в таке місце та час, які найбільше 

влаштовують споживачів. По-друге, сприяти звертанню уваги покупців на 

продукцію фірм і стимулювати розширення її продажу кінцевим споживачам. 

Як результат досягнення зазначених цілей. інструментом впливу на 

споживача з боку фірми в рамках збутової політики є, з одного боку, канали 

розподілу. їхня структура, сам процес вибору збутових каналів, а з іншого - 

дії з розробки та реалізації маркетингових заходів щодо фізичної дистрибуції 

товару [5, с.165-166].  

Головним змістом збутової політики є вибір оптимальної схеми 

доставки продукту від виробника до споживача. її фізичний розподіл, а також 

післяпродажне обслуговування. 

Тому для фірми вибір збутової мережі (каналів розподілу) — це 

стратегічне рішення. що повинно бути сумісним не тільки з чеканнями в 

цільовому сегменті, але й з її власними цілями. 
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Сьогодні виробник, стратегічним завданням якого є не лише отримання 

короткочасного прибутку, але й довготривалого розвитку компанії та 

продукції на українському ринку, ставить своїм завданням збільшення 

продаж, завоювання більшої частки ринку та збільшення дистрибуції 

продукції. Структура збуту компанії може успішно виконувати покладені на 

неї стратегічні завдання з реалізації товарів і послуг лише в тому разі, якщо 

буде повністю відповідати вимогам споживачів. Залучення та утримання 

клієнтів зараз є першочерговим завданням підприємств, що прагнуть зайняти 

провідні позиції на ринку збуту. Боротьба за контроль над споживачами є 

однією з найважливіших проблем як для виробників, так і посередників. 

Таким чином, структура збуту стає свого роду внутрішнім «замовником 

робіт» для інших підрозділів компанії, а виробництво залежить від збуту з 

точки зору номенклатури, якості та обсягу продукції, що випускається. 

Під системою збуту слід розуміти відкриту систему підприємства-

виробника, що складається із сукупності внутрішніх та зовнішніх 

організаційно-економічних елементів, які забезпечують реалізацію продукції 

та доведення її до споживачів у заданих обсягах [4, с. 48].  

У цілому система збуту включає такі складові: 

– органи збуту; 

– канали товароруху; 

– підсистему планування збуту; 

– підсистему маркетингового забезпечення збуту; 

– підсистему інформаційного забезпечення; 

– підсистему контролю збуту; 

– підсистему логістики. 

Збутова політика торгового підприємства – це цілий комплекс заходів, 

направлених на реалізацію економічного інтересу на основі задоволення 

платоспроможного попиту споживачів. 

В економічній літературі та на практиці найбільше поширення 

отримали два підходи до управління продажами і торгівлі: логістичний і 

маркетинговий [3, с. 126-127]. 
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Основна відмінність даних підходів полягає в методах і об'єктах збору 

інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень. 

Логістичний підхід до управління продажами заснований на 

регламентації послідовності дій відповідних підрозділів організації. 

Управління продажами на основі логістичного підходу побудовано 

таким чином, що початкова стадія діяльності з реалізації товарів на 

підприємства випадає зі сфери управління. 

Недоліки логістичного підходу компенсує маркетинговий, який 

ґрунтується на теорії маркетингу, всебічному та ретельному вивченні ринку з 

метою встановлення споживчих переваг, величини попиту, орієнтовної ціни 

продукції та обсязі перед- та післяпродажного обслуговування. 

Маркетинговий підхід допускає планування обсягів і структури продажів 

підприємства ще до поставки товарів із метою скорочення витрат їх 

реалізації на кінцевому етапі [2, 234-236].  

Маркетинговий підхід до управління продажами дозволяє 

підприємству: 

– оцінити потреби покупців і більш повно їх задовольнити в контексті 

споживчої вартості; 

– оцінити вплив діяльності конкурентів і своєчасно вибрати заходи з 

нейтралізації їх негативного впливу; 

– спрогнозувати можливий попит і його залежність від цін та рівня 

доходів споживачів; 

– провести сегментацію ринку для збільшення обсягів реалізації та 

зниження торгових витрат. 

Разом із тим маркетинговий підхід до управління продажу: 

– не дає можливості оцінити ресурсний потенціал торгового 

підприємства; 

– не враховує структуру підприємства та рівень маржинальних і 

середніх витрат; 

– не дозволяє оптимізувати фінансові, товарні та інформаційні потоки. 



555 
 

Зазначені недоліки вирішуються в межах логістичного підходу. Із 

метою формування ефективної системи та стратегії продажів необхідно 

використовувати інтегрований підхід, який містив би елементи як 

логістичного, так і маркетингового [4, с. 130].  

При використанні маркетингового підходу до управління збутовою 

політикою необхідно враховувати ключові фактори успіху, до яких належать 

цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, заходи 

мерчандайзингу і від яких залежить позиція підприємства на ринку й 

результативність збутової діяльності. Основними елементами у сфері 

планування збутової політики, яким слід приділяти увагу в першу чергу, є 

цілі у сфері збуту, тобто вибір напряму реалізації збутової політики у 

довгостроковій перспективі. 

Правильна організація управління збутовою політикою і своєчасне 

запровадження збутових стратегій можуть забезпечити підприємству міцну 

позицію на ринку й активізувати його ринкову діяльність в умовах жорсткої 

конкуренції [6, с.61-62].  

Висновки. Зростання кількості суб‘єктів ринку й, відповідно, 

загострення конкурентної боротьби, підвищення вимог споживачів до 

продукції, тенденції глобалізації, інтернаціоналізації та диверсифікації. а 

також технічний прогрес ставлять нові вимоги до управління збутовою 

діяльністю підприємства.  

Структура управління збутом і його організація залежать від системи 

збуту, яка використовується підприємством. Остання є сукупністю суб'єктів 

із відповідними функціональними обов'язками та повноваженнями, а також 

організаційно-правовими взаємовідносинами в процесі збутової діяльності. 

Серед завдань управління збутом варто виділити збутову організацію як поле 

діяльності для управління збутовими процесами. Організація збутової 

діяльності підприємства полягає у формуванні нової системи збуту в цілому 

й служби збуту зокрема.  
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Організаційна структура служби збуту являє собою сукупність збутових 

підрозділів, які здійснюють весь спектр функцій управління збутовою 

діяльністю підприємства. При цьому варто зазначити, що кожне 

підприємство має вибрати для себе ту систему і структуру управління 

збутовою діяльністю, яка щонайкраще відповідатиме потребам саме його 

клієнтів та загальній маркетинговій стратегії. Водночас вона має бути 

гнучкою, щоб фірма могла вчасно пристосуватися до мінливої ситуації на 

ринку відповідно до своєї мети. 
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У статті проаналізовано показники конкурентоспроможності національної 

економіки України та досліджено їх вплив на процеси євроінтеграції до 

Європейського союзу; перераховано завдання, які потрібно виконати перед 

вступом до ЄС, а також проблеми дослідження впливу глобальних 

інтеграційних процесів. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, інтеграція, Європейський союз, 

національна економіка, глобалізація. 

Важливою передумовою забезпечення динамічного та повноцінного 

розвитку національної економіки України є її інтеграція у світовий економічний 

простір, що відповідає як сучасним глобалізаційним процесам, так і 

необхідності поглиблення цивілізованих зовнішньоекономічних відносин 

України з іншими країнами Європи та світу загалом. Перш за все, це стосується 

проголошеного нашою державою курсу на інтеграцію до Європейського Союзу 

(ЄС), що в перспективі має забезпечити поетапне входження національної 

економіки до світової економічної системи, а відтак й підвищення глобальної 

конкурентоспроможності за умови врівноваженого та адекватного державного 

регулювання. Загалом підвищення конкурентоспроможності економіки та 

перехід на інноваційний шлях розвитку є ключовим завданням державної 

економічної політики, головною метою якої є створення передумов до вступу 

України в ЄС. Саме тому сьогодні актуальним є дослідження 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Цілями даного дослідження є аналіз сучасного стану 

конкурентоспроможності національної економіки України, визначення 
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факторів  впливу на процеси євроінтеграції та пропозиція щодо необхідності 

розробки напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності не лише 

з боку держави, але й з боку суб‘єктів приватного сектора.  

Проблеми дослідження впливу глобальних інтеграційних процесів і 

можливості їх регулювання представлені у роботах багатьох вітчизняних 

вчених, зокрема Л.Антонюк, О. Білоруса, В. Бодрова, В. Будника, В. Вергуна, 

Б.Губського, І. Каленюк, Д. Лук‘яненка, З. Луцишин, Ю. Макогона, 

О.М.Мозгового, та інших вчених, які розглядають соціально-економічні 

моделі глобальних адаптацій національних господарств в умовах їх тяжіння 

до новітніх форм мегарегіональних угрупoвань. Вагомий внесок щодо 

дослідження етапів та наслідків системної інтеграції в Європі мають також 

зарубіжні науковці, зокрема М. Аллє, Л. Байцерович, Б. Балаші, Ю.Ванноп, 

Р.Вейрайнен, M. Верес, М. Гартецкі.  

Важливість вибору правильних орієнтирів зовнішньоекономічної 

політики набуває особливої уваги в умовах посилення глобалізаційних 

тенденцій у світі та загострення конкурентного протистояння на світових 

ринках. Сучасний етап соціально-економічного розвитку України наочно 

ілюструє, що без правильної, науково обґрунтованої, всебічно зваженої та 

послідовно здійснюваної зовнішньоекономічної політики не може бути 

успішно реалізована жодна національна стратегія економічного та 

соціального розвитку, яка передбачає інтеграцію нашої країни у 

європейський простір. Водночас, на нашу думку, зближення нашої держави з 

Євросоюзом неможливе без розробки поетапної конвергенції в торговельно-

економічній сфері, виявленні ризиків, які виникають у процесі створення 

поглибленої моделі зони вільної торгівлі, проблеми виходу українських 

товаровиробників на європейські ринки, що неодмінно призведе до 

трансформації більшості секторів національної економіки.  

У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності 

є однією з головних, оскільки в ній концентровано виражаються економічні, 

науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові 
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можливості як окремого суб‘єкта господарської діяльності, так і економіки 

країни [4, c.23]. 

Конкурентоспроможність, вважаємо, залежить від здатності держави 

створювати економіко-правове середовище, яке сприяє стійкому процесу 

створення доданої вартості. Останній підкреслює стабільність 

конкурентоспроможності країни в майбутньому. Тому й оцінка 

конкурентоспроможності країни передбачає не тільки міжнародний успіх 

вітчизняних фірм, а й характер інвестиційних процесів, розвиток науково-

технічного потенціалу країни. На сьогоднішній день економічний успіх 

держави, тобто її конкурентоспроможність, безпосередньо визначається 

наявністю в неї конкурентоспроможних галузей і виробництв [4, c.27]. Тому 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників має 

стати найважливішим пріоритетом промислової політики України.  

Важливим в управлінні конкурентоспроможністю підприємств України 

є вибір ними ефективної конкурентної стратегії на перспективу для 

досягнення визначеної мети з врахуванням складних проблем суті 

конкуренції на ринках, особливо зовнішніх. Така реалізація підвищення 

конкурентоспроможності потребує створення ефективної системи управління 

конкурентоспроможністю, що має базуватися на розробці й упровадженні 

національної стратегії її підвищення. 

На нашу думку, найважливішою конкурентною перевагою України є 

наявність величезного людського капіталу. Проте його наявність – це лише 

потенційна конкурентна перевага, яка перетворюється на реальну в процесі 

інноваційної діяльності, тобто створення принципово нових технологій, 

високотехнологічних продуктів, нових форм організації виробництва та 

реалізації цих продуктів. Саме у поєднанні науки і виробництва знаходиться 

найслабкіше місце української економіки. Крім того, в інвестиційному 

секторі економіки України у багатьох випадках втрачений науково-технічний 

та виробничий досвід, велика кількість українських науковців виїздила за 

кордон [2, c.79]. 
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На сьогодні конкурентні переваги національних виробників 

обумовлюються наявністю в Україні масштабної транспортної 

інфраструктури, її вигідним географічним положенням і забезпеченість 

природними ресурсами. Ресурсний потенціал України складає могутню 

конкуренцію світовим ринкам. Конкурентоспроможність українських 

виробників ґрунтується також на низькому рівні внутрішніх цін на вугілля, 

залізняк, електроенергію, природний газ. Чинниками, які деформують їхню 

конкурентоспроможність, є занижений курс національної валюти, низька 

вартість робочої сили, пряме та приховане субсидування державою базових 

галузей економіки. Резерви зростання експорту на старій виробничій базі 

практично вичерпані. Висока енергоємність базових галузей економіки в 

умовах постійного зростання цін на енергоносії і використання застарілих 

технологій у виробничому процесі негативно впливають на рівень 

виробничих витрат і якість продукції, знижуючи таким чином 

конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках. 

Прогнозуємо також, що реальні ціни на традиційні товари українського 

експорту в довгостроковому періоді знижуватимуться під впливом таких 

чинників: низького технологічного рівня продукції, високої конкуренції на 

світовому ринку низько технологічних товарів між виробниками країн, що 

розвиваються, і країн з перехідною економікою, низького попиту на 

низькотехнологічну продукцію в розвинених країнах [1, c.63]. 

Поглиблення торговельної інтеграції з ЄС перед усім зробить можливим 

подолання технологічної відсталості, залучення та впровадження новітніх 

технологій, залучення інвестицій та здійснення структурних зрушень як у 

зовнішньоекономічному секторі, так і в цілому в національній економіці.               

Необхідно зважати і на те, що процеси модернізації в Україні 

наштовхуються на значну інституційну недосконалість, неефективність 

державної влади та неспроможність інших суспільних інституцій 

забезпечити суспільний прогрес. Перехід до сучасних форм організації 

суспільства є необхідною умовою посилення міжнародної 
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конкурентоспроможності національної економіки. Поглиблення процесів 

інтеграції у європейський економічний простір супроводжуються 

формуванням вимог до налагодження ефективного функціонування 

адміністративної, законодавчої та судової системи України, в тому числі і як 

партнера в межах зони вільної торгівлі. Відповідність цим вимогам дозволить 

виконати зобов‘язання у таких сферах, як політика конкуренції, яка включає 

питання надання державної допомоги, державні постачання, технічні 

стандарти і сертифікація, митні норми та правила походження, і в багатьох 

інших сферах, на які буде розповсюджуватися діюча зона вільної торгівлі.  

Відомо, що Євросоюз, як інтеграційне угрупування високого ступеню 

зрілості, має один з найвищих рівнів внутрішньо регіональної торгівлі - його 

ринок поглинає біля 60% зовнішньоторговельного обороту країн-членів, 

половина з яких належать до найрозвинутіших країн світу, а інші учасники 

демонструють прискорені темпи економічного розвитку. Можливість 

доступу до такого ємного ринку створює значні можливості для реалізації 

різноманітних стратегій національних виробників. Навіть у 

короткостроковому періоді поглиблення інтеграції з ЄС дозволяє Україні 

більш ефективно реалізовувати наявні переваги, пов‘язані із її транзитним 

потенціалом. Використання транзитного потенціалу України потребує 

подальшої розбудови транспортної мережі та запровадження світових 

стандартів їх використання, що створює передумови для інтенсифікації 

відносини з ЄС.  

Оскільки Україна намагається бути активним учасником міжнародних 

економічних відносин та прагне побудувати конкурентоспроможну модель 

економіки, то аналіз позицій нашої держави у міжнародних рейтингах є 

надзвичайно важливим завданням для досягнення поставленої мети. 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) кожного року публікує Звіт про 

глобальну конкурентоспроможність, в якому проходить оцінювання країн за 

такими параметрами, як якість інституцій, інфраструктура, макроекономічна 

стабільність, здоров‘я і початкова освіта, вища освіта і професійна 
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підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, 

розвиненість фінансового ринку, технологічний рівень, розмір ринку, 

конкурентоспроможність компаній та інноваційний потенціал. 

Звіт 2013 року свідчить про те, що наша країна за останній рік у 

рейтингу глобальної конкурентоспроможності втратила 11 позицій, з 73 до 

84, отримавши показник 4.05 бали з 7 можливих. Аналогічну динаміку втрати 

11 позицій продемонстрували Уругвай, Єгипет, Гана і Бенін. Трійка лідерів 

не змінилася з попереднім роком, адже Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія 

продовжують утримувати все ті ж 1-ше, 2-ге та 3-тє місце, а найгірший 

показник дістався центрально-африканськійкраїні Чад [5]. 

Враховуючи сучасний стан конкурентоспроможності національної 

економіки України, існують основні напрями підвищення 

конкурентоспроможності країни на світових ринках в сучасний період 

розвитку  (рис.1). 

 

Рис. 1. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності 

України на світових ринках 

Джерело: розроблено авторами за даними [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. Першочерговим завданням нашої 

країни на шляху до вступу в ЕС є концентрація зусиль на успішному 
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впровадженні чинних угод та послідовному здійсненні демократичних і 

ринкових перетворень. Інтеграція країни до економічного простору 

Європейського Союзу є важливим чинником, що повинен спонукати до 

підвищення конкурентоспроможності як окремих галузей, так і економіки 

країни в цілому та зростання добробуту населення. Критерій здатності 

витримувати конкуренцію на єдиному ринку ЄС можна розглядати як 

показник високої конкурентоспроможності національної економіки у 

світовому економічному просторі. Европейська інтеграція для України є 

шляхом покращення та модернізації економіки, залучення іноземних 

інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного 

об‘єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів 

виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. 

Отже, до основних цілей партнерства України з ЄС належить: 

- пошук засад взаємовигідного економічного, фінансового та науково 

технічного співробітництва;  

- стимулювання розвитку торговельних відносин з країнами ЄС; 

- залучення інвестицій; 

-використання фінансової, технічної допомоги ЄС для проведення 

ринкових реформ. 
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В ході дослідження даної теми було проаналізовано різні погляди  до 

визначення сутності внутрішнього середовища підприємства та розглянуто 

його основні складові.  
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Розвиток менеджменту є результатом дії багатьох факторів, що 

функціонують як в зовнішньому середовищі, так і безпосередньо всередині 

самої організації. Незважаючи на велике значення зовнішніх чинників, 

внутрішні все ж таки є вагомішими в процесі функціонування та розвитку 

організації. Розглядаючи організацію з точки зору системного підходу до 

управління, можна сказати, що вона являє собою відкриту систему, цілісність 

і життєздатність якої становлять елементи, з яких вона складається. Перелік 

цих елементів відповідно і становить внутрішнє середовище організації. 

Процес проектування та створення його відбувається в залежності від 

специфіки діяльності організації, сегменту споживачів, ринкової 
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кон‘юнктури та сучасних умов господарювання. Система управління в 

процесі формування внутрішнього середовища організації повинна 

забезпечити відповідність характеристик його найважливіших складових до 

сучасних умов зовнішнього середовища, в яких організація господарює. 

Вагомий внесок щодо визначення сутності поняття «внутрішнє 

середовище підприємства» та дослідження його складових відображено у 

працях відомих зарубіжних та вітчизняних науковців: А.А. Мазаракі, 

О.С.Віханського, А.І.Наумова, В.В.Стадника, В.О. Василенка,                             

Г.Ю. Руденюка, Т.І. Ткаченка, Дж. Пірсона, Р. Робертсона та інших. Але й не 

дивлячись на значущі здобутки у вивченні цього питання, воно й надалі 

залишається актуальним для керівників й потребує поглибленого вивчення. 

Метою дослідження є аналіз підходів до трактування внутрішнього 

середовища та розгляд його складових. 

В основному, внутрішнє середовище організації формується в процесі 

прийняття та реалізації управлінських рішень, так як організації створюються 

та функціонують за допомогою людей. Звідси можна стверджувати, що 

внутрішні чинники хоч і знаходяться під впливом організації проте вони не 

всі піддаються контролю, в зв‘язку з впливом організаційних, соціальних та 

технологічних чинників зовнішнього середовища. 

Найбільш змістовне визначення внутрішнього середовища організації 

запропонував російський академік О. С. Виханський. Він розглядає 

внутрішнє середовище організації як ту частину загального середовища, яка 

знаходиться в рамках організації. Вона характеризує постійний та 

безпосередній вплив на діяльність організації. Внутрішнє середовище 

складається з декількох елементів, стан яких у сукупності визначає ті 

можливості, якими володіє організація[3, с.142]. 

Дещо по-іншому трактує внутрішнє середовище організації заслужений 

вчений Г. Монастирський. Внутрішнє середовище під його розумінням це все 

те, що знаходиться в межах організації, сформоване матеріально-

технологічною, фінансово-економічною та соціально-психологічною 

складовими. 
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Відомі науковці В.О. Василенко та Т.І. Ткаченко пояснюють внутрішнє 

середовище організації як сукупність факторів, які формують його 

прибутковість та знаходяться завжди під контролем адміністрації 

підприємства. 

Внутрішнє середовище організації за Є.С Завадським – це процеси та дії, 

що знаходяться усередині підприємства, механізм його життєдіяльності. 

На думку А.А. Пилипенка та С.М. Пилипенка, внутрішнє середовище 

організації це сукупність внутрішніх чинників, які завжди контролюють 

менеджери організації [1, с.113]. 

Г.В. Осовська та О.А. Осовський пояснюють внутрішнє середовище 

організації, як головні внутрішні змінні, які поділяються на тверді (матеріали, 

вироби та енергія)та м‘які (працівники, система та методи управління.) 

Г.Ю. Руденюк під внутрішнім середовищем розуміє структуру 

організації, її ресурси та культура. 

З погляду директора Центру управління і організаційних змін (США), 

Річарда Дафта, внутрішнє середовище – це сукупність організаційної 

структури, технології виробництва з усією її матеріально-технічною базою та 

корпоративною культурою, яка найбільшою мірою формує конкурентні 

переваги організації [5, с. 143]. 

Проаналізувавши різноманітні підходи до визначення поняття 

внутрішнього середовища, можна дати узагальнене комплексне визначення 

даного терміну. Внутрішнє середовище організації – це  комплекс змінних 

параметрів, які характеризують ситуативний стан організації, виникають під 

впливом зовнішнього середовища або формуються та контролюються 

керівництвом усередині організації та вимагають відповідних дій керівників.  

Характеристика складових внутрішнього середовища організації є 

важливим етапом в діяльності кожного підприємства, який дає можливість 

виявити його потенціал задля досягнення поставлених цілей.  

Основними складовими внутрішнього середовища організації є цілі, 

завдання, технологія, структура та персонал (рис. 1). Якщо дані елементи 
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внутрішнього середовища організації будуть ефективно функціонувати тоді 

підприємство зможе зайняти лідируючі позиції на ринку та домогтись успіху. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні змінні внутрішнього середовища організації 

Організацію визначають як засіб досягнення цілей, що дозволяє людям 

досягти того бажаного ефекту, якого б вони не могли досягти індивідуально. 

Цілі являють собою конкретний кінцевий стан, який прагне досягти колектив 

об‘єднавши свої зусилля разом. Багато видатних економістів стверджують, що 

правильно поставлені цілі підвищують успішність рішення на 50% [4, с. 334]. 

Наступним чинником внутрішнього середовища організації є структура, 

яка являє собою процес відображення окремих підрозділів, комунікація між 

цими підрозділами та об‘єднання їх у єдине ціле. 

Структура організації характеризує взаємовідносини рівнів управління 

та функціональних областей, побудованих таким чином, що дозволить 

найбільш краще досягти поставлених цілей організації. На формування 

структури підприємства впливають різноманітні чинники, а саме: технологія, 

специфіка діяльності, масштаб діяльності, розмір підприємства та стратегія. 

Ще однією із головних складових внутрішнього середовища організації 

є постановка завдань. Завданням називають комплекс або частину робіт, яка 

повинна бути виконана встановленим чином та у заздалегідь поставлені 

часові межі. З технічної точки зору завдання ставляться не конкретному 

працівнику, а відповідно посаді на якій він знаходиться. При розробці 

структури управління на підприємстві, кожній посаді відповідає певний 

об‘єм робіт, який необхідно виконати задля досягнення поставленої мети. 

Якщо ж завдання виконуються вдало та вчасно, то організація буде 

ефективно функціонувати. 

Внутрішнє середовище організації 

Цілі Завдання Технологія Структура Персонал 



568 
 

Важливим чинником внутрішнього середовища організації є технологія. 

В більшості випадків, технологію розглядають як щось пов‘язане з 

машинами, комп‘ютерами та винаходами. 

Наприклад відомий соціолог Чарльз Перроу, визначає технологію як 

засіб перетворення сировини (люди, інформація, матеріали) у шукані 

продукти та послуги[2, с.51]. 

Знаменитий вчений-соціолог Джеймс Томпсон дещо по-іншому 

класифікує технології в організації. Основними елементами технологій в 

організації за Джеймсом Томпсоном є багатоланкові, посередницькі та 

інтенсивні технології 

Основними класифікаційними елементами технологій за британською 

вченою Джоаною Вудворд є одиничне, масове та безперервне виробництво. 

Найбільш важливою складовою внутрішнього середовища організації є 

людські ресурси. Якщо раніше підприємства конкурували у сфері 

організаційних структур, удосконалень технологій, маркетингу, технічного 

процесу, то нині, на перший план виходить ефективне управління 

персоналом. Першою складовою, яка відрізняє підприємство від конкурентів 

є кадри, так як успішність організації залежить від того, як виробляється 

продукція, хто її виробляє та як у працівників сформоване ставлення до 

власної роботи [6, с.76].  

В процесі дослідження було виявлено, що для ефективно 

функціонування підприємства всі складові внутрішнього середовища повинні 

діяти разом, так як кожен елемент є залежним від іншого. 

 

 

 

 

   

 

 

Рис. 2 Взаємозв'язок елементів внутрішнього середовища організації 

Цілі Персонал Структура 

Технологія 

Завдання 
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На рис. 2 зображено взаємовідносини таких основних складових 

внутрішнього середовища організації, як цілі, структура, завдання, технології 

та персонал. З рисунку видно, що кожен чинник внутрішнього середовища 

взаємозалежний від іншого, тому задля ефективного функціонування 

підприємства вони повинні діяти як єдине ціле. Потрібно цей взаємозв‘язок 

розглядати як соціотехнічну підсистему організацію, так як на ефективність 

діяльності організації також впливають чинники зовнішнього середовища. 

Отже, проаналізувавши різноманітні підходи до визначення сутності 

поняття внутрішнє середовище організації, можна зробити висновок, що 

внутрішнє середовище є комплексом змінних параметрів, які характеризують 

ситуативний стан організації, виникають під впливом зовнішнього 

середовища або формуються та контролюються керівництвом усередині 

організації та вимагають відповідних дій керівників. Основними складовими 

які формують внутрішнє середовище організації є цілі, структура, завдання, 

персонал та технологія. Кожний із чинників внутрішнього середовища 

організації по-своєму впливає на діяльність підприємства. Всі вони повинні 

функціонувати разом, задля досягнення поставленої мети. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКИХ ЗЛИТТІВ ТА 

ПОГЛИНАНЬ 

 

У даній статті розглянуто сучасні проблеми, які виникають при банківських 

злиттях та поглинаннях. Досліджено процес та особливості створення 

банківських об’єднань. Визначено ризики та проблеми, які виникають при їх 

створені.  

Ключові слова: банківське злиття, банківське поглинання, іноземний 

капітал, об’єднання банків, кредитна діяльність, банківська система. 

Одним із шляхів вирішення питань недостатньої капіталізації та інших 

проблем, що обмежують можливості розвитку ринку банківських послуг, є 

процес консолідації українського банківського бізнесу з використанням 

процедур злиття та поглинання і формуванням на цій основі банківських 

холдингів. Так, у світовій банківській практиці реорганізація широко 

використовуються як метод відбору найбільш ефективних і пристосованих до 

конкурентних умов кредитних установ. Багато великих національних і 

міжнародних банків виникли в результаті численних злиттів і поглинань з 

конкуруючими установами. 

Метою даної статі є дослідження сучасних проблем банківських злиттів 

та поглинань. 
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На сьогодні перед багатьма комерційними банками постала проблема 

неспроможності підтримувати свою ліквідність, платоспроможність, 

адекватний розмір капіталу. Банки, намагаючись вирішувати ці проблеми, 

вдосконалюють роботу з клієнтами, посилюють свою технологічну й кадрову 

базу. 

Одним із дієвих заходів стабілізації банківської системи України є 

реорганізація окремих комерційних банків як метод регулювання 

фінансового стану банківської системи в цілому й окремих комерційних 

банків зокрема. 

Якщо окреслювати ситуацію з тенденцією до динаміки банківських 

об‘єднань у світі, можна сказати, що за останніми науковими дослідженнями 

вдало проходить тільки кожна четверта спроба об‘єднання. Щодо нашої 

держави, то на цей момент в Україні вже існує проблема пов‘язана із 

поглинанням іноземними банкам вітчизняних, що відверто притримуються 

експансійної політики, а це свідчить про те, що український ринок вже зараз 

являє собою інтерес для іноземних фінансових установ. 

При створенні синергетичного ефекту, що виникатиме в результаті 

створення БО, з‘являтимуться додаткові ризики, суть яких полягає у: 

• Ризики і невдала політика одного учасника БО поширюються як на 

інших його колег, так і на все БО – перш за все, це імідж, по-друге, у 

ст. 9 Закону „Про банки та банківські об‘єднання‖ вказано: ―Учасники 

банківського об‘єднання несуть відповідальність по зобов‘язаннях 

інших його учасників у відповідності із заключеним між ними 

договором‖ [1]. 

• Ризики і проблеми, що можуть виникати при об‘єднанні 

управлінського та інших організаційних апаратів різних фінансових 

установ. 

Існують певні проблеми, які поступово стають задачами вітчизняної 

банківської системи, суть яких зводиться до створення ініціатив зі сторони 

банків до держави щодо забезпечення ефективного функціонування БО, 
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адаптування фінансових установ до існування у БО, ефективна політика як 

кожного члена БО, так і загалом усього БО. 

Проаналізувавши досвід європейських країн можна спостерігати основні 

проблеми, які поставали перед ними в процесі об‘єднання банків, для того 

щоб потім врахувати можливість їх виникнення в нашій країні: 

Партнери не відповідають одне одному за фундаментальними 

стратегічними питаннями і культурою ведення підприємництва, при 

міжнародному поглинанні іноземного кредитного інституту. 

Банкам після об‘єднання необхідний деякий час для досягнення 

поставлених завдань, головним з яких є зменшення доходів, і як результат, 

зменшення витрат, в результаті – збільшення рентабельності. Іноді, це не 

вдається, виходить, що після об‘єднання прибутковість різко спадає. Коли 

об‘єднуються культури двох банків, то вони можуть понести збитки у вигляді 

скорочення персоналу, відставки менеджерів, перебудови організаційних 

структур, звільнення старих і призначення нових керівників [5]. 

Реорганізація банку а також розробка і впровадження нової бізнес-

моделі займають багато часу. При цьому в цій роботі приймають участь 

багато кваліфікованих фахівців. 

В банках, які об‘єднуються не однакові регулятивні правила і 

нормативи. Тому фінансові продукти і послуги можуть варіюватися. Під час 

об‘єднання можуть виникнути проблеми з функціонуванням технологічних 

систем, що може знизити дохідність новоствореного фінансового інституту. 

В Національному банку вважають, що створення БО – цілком логічний 

етап у розвитку банківського сектору. А це означає: НБУ не стане 

перешкоджати місцевій глобалізації у банківському секторі, що тільки буде 

сприяти формуванню банківських корпорацій и холдингів. Політики і 

чиновники також зацікавлені у створенні ефективних важелів протидії 

потужним іноземним фінансовим установам. Щодо банків, то вони в першу 

чергу зацікавлені у створенні на вітчизняному банківському ринку 

економічно-організаційної сили нової якості, яка дасть їм не тільки 
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можливість утримати власні позиції, а й нагоду поборотись за зростання, 

зокрема, вихід на іноземні ринки банківських послуг. 

Недоліки від присутності іноземного капіталу на Україні:  

1. Означає скорочення надлишкового персоналу, пошук та відрядження 

до придбаної банківської установи кваліфікованих фахівців, а також 

переведення її на операційну модель іноземного банку-холдингу. Серед 

недоліків шляху органічного розвитку необхідність більшого часу та зусиль з 

планування, оскільки іноземному банку бракуватиме досвіду роботи в 

умовах нового ринку.  

2. Перед місцевими банками в умовах лібералізації доступу іноземних 

банків постає альтернативний вибір – приймати ―виклик‖ конкурентів і 

засвоювати передові технології та методи банківської діяльності, 

удосконалюючи й розширюючи асортимент послуг і продуктів або 

погодитись на поступове згортання діяльності та витіснення з ринку.  

3. Іноземні банки, що прийшли у країни з ринком, що формується, 

виявилися більш гнучкими з точки зору зменшення витрат та успішними з 

точки зору підвищення прибутковості. Посилення конкуренції після 

входження іноземних банків викликало зниження прибутковості місцевих 

банків, що спонукало їх до скорочення загальних витрат.  

4. З іншого боку, іноземні банки завдяки конкурентним перевагам 

―відбирають‖ найбільш прибуткові вітчизняні ринки та клієнтів, залишаючи 

місцевим банкам обслуговування інших (більш ризикових) клієнтів, 

збільшуючи загальний рівень ризиків їх портфелів [3].  

Серед негативних можна виділити такі:  

1. Іноземні банки можуть бути менш схильними до здійснення кредитної 

діяльності у приймаючій країні, наприклад, коли економічна ситуація в країні 

різко змінюється, або надавати кредити виключно великим компаніям, 

особливо компаніям з іноземним капіталом, лишаючи компанії з низьким 

кредитним рейтингом та роздрібний кредитний ринок місцевим банкам.  

2. Присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи країни. Місцеві банки, які не спроможні на 
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рівних конкурувати з іноземними банками – банкротують, що може 

призвести до фінансової нестабільності. Іноземні банки завдяки 

конкурентним перевагам ―відбирають‖ найбільш прибуткові вітчизняні 

ринки та клієнтів, залишаючи місцевим банкам обслуговування інших (більш 

ризикових) клієнтів, збільшуючи загальний рівень ризиків їх портфелів.  

3. Іноземні банки можуть проводити лише спекулятивну діяльність не 

надаючи повний спектр якісних банківських послуг. Таке спостерігалося в 

Україні в другій половині 1990-х років, коли основною метою приходу 

частини іноземних банків було інвестування в облігації внутрішньої 

державної позики (ОВДП).  

Вагомим є той факт, що ризики та потенційні негативні моменти від 

проникнення іноземних банків стосуються не стільки ефективності, скільки 

більше стабільності банківської системи та рівня економічного розвитку 

приймаючої країни [2]. 

Отже, на сьогодні комерційні банки України опинилися перед 

проблемами зростання конкуренції на фінансовому ринку й скорочення 

дохідності банківських операцій, а тому злиття банків і підвищення рівня 

концентрації їх капіталу є шляхом збереження своїх позицій на фінансовому 

ринку і забезпечення подальшого розвитку. 

Концентрацію банківського капіталу в процесі реорганізації доцільно 

забезпечувати шляхом: злиття банків із високоякісними активами; 

приєднання малоприбуткових банків, які мають вигідне територіальне 

розташування до фінансово стабільних банків; створення банківських 

об'єднань. 

Злиття або об'єднання навіть невеликих банків з якісними активами 

дасть змогу значно збільшити розмір спільних активів і депозитів, що 

призведе до підвищення ринкової вартості акцій новоствореного банку. 

У зв'язку з фінансовою кризою проблеми забезпечення своєчасної та 

ефективної реорганізації проблемних фінансово-кредитних установ є 
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необхідною умовою оздоровлення та відновлення функціонування 

банківської системи.  

Таким чином, концентрація банківського капіталу та забезпечення 

необхідних джерел і дієвих механізмів підвищення рівня капіталізації 

банківської системи є актуальними завданнями подальшого розвитку 

фінансового сектору України. Однією з характерних ознак розвитку 

банківських систем багатьох розвинених країн світу є підвищення рівня 

концентрації банківського капіталу на основі консолідації банків. Зазначений 

процес в Україні ще не набув ознак стійкої тенденції, є всі передумови для 

його розвитку шляхом реорганізації банків на основі реалізації процесів їх 

злиття, приєднання або перетворення. 

Список використаних джерел: 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 

ғ2121-ІІІ // zakon1.rada.gov.ua. 

2. Копилюк Н.Ю. Організаційно-економічний механізм реорганізації 

банків в умовах наростання кризових явищ // Формування ринкових відносин 

в Україні.– 2014.– ғ11. – С. 101–106. 

3. Криклій А.С. Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості та 

досвід // Економіка та держава.– 2013.– ғ10. – С. 6–9. 

4. Міщенко В., Олесійчук М. Удосконалення регулювання і нагляду за 

реорганізацію банків // Банківська справа.– 2014.– ғ1. – С. 3–11. 

5. Салтинський В.В. Проблеми реструктуризації та вдосконалення 

управління комерційними банками України // Вісник Української академії 

банківської справи.– 2014.– ғ1. – С. 43–48. 

 

 

 

 

 



576 
 

УДК 65.011(045) 

І.Б. Чорна 

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ 

СУЧАСНОСТІ 

 

В статті обґрунтовано необхідність дослідження принципів управління 

організацією в умовах сучасності. Виокремлено, визначено роль та надано 

характеристику основним принципам управління, заснованого в умовах 

сучасності.  
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управління, організація. 

Система управління вітчизняних підприємств повинна бути сформована 

на базі сучасних принципів, які дадуть змогу таким підприємствам досягати 

як загальних цілей у межах вибраних ринків, так і високого рівня 

прихильності працівників. Принципи, на яких базується система управління 

організаціями, потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки 

ринкове середовище функціонування національних виробничо-торгівельних 

підприємств постійно змінюється.  

З метою побудови високоефективної системи управління сучасними 

організаціями необхідно дослідити суть та значення принципів формування 

відповідної системи в нових умовах ринку.  

Принципам управління організаціями приділяли увагу українські та 

зарубіжні автори, зокрема П. Емерсон О. Кузьмін, О. Мельник, А. Радугі,                

К. Радугі, Ф. Хміль та інші.  Разом із тим,  визначили низку принципів 

формування системи управління персоналом О. Єпіфанов, С. Козьменко,               

О. Крушельницька, Л. Полонська, Г. Щекін тощо. Проте, потребують 

подальшого дослідження принципи формування системи управління 
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організаціями у сучасних швидкозмінних ринкових умовах з високим 

ступенем невизначеності. 

Найважливіше значення в реалізації управління сучасною організацією 

мають використовувані управлінським апаратом принципи менеджменту. У 

принципах менеджменту узагальнені, з одного боку, пізнані закони і 

закономірності, з іншого, досвід управління. Вони визначають спосіб 

діяльності, взаємодії і виступають правилами, нормами управлінської 

діяльності. На думку Бойчика І. М., Харів П. С., Хопчан М. І., Пічі Ю. В. 

принципи управління похідні від загальних законів і виражають відносини, 

що складаються, відповідно до яких повинна створюватися, функціонувати і 

розвиватися система управління [1, c. 71]. 

В узагальненому розумінні Гаєвський Б.А. зазначає, що ігнорування 

принципів може створювати в управлінні ситуацію, що у кінцевому рахунку 

може привести до невдач в управлінській діяльності. Тому знання й облік 

принципів у практичній діяльності є найважливішою умовою ефективного 

управління [3, c. 24]. 

На думку О.В.Крушельницької, принципи управління сучасною 

організацією повинні відповідати наступним вимогам: 

– відображати загальні положення, властиві організаціям різних типів і 

видів; 

– відповідати законам розвитку природи, суспільства і бізнесу; 

– об'єктивно відображати сутність явищ і реальних процесів управління 

організацією; 

– бути керівним початком, визнаним суспільством [5, c. 84]. 

Уперше принципи управління сформулював в 1912 р. американський 

менеджер Г. Емерсон у книзі «Дванадцять принципів продуктивності». 

Однак творець «теорії адміністрування» А. Файоль висловив думку про те, 

що кількість принципів керування необмежена. І це так, оскільки будь-яке 

правило посідає своє місце серед принципів керування, принаймні на той час, 

поки практика підтверджує його ефективність. 
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Зазначимо, що досі не сформувався єдиний погляд стосовно кількісної 

структури принципів, які беруться до уваги в управлінській діяльності. 

Окремі автори виділяють низку принципів, які поширюються на усі сфери 

управлінської діяльності, зокрема на управління персоналом. Так,                        

В.М. Колпаков виділяє такі принципи менеджменту: цілеспрямованість, 

урахування потреб та інтересів, ієрархічність, взаємозалежність, динамічна 

рівновага, економічність, активізація, системність, єдиновладдя [4, с. 18-19]. 

Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. поділяють усі принципи менеджменту 

на такі групи: загальні та структурно-функціональні принципи управління 

підприємством; принципи, що визначають взаємовідносини у колективі 

(принципи управління людьми); принципи, що сприяють формуванню 

особистості працівника. 

Фактично дві останні групи належать до принципів формування системи 

управління персоналом. 

Брігхем Є.Ф. стверджує, що керівники будь-якого підприємства 

постійно змушені вирішувати ту саму проблему – як сформувати відповідну 

систему управління, щоб забезпечити співпрацю працівників і успішно 

розв'язувати можливі конфлікти між ними в організаційному середовищі. 

Проблема «конфлікт – співпраця» – основна суперечність організаційної 

поведінки, яка або розв'язується, або загострюється з плином часу. Ступінь 

розв'язання суперечностей є основним показником ефективності управління 

персоналом [2, c. 78-79]. 

Основний принцип менеджменту – забезпечення прибутковості бізнесу, 

процвітання підприємництва і максимум добробуту трудового персоналу 

фірми. Як відомо, принципи раціонального управління були сформульовані 

основоположниками наукового менеджменту – Ф. Тейлором, Г. Емерсоном, 

А. Файолем. 

Як зазначають відомі вчені Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., 

центром вчення Тейлора стали чотири принципи управління індивідуальною 

працею працівників: 

– науковий підхід до виконання кожного елемента роботи; 
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– науковий підхід до підбору, навчання і тренування працівника; 

– кооперація з робітниками; 

– розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і 

працівниками [6, c. 29]. 

Головні принципи управління організацією, розроблені школою 

наукового менеджменту і класичною адміністративною школою, 

представлені в табл. 1. 

Ці принципи і сьогодні не втратили своєї актуальності. Задача 

менеджера – знайти їм розумне застосування, а головне – вірно співвіднести 

них між собою, розглядаючи їхній як цілісну систему. 

Таблиця 1. 

Головні принципи управління організацією 

Принцип Зміст 

1 2 

Поділ праці Спеціалізація робіт для ефективного використання 

робочої сили (за рахунок скорочення числа цілей, на які 

спрямовуються зусилля робітника) 

Повноваження і 

відповідальність 

Кожному працюючий повинні бути делеговані 

повноваження, достатні для того, щоб нести 

відповідальність за виконання роботи 

Дисципліна Робітники повинні підкорятися умовам договору між 

ними і керівництвом, менеджери повинні застосовувати 

справедливі санкції до порушників порядку 

Єдиноначальність Робітник одержує розпорядження і звітує лише перед 

одним безпосереднім начальником 

Підпорядкованість інтересів Інтереси організації превалюють над інтересами індивіда 

Єдність дій Усі дії, що мають єдину мету, повинні бути об'єднані в 

групи і здійснюватися за єдиним планом 

Винагорода персоналу Справедлива винагорода робітників за їхню працю 

Централізація Єдиний порядок в організації, що має центр управління. 

Кращі результати досягаються при правильному 

співвідношенні централізації і децентралізації 

Скалярний ланцюг Нерозривний ланцюг команд, по якій передаються всі 

розпорядження і здійснюються комунікації між усіма 

рівнями ієрархії (ланцюг начальників) 

Порядок  

 

Робоче місце — для кожного робітника і кожен працівник 

— на своєму місці  

Справедливість Справедливість реалізації встановлених правил і угод на 

всіх рівнях скалярного ланцюга 

Стабільність персоналу Установка працюючих на лояльність стосовно організації 

і на довгострокову роботу. Висока плинність знижує 

ефективність роботи 
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Продовження табл.1 
Принцип Зміст 

1 2 

Ініціатива Заохочення незалежних суджень у робітників у межах 

делегованих їм повноважень і виконуваних робіт 

Корпоративний дух Гармонія інтересів персоналу й організації, єдність зусиль 

(у єдності — сила) 

Відзначимо в цьому зв'язку, що Г. Емерсон одним з перших увів ряд 

фундаментальних положень менеджменту, а саме: 

– підлеглий існує для того, щоб розширювати і продовжувати 

особистість начальника; 

– керівник, існує тільки для того, щоб зробити продуктивною роботу 

підлеглого; 

– компетентні фахівці повинні формулювати основні справи, навчати 

всіх і кожного їх застосуванню і постійно стежити за всіма порушеннями; 

– кожна вища ступінь управління існує не для задоволення тих, хто 

стоїть вище, а для обслуговування тих, хто працює нижче; 

– кожна операція на підприємстві повинна бути обслугована всіма 

знаннями й уміннями, які тільки є у світі. 

До сучасних принципів менеджменту Давилець П.О. відносить наступні: 

– пріоритет споживача, надійне обслуговування, швидкість і зручність; 

– висока якість; 

– доступні ціни; 

– опора на загальнолюдські цінності; 

– моральність; 

– допомога іншим підприємцям у досягненні успіху; 

– високі стандарти діяльності; 

– орієнтація на перспективу розвитку, розширення сфери бізнесу, 

підприємництва, підвищення стандартів діяльності; 

– орієнтація на кінцеві результати діяльності; 

– прагнення до нововведень; 

– збереження духу новаторства, незважаючи на лідерство в даний 

момент; 
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– загострена відповідальність за результати справи фірми; 

– уміння викликати і підтримати ентузіазм у персоналі фірми; 

– розвиток усього кращого в людях, їхніх умінь, творчої здатності, 

бажання працювати оригінально, професійно, ефективно, самостійно; 

– рішення нових проблем новими методами; 

– опора на об'єктивні закони і реальність ринкових ситуацій; 

– наслідування лідерам; 

– орієнтація на ясне і чітке бачення інтересів індивідуального 

споживання; 

– використання конкуренції, тому що монополія – ворог високої 

продуктивності; 

– чіткий, ясний і короткий виклад думок, суджень і аргументів; 

– вчинки рішучі, але зважені, перелічені, що передбачають близькі і 

віддалені наслідки; 

– виправлення помилок; 

– концентрація своєї діяльності на пріоритетних програмах; 

– вироблення реалістичних, простих, чітких критеріїв і показників 

оцінки своєї діяльності, регулярне звірення з ними ділового процесу, 

коректування своєї стратегії, тактики, дій; 

– відчуття себе членом команди-переможниці. Це психологічний фактор 

успіху. Він приносить багато чого – цілеспрямованість і енергійність дій, 

пошук того, що передвіщає успіх. Успіх забезпечують професійні знання, 

досвід і уміння робити конкретну справу; 

– розширення і поглиблення зв'язків фірми з зовнішнім оточенням. Чим 

більше зв'язків, тим більше гармонії, погодженості, продуктивності в діях 

менеджера. 

До характерних принципів управління внутрішнім середовищем 

підприємства відносяться такі: 

– децентралізація управління фірмою з метою забезпечення єдності 

органічно взаємодіючих структур, наділених широкою самостійністю; 
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– зростання чисельності співробітників, залучених до вироблення 

управлінських рішень; 

– ототожнення співробітників з фірмою, її інтересами і принципами, 

кожен працівник – це «людина фірми»; 

– підвищення готовності кожного до інновацій, динамічному 

відновленню продукції; 

– постійне навчання персоналу в процесі діяльності; 

– постійний пошук альтернативних варіантів діяльності фірми; 

– використання нестандартних режимів роботи персоналу з гнучкими 

параметрами; 

– застосування нових способів стимулювання праці і новаторства, 

орієнтованих на індивідуальні, групові, соціальні потреби; 

– здійснення програм довгострокового професійного, посадового 

розвитку ключових груп працівників, включаючи планування кар'єри й ін.; 

– активне формування нового мислення персоналу з орієнтацією на 

динамічні, швидкі зміни в характері і масштабах діяльності фірми, 

підприємницький стиль роботи, що вловлює зміни в тенденціях розвитку ринку; 

– активне використання ідей удосконалення продукції, робіт і послуг 

фірм споживачів; 

– опора на систему гнучкого лідерства серед персоналу й особисті 

контакти працівників з навколишню фірму зовнішнім середовищем; 

– підкресленою і підкріпленою практичними діями постійна і 

цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи працівників фірми й 

організацій, що співробітничають з нею; 

– відхід від команд, директив, розпоряджень і перехід до корпоративної 

організаційної культури менеджменту, що базується на єдиних інтересах, 

загальнолюдських цінностях і цілях діяльності фірм, партнерстві, 

співробітництві, взаємній вигоді, взаємодії, а не на владі і підпорядкуванні; 

– підвищення ролі неформальної організації і створення атмосфери 

загальної залученості персоналу в справи фірми, заснованої на спільності 

корпоративних і індивідуальних інтересів; 
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– опора на природні інтереси персоналу фірми; 

– співробітництво, новаторство творчої природи людини, визнання її 

дарувань, зацікавленість у постійному росту благополуччя; 

– введення спеціальних підрозділів, що здійснюють вироблення 

загальних цінностей корпорації; 

– гармонічна взаємодія формальної і неформальної організації, коли 

головна роль приділяється першої, а існування другої лише мається на увазі; 

– орієнтація діяльності фірми на загальнолюдські інтереси.  

Принципи управлінської діяльності виступають фундаментом її 

функціонування. Потрібно зазначити, що причини кризи багатьох великих і 

успішно діючих підприємств найчастіше полягають не в тому, що якісь 

функції корпоративного менеджменту виконуються не так, як потрібно, і 

навіть не в допущених помилках. У більшості випадків усі робилося 

правильно, але – безрезультатно, тобто в наявності ситуація, коли дії і 

результат не погоджуються. При таких обставинах причина кризи криється в 

застарілості головних принципів і положень, на основі яких будувалася і 

керувалася організація. 

Основу побудови і управління внутрішнім середовищем сучасної 

підприємницької організації складають принципи бізнесу, що, по-перше, 

визначають організаційне поводження, прийняті рішення, оцінку результатів 

діяльності. По-друге, формують уявлення про ринки споживачів, про 

конкурентів, про технологію і її зміну, про переваги і слабкі місця компанії, 

про джерела її доходів. Наявність адекватних і ефективних принципів бізнесу 

приводить до чудових результатів. 

Характерний спад у діяльності багатьох великих і успішно діючих у 

минулому організацій в усьому світі пов'язаний з тим, що «їхні принципи 

бізнесу більше не працюють». Той факт, що стратегія, методи, процедури, що 

успішно використовувалися протягом десятиліть, перестають приносити 

успіх, пояснюється тим, що дійсність, реальні умови, у яких діють 

організації, істотно змінилися, а принципи здійснення бізнесу залишилися 

колишніми. 
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Теорія сучасного бізнесу (принципи бізнесу) включає, по-перше, 

уявлення про зовнішнє середовище; умови функціонування організації; 

суспільство і його структуру; ринок; споживачів; технології. Цей набір 

уявлень визначає розуміння того, «за що організації платять». 

По-друге, уявлення про специфічні цілі і задачі організації, її ролі в 

економіці і суспільстві, тобто про її місію. Місія організації визначає, що 

вона буде вважати видатними результатами своєї діяльності. 

По-третє, уявлення про «ключові компетенції», тобто про основу 

потенціалу, як головний ресурс організації, що необхідні для здійснення її 

місії (наприклад, ринкові можливості, технічне лідерство й ін.). Вони 

визначають, у якій області варто домагатися досконалості, розвивати 

переваги для того, щоб зберегти лідерство. 

Усе це уявляється досить простим. Але, як правило, потрібні роки 

кропіткої роботи, аналізу й експериментування для того, щоб досягти чітких, 

змістовних і ефективних принципів управління внутрішнім середовищем. 

Кожна організація, що бажає досягти успіху, повинна розробити такі 

принципи. 

Вимоги до надійних і ефективних принципів управління внутрішнім 

середовищем підприємства такі: 

– уявлення про зовнішнє середовище, місію і ключові компетенції 

повинні відповідати реальності; 

– усі три види уявлень повинні відповідати один одному; 

– принципи бізнесу повинні бути відомі і зрозумілі членам організації.  

Отже, реалізації принципів управління легко досягти на ранніх етапах  

існування організації, але згодом, у міру досягнення успіху, принципи 

починають сприйматися як щось стабільне, їм приділяється усе менше уваги; 

продовжують пам'ятати відповіді, але забувають питання; принципи 

управління перетворюються в «культуру», але вона не може замінити 

принципи бізнесу. Принципи управління організації в сучасних умовах 

повинні постійно перевірятися і доводитися практикою, тому що вони мають 
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характер гіпотези, які оперують відносно постійно змінюваних об'єктів 

аналізу. Отже, їхньою складовою частиною повинна бути здатність до 

самозміни. 

Список використаних джерел: 

1. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І., Піча Ю. В. Економіка 

підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Друге видання, виправ-

лене і доповнене – К.: „Каравела‖; Львів: „Новий світ-2000‖, 2002. – 298 с. 

2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: КП ―ВАЗАКО‖ 

Видавництво ―Молодь‖, 2005. – 420 с. 

3. Гаєвський Б.А. Основи науки упpавління: Hавч. посібник/  Міжpегіон. 

акад. упp. пеpсоналом. – К., 2010. – 109 с. 

4. Колпаков В.М. Методи управління: Учебное пособие. – К.: МАУП, 

2007. – 620 с. 

5. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. – 

К.: Кондор. – 2006. – 296 с. 

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: перев. с 

англ. – М.: Дело, 2012. – 610 с. 

 

УДК 658.114(045)                                                                                    

С. І. Шарчук 

здобувач  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»   

     Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ     
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У статті розглядаються роль держави в стимулюванні підприємницької 

активності, взаємодія інституту  підприємництва з іншими 

структурними елементами суспільства. Розкрито послідовність 
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основних етапів розвитку національної приватної підприємницької 

діяльності.  

Ключові слова: мале підприємництво, державне регулювання малого 

підприємництва, політика децентралізації економічного управління, 

сприятливе підприємницьке  середовище, умови розвитку 

підприємництва, програма розвитку малого підприємництва, інститут 

підприємництва. 

Неодмінною умовою успіху в розвитку малого підприємництва є 

всебічна і стабільна державна  підтримка.  В  кризових  умовах  розвитку  

економіки,  саме  допомога держави малому підприємництву може 

призвести до поліпшення економічної ситуації як в регіонах, так і в країні 

в цілому. В Україні вплив останньої на процес його становлення явно 

недостатній.  

Питання створення організаційно-правових, економічних та 

інституціональних умов для розвитку підприємництва знаходяться у полі 

зору таких українських вчених, як: К. Алексєєва, В. Биковець,                            

Л. Безчасний, В. Бордюк, В. Геєць, B. Степаненко, А. Чухно. Значний 

внесок у загальну теорію та методологію державного управління, зокрема 

державного регулювання розвитку підприємництва, зробили                            

Ю. Авксентьєв, О. Амосов,  Ю. Бажал, В. Бакуменко, Г. Білоус,                          

В. Бодров, В. Гриньова, Ю. Чернецький. Разом з тим, питання 

подальшого вдосконалення механізму реалізації державної політики 

підтримки малого підприємництва, на наш погляд, потребує подальшої 

уваги та дослідження.   

Визначення особливостей державного регулювання розвитку малого 

підприємництва в Україні з урахуванням специфіки сучасного розвитку 

країни та розкриття пріоритетних напрямів державної політики у сфері 

малого підприємництва.  

Розвиток національного приватного підприємництва за 23 роки 

незалежності країни був непослідовним та часто проблемним, але 
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основним незаперечним наслідком є факт наявності значного прошарку 

приватного бізнесу в національній економіці країни.   

За даними Держстату України станом на 01. 01. 2015 в Україні 

налічувалося 1 600 127 суб‘єктів господарювання, з яких 1 578 879 

суб‘єктів малого підприємництва. Протягом 2012-2014 років 

спостерігалося зменшення кількості суб‘єктів малого підприємництва та 

незначне зростання суб‘єктів середнього підприємництва з 1,24% від 

загальної кількості суб‘єктів господарювання у 2013 році до 1,29 % у 

2014 році (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Питома вага підприємств в Україні за розмірами 

станом  

на 01. 01. 2015 р. 

 

У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств 

станом на 01.01. 2015  частка малих підприємств становила 94,3 %. 

Протягом 2012 – 2014 років даний показник не зазнавав змін і становив 

94,5%. 

На сьогоднішній день мале підприємництво є досить потужним 

сектором господарського комплексу України у якому, на кінець 2014 року 

працювало 7,5 млн. осіб, що складало 40 % всього зайнятого населення 

працездатного віку. Якщо порівнювати даний показник з 2013 роком, 

кількість зайнятих працівників в суб‘єктах малого підприємництва 

зменшилась загалом на 3 %. Разом з тим, 2014 рік, можна 
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охарактеризувати, як такий, в якому спостерігалось уповільнення  темпів 

скорочення кількості працівників сфери малого підприємництва, 

враховуючи те, що даний показник у 2013 році скоротився на 8% 

порівняно з 2012 роком.  

Як і в попередні роки переважна кількість малих підприємств 

України зосереджена в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, 

Львівській, Одеській, Харківській областях та в місті Києві. Найменші 

кількісні показники середніх і малих підприємств демонструють 

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, 

Чернівецька області та місто Севастопіль (рис. 2). 

Аналіз даних, наведених на рис. 2, наглядно свідчить про скорочення 

кількості малих підприємств на Україні у 2014 році, порівняно з 2013 

роком, що відбулось по всій території країни, за винятком Львівської 

області. Найбільше підприємств припинило власну діяльність у 

Київській, Хмельницькій, Кіровоградській областях та у м. Севастопіль 

(10%). У таких областях як Харківська та Одеська і у м. Київ 

спостерігається скорочення на 4 %. Підтвердженням негативної тенденції 

є і те, що за вкладом малого підприємництва у ВВП країни в 2014 році 

Україна посіла одне з останніх місць в Європейському рейтингу з 

показником 13% (за даними Євростату). 

У розрізі економічних видів діяльності пріоритетними сферами 

суб‘єктів малого підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, 

питома вага яких в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 

послуг) складає понад 60 %. Значно меншими є показники промисловості 

(20,3 %), сільського господарства (5,5 %), будівництва (5,4 %) (рис. 3). 
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Рис. 2. Динаміка розвитку малого підприємництва в регіонах 

України за 2013-2014 рр. 

 

 

Рис. 3. Питома вага суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в Україні за обсягами реалізації продукції у 2014 році 

 

Кількість малих 

підприємств у  

2014 році 

Кількість малих  

підприємств у  

2013 році 
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Аналіз змісту існуючих нормативно-правових актів у сфері малого 

підприємництва України дозволяє розкрити їх найбільш суттєві недоліки, 

а саме: неузгодженість, «нестиковку» елементів програм, зокрема 

аналітичних розділів і, відповідних їм, блоків основних заходів; 

декларативність, неконкретність поставлених завдань, що ускладнює їх 

реалізацію; занадто широкий спектр планованих заходів, що веде до 

розпорошення і без того мізерних коштів [ 2, с. 84-85 ]. 

Отже, подальший поступовий розвиток малого підприємництва в 

Україні, на наш погляд, можливий лише за умови вирішення низки 

наступних завдань, а саме: розробки фінансової стратегії  щодо залучення 

українського і міжнародного банківського капіталу для забезпечення 

розвитку малого бізнесу в Україні; сприяння розвитку 

зовнішньоекономічної активності суб‘єктів малого підприємництва; 

проведення підготовки та перепідготовки кадрів для роботи в структурах 

малого бізнесу; удосконалення інформаційного та нормативно-правового 

забезпечення діяльності підприємців у сфері малого бізнесу; підвищення 

якості рекламно-виставкової та видавничої діяльності у даній сфері; 

розвитку  інноваційної  діяльності  в  підприємницьких  структурах.  

Отже, в Україні, незважаючи на декларовану підтримку малого 

підприємництва з боку держави, вплив останньої на процес його 

становлення явно недостатній, зокрема недостатньо врегульованими 

залишаються питання вдосконалення механізмів реалізації державної 

політики у сфері малого підприємництва.   

Ми переконані, що за рахунок державного втручання в розвиток 

малого бізнесу через проведення соціально-економічної, валютно-

фінансової, структурно – інвестиційної і науково-технічної політики у 

вигляді різних важелів можливо і необхідно активізувати його діяльність 

та, на цій основі, забезпечити зайнятість  населення  та  пом‘якшити  

негативний  вплив  кризи  на  економіку України. Все це дозволить 

створити сприятливі умови для вільного розвитку і гідного життя 

кожного громадянина країни.  
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ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

 

В статті розглядаються питання управління людськими ресурсами 

промислового підприємства та методи оцінки персоналу підприємства як 

одна із передумов реалізації його стратегії. 

Ключові слова : персонал, оцінка персоналу, стратегія управління людськими 

ресурсами,  системний підхід, інформаційний підхід. 

Сучасний динамічний розвиток суспільства спричинив необхідність 

зміни систем управління вітчизняними підприємствами. У комплексі заходів 

щодо вдосконалення організаційного управління помітне місце належить 

пошуку адекватних підходів до використання економічних інструментів, які 

багато в чому визначають ефективність найважливішої його компоненти – 
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управління персоналом. Від побудови ефективної системи оцінки та 

стимулювання персоналу залежать досягнення економічного та соціального 

ефектів діяльності підприємства, ступінь узгодженості його цілей і 

працівників, кінцеві результати діяльності підприємства. Дослідження і 

вирішення питань, які пов‘язані зі створенням системи оцінки та 

стимулювання діяльності персоналу у механізмі управління підприємством, є 

актуальними для розвитку теорії та практики прийняття управлінських 

рішень і мають господарське значення. 

Дослідженню проблем, пов‘язаних з визначенням ефективності 

управління персоналом, форм і методів його оцінки та стимулювання, 

присвячено роботи багатьох вчених, серед яких зарубіжні та вітчизняні: 

Дж. Аткінсон, І. О. Баткаєва, Д. П. Богиня, М. Д. Ведерніков, В. Р. Веснін, 

М. О. Волгін, В. Врум, Б. М. Гєнкін, Ф. Герцберг, В. М. Гончаров, 

О. А. Грішнова,  В. М. Данюк, Г. Десслер, Г. А. Дмитренко, О. П. Єгоршин, 

Н. І. Єсінова,  А. Я. Кібанов, Ю. П. Кокін, А. М. Колот, Т. А. Костишина,  

О. В. Крушельницька, Г. Т. Куліков, К. Левін, Е. Лоулер, Ф. Лютенс, Д. Мак-

Грегор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, В. М. Нижник, Ю. Г. Одегов, 

О. В. Павловська, Л. Портер, М. В. Семикіна, А. С. Тельнов, В. В. Травін, 

О. А. Турецький, Д. Ульріх, Е. А. Уткін, Х. Хекхаузен, Ф. І. Хміль, 

А. Д. Чикуркова, С. В. Шекшня, З. Є. Шершньова та інші. 

Метою роботи є поглиблення теоретико-методичних засад формування 

системи оцінки та стимулювання персоналу в механізмі управління 

персоналом підприємства. 

Управління персоналом є складним і складовим компонентом 

управління організацією. Складним тому, що люди за своїм характером 

відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів 

управління. 

Специфіка людських ресурсів виражається втому, що, по-перше, люди 

наділені інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а не 

механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є двосторонній; по-
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друге, люди постійно удосконалюються і розвиваються; по-третє, відносини 

ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки трудове життя людини 

може продовжуватись протягом 30—50 років; і останнє, люди приходять в 

організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами. 

Управління персоналом у даний час повинно акцентувати увагу на таких 

позиціях: [2,с.115] 

- людина — джерело доходу; 

- вся діяльність організації спрямована на досягнення економічних 

результатів і одержання прибутку; 

- успішна робота можлива тільки при забезпеченні організації 

високопрофесійним штатом працівників, фірма цінна своїми людьми. 

На думку багатьох зарубіжних економістів, головним у роботі з 

людськими ресурсами є: 

- використання індивідуальних здібностей працівників відповідно до 

стратегічних цілей організації, в першу чергу, для оволодіння новою 

технікою й технологіями; 

-  інтеграція бажань, потреб і мотивів працівників з інтересами фірми.  

Суть управління людськими ресурсами в забезпеченні досягнень цілей 

організації за рахунок комплектування її виробничим персоналом відповідної 

компетенції. Стратегія управління людськими ресурсами визначення шляхів 

розвитку необхідної компетенції всього персоналу і кожного її співробітника 

зокрема. Іншими словами, управління персоналом — це плани, що 

використовують можливості зовнішнього середовища для зміцнення і 

збереження конкурентоспроможності організації за допомогою своїх 

працівників.  

Оцінка персоналу – це процес встановлення відповідності професійних, 

ділових та особистісних характеристик працівника вимогам змістовності 

функцій робочого місця (посади) підприємства. Вона передбачає виявлення 

тих характеристик особистості, які можуть здійснити сильний вплив на 

трудову діяльність працівників. Для оцінки працівників промислових 
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підприємств потрібно застосовувати групи професійних, ділових та 

особистісних характеристик. 

Проведення оцінки має такі особливо важливі цілі [4]: 

– встановлення місця в організаційній структурі та функціональної ролі 

працівника; 

– розробка можливих шляхів удосконалення професійних, ділових та 

особистісних характеристик працівника; 

– встановлення ступеня відповідності заданим критеріям оплати праці та 

встановлення її величини; 

– задоволення потреби працівників в оцінці власної праці та її якісних 

характеристик, об‘єктивізація роботи працівників; 

– встановлення зворотного зв‘язку з працівниками з професійних, 

організаційних питань, покращення якості управління. 

Перевагою персональної оцінки персоналу промислових підприємств є 

можливість отримати повну характеристику працівника, виявити його 

внутрішні резерви та спрогнозувати якість його майбутньої діяльності, 

можливість опису та оцінка складних якісних явищ. 

Недоліки персональної оцінки, на нашу думку, можуть бути зведені до 

такого: 

– об‘єктивність оцінних результатів повністю залежить від дотримання 

об‘єктивності критеріїв оцінки, компетентності суб‘єкта оцінки, тобто його 

особистого досвіду, знань, інтуїції. В результаті може виникнути проблема 

суб‘єктивізму, необ‘єктивності, упередженості експерта; 

– складність персональної оцінки персоналу викликана суб‘єктивним 

сприйняттям особистих характеристик працівника, можливістю виявлення 

лише окремих його характеристик та повною відсутністю інших, що може не 

впливати на якість її роботи та взаємовідносини з колективом. 

Вирішення всіх завдань оцінки персоналу пов‘язано з оцінкою 

потенціалу працівників, який складається з кваліфікаційної складової та 

психофізіологічної, які включають в себе групи взаємопов‘язаних 



595 
 

характеристик. Кваліфікаційна складова потенціалу працівників має 

охоплювати професійні характеристики та ділові якості.  

Дослідження психофізіологічної складової має передбачати вивчення 

таких груп якостей (характеристик) працівника: інтелектуальні 

характеристики, емоційні характеристики, мотиваційні характеристики, 

соціальні характеристики, особистісно-ділові характеристики та ін. [3,с.45]. 

Потрібно відмітити, що практично всі характеристики, що складають 

потенціал працівника, взаємопов‘язані між собою та доповнюють один 

одного. 

Найповніше система оцінки персоналу проявляється в системному 

підході до оцінки, який може бути застосований до усіх категорій 

працівників та має відображати усі засади їх діяльності. 

За використання системного підходу до оцінки персоналу предмет 

оцінки розглядається як єдине ціле, здійснюється загальна оцінка, яка, однак, 

не виключає того, що можуть бути при цьому враховані особливі оціночні 

ознаки [5,с.126]. 

Персональна оцінка працівників дозволить виявити сильні та слабкі 

сторони персоналу, сформувати плани розвитку, створити гнучку систему 

оплати праці, що забезпечить індивідуальний підхід. 

Персональна оцінка персоналу має на меті вивчити ступінь 

підготовленості працівника до виконання саме тих функцій, які відповідають 

займаній посаді (роботі), а також виявити рівень його потенційних 

можливостей з метою оцінювання перспектив зростання, розробити заходи, 

необхідні для досягнення цілей підприємства. 

Поряд з оцінкою змістовності функцій та персональною оцінкою 

персоналу у комплексній системі його оцінки виділяють оцінку результатів 

діяльності персоналу промислових підприємств як встановлення 

відповідності результатів діяльності працівника визначеним вимогам. 

Для організації ефективної системи оцінки результативності діяльності 

працівників промислових підприємств необхідно: встановити стандарти 
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результативності для кожного робочого місця (посади) і критерії її оцінки; 

виробити політику проведення оцінки результативності; встановити 

конкретних осіб для проведення оцінки результативності; обговорити 

результати оцінки з працівником; документувати та прийняти рішення за 

результатами оцінки [1,с.38]. 

Для підвищення ефективності процесу формування системи оцінки 

персоналу, на нашу думку, необхідно досліджувати даний процес з точки 

зору інформаційного підходу, який розглядає формування системи оцінки 

персоналу за використання інформаційних потоків. 

Інформаційні потоки розкривають місце оцінки працівників у системі 

управління персоналом і підприємства в цілому та встановлюють основні 

засади формування системного підходу до оцінки працівників підприємства. 

Ми переконані, що оцінка працівника на підприємстві в тому чи іншому 

вигляді має здійснюватись на кожному етапі роботи з персоналом. 

Попри те, на стан і розвиток системи оцінки персоналу впливають 

багато внутрішніх і зовнішніх чинників. Одночасно з цим, сама оцінка 

складається з різноманітних елементів, характеристики яких змінюються 

також унаслідок їх взаємодії між собою. Усі ці зміни за сучасних умов 

функціонування підприємств характеризуються високою динамічністю, що 

пов‘язано, зокрема, з необхідністю освоєння нових виробничих технологій. 

Тому динамічно змінюються умови функціонування та показники стану 

персоналу, що відповідно потребує проведення постійної та систематичної їх 

оцінки. 
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В статті досліджено основні методи аналізу діяльності підприємства, як 

необхідної передумови формування стратегії ЗЕД підприємства. Також 

визначено основні фактори, що впливають на зростання ефективності 

формування стратегії ЗЕД. 
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Матриця бостонської консультаційної групи, матриця GEМ,матриця ADL, 

матриця shell/DPM. 

 На сьогодні на внутрішньому ринку відбувається значне зниження 

платоспроможного попиту та стрімке зростання ціна на продукцію так і на 

сировину для її виготовлення. За таких умов для забезпечення ефективності 

http://www.iteam.ru/
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діяльності підприємству необхідно здійснювати пошук нових ринків збуту 

або вдосконалювати власну конкурентну стратегію на вже існуючих ринка. 

Формування ефективної зовнішньоекономічної стратегії дозволить 

підприємству сформувати власну політику діяльності на зовнішньому ринку 

та передбачити різні стратегії діяльності. 

Питання пов‘язані розробки стратегії та оцінки економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства висвітлені в 

роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як О. Кириченко, А. 

Кредисов, Ю. Макогон, П.Орлов, І. Піддубний, С. Пивоваров, М. Портер, Л. 

Українська, А. Філіпенко та ін. Питання стратегічного управління 

підприємствами розглядалися у роботах І. Ансоффа, В. Гееця, В. Гриньової, 

В. Диканя, П. Друкера, В. Лазаренка, В. Пономаренка, І. Семеняк, А. 

Пушкаря, О. Тридіда, Р. Фатхутдінова, А. Чендлера та ін. 

Сьогодні економіка України країни характеризується більшою 

відкритістю для ділових контактів із закордонними партнерами. Нові 

економічні реалії потребують нових підходів до здійснення міжнародної 

діяльності. Багато підприємств виходять на зовнішній ринок із своєю 

продукцією самостійно. Для переважної більшості з них це відбувається 

вперше. Дана ситуація виявила відсутність необхідного досвіду, а часом, і 

елементарних знань в області міжнародної діяльності. У цих умовах істотно 

зростає роль і значення аналізу стану зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, що дозволяє правильно скоординувати подальшу його 

діяльність, проаналізувати можливі шляхи її удосконалення й уникнути 

небажаних результатів. 

Вихід підприємств на зовнішні ринки або ж розгортання чи розвиток 

будь-якого іншого виду зовнішньоекономічної діяльності передбачає, перш 

за все, розробку відповідної стратегії. Під стратегією ефективного розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства розуміють узагальнюючу 

модель дій, які потрібні для досягнення визначених цілей шляхом 

координації і розподілу його ресурсів, формування системи довгострокових 
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цілей зовнішньоекономічної діяльності та вибору найбільш ефективних 

шляхів їх досягнення, і цілісну систему взаємопов‘язаних рішень, які 

спрямовані на розвиток процесів взаємодії умов внутрішнього і зовнішнього 

середовищ, визначення на цій основі якісно нових завдань [1].   

Для розробки стратегії необхідний комплексний аналіз діяльності 

підприємства. Аналіз діяльності підприємства доцільно проводити за такими 

основними напрямками рис. 1 [2, с.120].   

 

Рис. 1. Напрямки аналізу ЗЕД підприємства 

Комплексний аналіз ефективності ЗЕД слід здійснювати на основі 

 аналізу показників фінансово-економічної діяльності та складання матриці 

SWOT. Складання матриці SWOT аналізу дає можливість узагальнити 

ситуацію на підприємстві і на ринку, а також побачити шанси та загрози. 

Процес такого аналізу охоплює три етапи: ідентифікацію сильних і слабких 

сторін; ідентифікацію шансів і загроз та відображення їх з точки зору 

слабких і сильних сторін підприємства; пошук можливості діяти на межі 

відповідних характеристик підприємства і його конкурентів. 

Аналіз зовнішнього середовища включає в себе оцінку постачальників, 

конкурентів та споживачів, а також аналіз пропонованих підприємством та 

конкурентами товарів з метою виявлення стадії життєвого циклу товару та 

можливості його заміни. Цей аналіз проводиться на засадах складання карти 

стратегічних груп для визначення положення підприємства серед 

конкурентів та напрямку його розвитку в наявному конкурентному 

середовищі.  Також варто проводити маркетингове дослідження з метою 
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виявлення переваг у смаках споживачів та оцінку постачальників для 

визначення якості сировини та рівня цін на неї в даній галузі.  

Для визначення ринку на якому буде здійснюватись 

зовнішньоекономічна діяльність підприємству доцільно провести матричний 

аналіз. При проведенні матричного аналізу ЗЕД підприємства найчастіше 

використовуються такі матриці рис. 2.  

 

Рис. 2. Матричний аналіз ЗЕД 

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ), яка враховує дію двох 

змінних: відносної частки ринку і темпу зростання ринку. Відносна частка 

ринку – це відношення між часткою ринку, яку займає кожен продукт 

підприємства і загальним обсягом ринку, на якому він представлений. 

Відкладається ця змінна на горизонтальній осі і свідчить про рівень 

конкурентоспроможності або рентабельності. Тобто, якщо підприємство 

продає даного товару менше лідера, то його бізнес попадає в праву половину 

матриці (<1), якщо більше – то в ліву (>1) [3].   

Темп зростання ринку – це його динаміка, річний темп зростання продукції 

даної галузі, можливість подальшого розширення ринку. Відкладається на 

вертикальній осі, де вона варіює від 0 до до 20 %, тому темп зростання <10% 

вказує на повільний ріст компанії на ринку, >10% - на швидкий.  

На основі даних змінних будується матриця, що складається із чотирьох 

основні позицій, в яких може перебувати бізнес (товари) підприємства 

(квадранти матриці), які отримали загальновизнані назви: «знаки питання», 

«зірки», «дійні корови» та «собаки» [3]. В залежності від того, яку позицію 

займає той чи інший бізнес підприємства, тобто в якому квадраті матриці він 

перебуває, вибирається відповідна стратегія даного бізнесу 
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Матриця GEМ здійснює аналіз порівняльної привабливості ринку та 

конкурентоспроможності. Вона включає дев‘ять квадрантів і заснована на 

оцінці довгострокової привабливості галузі та конкурентоспроможності 

стратегічної одиниці бізнесу.  

Матриця ADL аналізує життєвий цикл галузі та відносне положення на 

ринку. Матриця базується на зіставленні положення організації на ринку і 

стадії життєвого циклу виробленого продукту. Основна передумова даної 

моделі полягає в тому, що кожен вид бізнесу компанії може бути на одній зі 

стадій життєвого циклу (народження, розвиток, зрілість, старіння), і тому 

його потрібно аналізувати, виходячи з особливостей кожної стадії і 

конкурентного положення даного бізнесу щодо інших. 

Матриця Shell/DPM  є двофакторною матрицею розмірності три на три, 

призначення якої зводиться до оцінки кількісних і якісних параметрів 

бізнесу, тобто вона призначена для багато-параметричного стратегічного 

аналізу. Осі матриці відображають конкурентоспроможність бізнесу і 

галузеву (продукт - ринок) привабливість.  

Після проведення аналізу економічної діяльності підприємства 

складається список стратегічних альтернатив, тобто система стратегій із 

розрахунком вірогідності їх запровадження щодо досягнення загальної мети. 

Аналіз господарської діяльності підприємства, конкурентоспроможності 

продукції, що випускається, і самого підприємства необхідні для того, щоб 

оцінити потенційні можливості в конкурентній боротьбі на тому чи іншому 

ринку і розробити міри і заходи, за рахунок яких можна підвищити 

конкурентоспроможність і забезпечити власний успіх [43, c.239].  

Підвищити ефективність зовнішньоекономічної стратегії можливо 

використовуючи ряд організаційно-методичних аспектів, які не потребують 

значних витрат додаткових ресурсів наприклад: застосування апарату 

зовнішньоторговельного маркетингу. Важливим, аспектом при 

маркетинговому аналізі, є вибір країни для співпраці. При цьому необхідно 

враховувати:  

 політичну й економічну стабільність; 
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 вартість виробничих витрат; 

 розвиток транспортної інфраструктури; 

 наявність державних пільг субсидій, протекціоністської політики 

держави;  

 наявність як кваліфікованої, так і відносно дешевої робочої сили; 

 ємність ринку даної країни; наявність торгових обмежень;  

 наявність необхідних постачальників сировини, матеріалів та їх 

вартість.   

Процес підготовки і успішного здійснення ЗЕД вимагає від 

підприємства детального вивчення потенційних партнерів з подальшим 

постійним їх моніторингом. Важливим чинником підвищення ефективності 

організації ЗЕД є дослідження цін на продукцію. Варто наголосити на 

необхідності застосовування засобів страхування валютних ризиків при 

здійсненні ЗЕД. Незважаючи на те, що заходи щодо зниження валютних 

ризиків підвищують ефективність зовнішньоекономічних угод, вони часто 

невиправдано ігноруються вітчизняними підприємствами. Важливою 

умовою ефективної зовнішньоекономічної діяльності є мінімізація витрат 

на організацію та реалізацію зовнішньоекономічних операцій, оскільки 

саме вони займають значну частку усіх видатків підприємства. При 

укладенні контрактів підприємство має відстоювати свої інтереси з метою 

досягнення згоди з партнером щодо співпраці на вигідних для себе умовах. 

Від встановлених умов залежить, які витрати понесе підприємство. 

Досить перспективним є також розширення нових форм ведення 

зовнішньоекономічної діяльності, впровадження засобів інформаційних 

технологій, найновіших аналітичних методів і підходів, використовування 

економіко-математичних моделей, які суттєво підвищать обґрунтованість 

управлінських рішень в цій сфері. 

Таким чином, проведене у статті дослідження дає змогу стверджувати, 

що основними напрямками вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

українських підприємств є такі: розробка стратегії ефективного розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності; формування системи її довгострокових 
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цілей; оцінка потенційних можливостей підприємства на конкретному ринку; 

розробка міжнародної маркетингової стратегії 
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 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В ході дослідження даної теми було розглянуто формування системи 

мотивації праці на підприємстві. Розкрито основні складові матеріальної 

та нематеріальної мотивації. В статті наведено основні чинники, які 
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необхідно обов’язково враховувати при створенні системи мотивації на 

підприємстві. Робота містить основні фактори мотивації якими будуть 

керуватися управлінці при створенні системи. Також розглянуто 

використання стратегічної  та поточної мотивації. 

Ключові слова: мотивація, персонал, мотивація праці, демотивація, 

матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація. 

 В умовах ринкових відносин, одним із факторів успішності 

підприємств є ефективне використання ресурсів. Найважливішим ресурсом, 

який забезпечує конкурентоспроможність підприємств, виступає людський 

потенціал. Бажання підвищити обсяги виробництва і 

конкурентоспроможність продукції, спонукати робітників на пошук нових, 

більш ефективних рішень, примушує керівництво підприємств створити 

ефективні заходи мотивації праці. 

 Питанням системи мотивації праці присвячено велика кількість 

вітчизняних та зарубіжних праць. Серед яких праці таких зарубіжних 

науковців: Ф.Котлер, А.Маслоу, А.Сміт, Ф.Тейлор, Ф.Герцберга, А.Афоніна, 

Р.Оуена, Д.МакГрегора, А.Врума. Також, в свою чергу, дослідженню 

проблеми мотивації присвячені праці вітчизняних вчених: Л.О. Чорна,                    

Т.В Лівошко, А.А. Мазаракі, Т.О. Єгоркіна, Г.Л. Вербицька, І.О. Гольцман, 

І.Б. Швець, О.В. Харчишина, І.І. Павлова, І.В. Запотоцька, О.В. Єфіменкова, 

Р.С. Назаришин, А.О. Поліщук  та ін. 

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного 

стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, 

спрямовує і активізує її. У свою чергу, мотивація праці являє собою 

прагнення працівника задовольнити свої потреби; в загальному розумінні — 

це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину 

до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на 

досягнення певних цілей [1]. 

Сучасна практика мотивації дозволяє виділити такі види стимулів: 

залежно від впливу - матеріальні та нематеріальні; за формою винагороди - 
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грошові і негрошові; по спрямованості дії - прямі і непрямі; за результатами 

праці - за якістю праці, за продуктивності праці, по інтенсивності праці; за 

термінами дії - коротко-, середньо- і довгострокові стимули. 

Найчастіше використовують класифікацію залежно від впливу а саме 

матеріальні або нематеріальні стимули. 

Матеріальна мотивація є однією з найважливіших форм мотивації в 

організаціях і становить процес формування і використання систем 

матеріальних стимулів праці та розподілу з планом згідно з дією закону 

розподілу за кількістю і якістю праці. Система матеріальних стимулів праці 

складається з різноманітних спонукальних мотивів, які доповнюють один 

одного і пов‘язані єдиним процесом зацікавленості в трудовій діяльності. 

Мета системи матеріальних стимулів — забезпечення співвідношення 

заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. Матеріальна 

мотивація є формальною оцінкою внеску працівників у роботу компанії. При 

цьому їхні особисті якості можуть не враховуватись [1]. 

Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить 

заробітній платі, як основній формі доходу найманих працівників. Вплив 

високої заробітної плати на мотивацію трудової діяльності та підвищення 

ефективності виробництва багатоплановий і виявляється насамперед в 

наступному: 

1) Вищий рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а 

отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу. 

2) Проведення політики високої заробітної плати дає змогу підібрати на 

ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, ініціативних, 

орієнтованих на успіх працівників, продуктивність праці яких вища за 

середній рівень. 

3) Висока заробітна плата є чинником підвищення старанного, 

відповідального ставлення до праці, її інтенсифікації. До цього спонукає як 

намагання відпрацювати винагороду, що є вищою за середньоринкову, так і 

побоювання бути звільненим [4]. 
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Науковець  Єгоркіна Т.О. у науковій статті «Удосконалення системи 

мотивації праці робітників підприємства» дослідила питання підвищення 

ефективності управління результатами діяльності підприємства шляхом 

удосконалення мотивації праці робітників. Автор вважає що мотивація 

забезпечується стимулюванням робітників за досягнення кінцевих 

результатів,серед яких визначені індивідуальні показники діяльності 

робітника, структурного підрозділу та торговельного підприємства в цілому. 

Також вона зазначає що для побудови ефективної системи мотивації праці 

робітників доцільно враховувати структуру заробітної плати, яка включає 

такі складові: постійну частину (базові ставки та оклади) та змінну (різні 

премії, соціальний пакет). З метою посилення трудової мотивації працівників 

використовується та нараховується змінна частина заробітної плати [2].  

Значення нематеріальної мотивації праці для забезпечення ефективного 

функціонування підприємства є менш дослідженою. Нематеріальна 

мотивація в першу чергу викликана забезпечити відданість працівників 

підприємству, сформувати сприятливі внутрішньо організаційні відносини. 

За допомогою нематеріальної мотивації компанія проявляє увагу до 

особистих потреб персоналу. Її метою є зробити так, щоб працівники 

поділяли загальні цінності і норми відношення до свого підприємства, 

гордилися працею на ньому та розуміли значення економічної безпеки 

підприємства. Нематеріальна мотивація — це процес спрямований на 

немонетарне заохочення та формування корпоративного духу працівників, 

що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в якості своєї роботи та 

підвищенні економічної безпеки підприємства [1]. 

Також розрізняють стимули довгострокові та поточні. Стратегічні 

системи мотивації повинні бути орієнтовані на розвиток і самореалізацію 

працівника як особистості, на інноваційний розвиток підприємства шляхом 

активізації процесів капіталізації, на участь працівників у прибутках, у 

власності, в управлінні підприємством. 



607 
 

Діючі на підприємствах форми і системи оплати праці, системи 

преміювання в певній мірі вирішують питання мотивації поточних питань 

ефективної роботи. Однак при цьому недостатньо враховуються 

індивідуальні трудові концепції працівників, їх мотиви. Для оцінки мотивів 

праці конкретних працівників виникає необхідність введення стратегічних 

факторів мотивації. У цьому зв'язку пропонуються фактори, орієнтовані на 

стратегічну складову системи мотивації: впевненість у своєму майбутньому 

на підприємстві; ставлення до поточних стимулам підприємства; відношення 

до стратегічних стимулам і мотивами на підприємстві. Запропонований 

перелік факторів дозволить зорієнтуватися системі мотивації персоналу 

підприємства на перспективу, на реалізацію стратегічних цілей як 

підприємства, так і працівників. Цілеспрямована, стратегічна розробка 

систем мотивації персоналу буде сприяти підвищенню ефективності праці 

персоналу підприємств. 

Для формування на підприємстві системи ефективної мотивації 

працівників на підприємстві потрібно визначити низку основних факторів 

якими будуть керуватися управлінці при створенні системи а саме необхідно: 

- визначити рівень винагороди, який би задовольняв працюючих; 

- визначити бажаний рівень його продуктивності, який повинен бути 

досяжним; 

- визначити справедливе співвідношення: результати-винагорода; 

- окреслити справедливе використання штрафних санкцій та заохочення; 

- створити належні умови для самореалізації співробітників; 

- формувати ясні та досяжні цілі організації, досягнення яких дозволить 

зробити працю ще більш мотивованою; 

- створити умови збалансованого використання внутрішніх і зовнішніх 

чинників мотивації праці членів організації. 

При визначенні основних факторів мотивації не можна не врахувати 

фактори демотивації. Демотивація є процесом зворотним мотивації, і являє 

собою зниження рівня спонукання до досягнення цілей організації, 
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обумовлене відсутністю або ослабленням впливу сил, що спонукають 

людину до діяльності з витратою певних зусиль, на належному рівні 

старання, сумлінності, наполегливості. 

 Основними факторами демотивації співробітників виступають: 

- порушення домовленостей, які були досягнуті при наймі на роботу або 

зміні посади; 

- невиконання будь-яких навичок співробітника, які він сам цінує; 

- ігнорування ідей та ініціативи; 

- відсутність почуття причетності до організації; 

- відсутність відчуття досягнень, що проявляється у відсутності власного 

та професійного росту, відсутності видимих результатів; 

- відсутність визнання досягнень і результатів з боку керівництва та 

колег; 

- відсутність змін у статусі співробітника[3]. 

Отже наукових праць присвячених проблематиці формування системи 

мотивації праці на підприємстві досить багато. В основному науковці 

досліджують окремі аспекти мотивації праці персоналу підприємства, не 

приділяючи уваги їх комплексному застосуванню. 

Також необхідно додати, що сучасний стан економіки характеризується 

високим рівнем невизначеності як внутрішнього так і зовнішнього середовища. 

Існуючі системи управління не адаптовані до вирішення принципово нових 

завдань і управлінських проблем, що постають перед підприємствами. Тільки 

формування та реалізація нової прогресивної системи організації оплати праці і 

преміювання за високі результати та урахування нематеріальних чинників 

дадуть змогу ефективно функціонувати підприємству. 

Таким чином, діюча на підприємстві система оплати праці має сприяти 

реалізації інтересів роботодавця і працівників. В інтересах першого система 

оплати праці має спрямувати зусилля працівників на досягнення тих 

показників трудової діяльності, на які розраховує роботодавець. 

В інтересах працівника система оплати праці має надавати йому 

можливість підвищення матеріального достатку залежно від трудового 
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внеску, реалізації наявних здібностей та досягнення самореалізації як 

особистості. 
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В статті розглядається сутність механізму збуту експортно-імпортної 

продукції, сучасні підходи до його управління. Здійснено удосконалення 
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інноваційного механізму державного управління. Структуровано 

інструменти управління  експортної-імпортної продукції. 

Ключові слова: експорт, імпорт, механізм, механізм управління, 

організаційний  механізм, політичний  механізм, комплексний механізм. 

В умовах проведення в Україні адміністративної реформи особливої 

актуальності набуває проблема підвищення ефективності державного 

управління, зокрема системи органів державної влади всіх рівнів. Проблема 

ефективності роботи органів управління в багатьох випадках зводиться до 

ефективності праці службовців апарату, зміни їх чисельності, якості, затрат 

часу тощо. Але за такого вирішення проблеми поза увагою науковців і 

практиків залишається найважливіше – удосконалення самого механізму 

управління в органах державної влади. 

У науковій літературі термін «механізм управління» є досить широко 

вживаним, однак зміст і структуру його різні науковці і практики трактують 

по-різному. Концептуальні засади механізмів державного управління 

висвітлено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 

управління: В.Авер‘янова, О.Амосова, Г.Астапової, Г.Атаманчука, 

В.Бакуменка, П.Єгорова, О.Єрьоменка-Григоренка, В.Малиновського і інші. 

Однак якщо загальні засади механізмів державного управління опрацьовано 

на високому рівні, то питання удосконалення існуючих механізмів 

управління і місцевих органах виконавчої влади є малодослідженим. 

Метою статті  є аналіз, визначення та обґрунтування змісту, структури 

та класифікації інноваційних механізмів державного управління.  

Базовим елементом терміну ―механізм державного управління‖ є 

поняття самого механізму. Механізми бувають різні за конструкцією і 

призначенням, становлять основу більшості машин, приладів та пристроїв. В 

економічній науці поняття «механізм» вживається у переносному значенні і 

означає «внутрішню будову, систему чого-небудь». Найімовірніше цей 

термін запозичене із природничих і технічних наук. «Механізм» із грецької 

мови перекладається як «зброя,машина» і на сьогодні має такі основні 

значення: 
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- пристрій для передачі і перетворення рухів, у якому рух одного або 

декількох елементів викликає певні рухи решти. 

- внутрішній пристрій, внутрішня будова машини, устаткування. 

- сукупність станів і процесів, із яких складається будь-яке фізичне, 

хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне явище. 

Механізм управління  — це складова частина системи управління, що 

забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об'єкта [1, с.355]. 

Фактори управління для організації можуть бути внутрішніми (коли 

йдеться про механізм управління організацією) або зовнішніми (тоді 

говорять про механізм взаємодії з іншими організаціями).  

У науці немає єдиного підходу до механізму державного управління та 

його складових. Так, на думку Г.В. Атаманчука, механізм формування та 

реалізації державного управління — це сукупність і логічний взаємозв'язок 

соціальних елементів, процесів і закономірностей, через які суб'єкт державного 

управління (його компоненти) "схоплює" потреби, інтереси і цілі суспільства в 

управляючих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях і діях і 

практично втілює їх в життя, спираючись на державну владу.  

На думку В. Авер‘янова складовими елементами механізму є: 

- система органів виконавчої влади; 

- сукупність правових норм, що регламентують організаційну структуру 

системи органів виконавчої влади і процеси її функціонування та 

розвитку. 

Через механізм державного управління здійснюється реалізація влади 

(владних відносин)[1, с.358]. 

На думку Л.Юзькова, існують два основні підходи до визначення 

поняття «механізм» —структурно-організаційний та структурно-

функціональний. За першим підходом механізм характеризується як 

сукупність певних складових елементів, що створюють організаційну основу 

певних явищ, процесів, а механізм держави  — це сукупність установ", через 
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які здійснюється «державне керівництво суспільством». За другим підходом, 

визначаючи механізм того чи іншого державно-правового інституту 

(процесу, явища), увагу акцентують не тільки на організаційній основі його 

побудови, але й на його динаміці, реальному функціонуванні. Сам Л.Юзьков 

віддавав перевагу структурно-функціональному підходу, і, з огляду на це, у 

загальному плані визначав механізм державного Управління як організацію 

практичного здійснення державного управління.  

На думку Ю.Тихомирова,типовими елементами організації державного 

управління можуть бути:  

- загальна система державного управління, включаючи статут і функції 

спеціальних органів і інших органів, що діють у тій чи іншій сфері, галузі;  

- набір адміністративно-правових регуляторів, характерних для певної 

сфери, галузі;  

- комплект, стандарт необхідних правових актів та інших регулюючих 

документів;  

- механізм державного контролю і нагляду;  

- низові організації-об'єкти управління;  

- інформаційне забезпечення;  

- ступінь участі громадян та їх об'єднань[9, с.28]. 

Він вважає, що «механізм управління повинен повною мірою 

відображати взаємодію різних елементів управління, що мають характер 

стійких взаємозалежностей і причинно-наслідкових зв'язків. Це дозволяє 

розглядати механізм управління як ефективну (з погляду суспільства) зброю 

пізнання реальної дійсності і науково обґрунтованого впливу на процеси, що 

відбуваються».  

На думку Г.В Астапова, механізм державного управління  — це 

сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб'єктів державного управління на їх діяльність із 

забезпеченням узгодження інтересів учасників державного управління, які 

взаємодіють[4, с.279]. 
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На думку В.Бакуменка та В.Князєва механізм державного управління – 

це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 

систему з метою досягнення поставлених цілей. Комплексний механізм 

державного управління визначається як «система політичних, економічних, 

соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу 

органів державного управління». Схема реального механізму державного 

управління містить: цілі, рішення, впливи, дії, результати. 

В.Малиновський визначає механізм державного управління як 

сукупність засобів організації управлінських процесів та способів впливу на 

розвиток керованих об‘єктів із використанням відповідних методів 

управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління. 

Загалом, усі наявні механізми управління можна поділити на три типи: 

механізми-знаряддя (інструменти), механізми-системи (набір 

взаємопов‘язаних елементів) та механізми-процеси (послідовність певних 

перетворень). 

На мою думку, поняття «механізм» і поняття «процес» не можна 

порівнювати між собою, оскільки процес – це лише послідовність дій, етапів 

перетворення чого-небудь, а механізм – це значно ширше поняття, яке 

охоплює різноманітні інструменти, важелі,засоби,стимули державного 

управління. 

Аналіз наведених визначень поняття механізму державного управління 

дає змогу зробити висновок про те, що – це механізм як система, призначена 

для практичного здійснення державного управління та досягнення 

поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти 

впливу на об‘єкт управління з відповідним правовим, нормативним та 

інформаційним забезпеченням[2, с.36]. 

У літературі з державного управління існують різні підходи щодо видів 

і класифікації механізмів державного управління. Я погоджуюсь з думкою 

Н.Брюховецької, що «від переваги акцентів на ті чи інші сфери управління 
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механізм управління буде мати свою назву». Залежно від того, які саме 

проблеми і як вирішуються із застосуванням конкретного державного 

механізму управління, він може бути складним (комплексним) і включати в 

себе декілька самостійних механізмів. Комплексний механізм державного 

управління може складатися із таких видів механізмів: 

- економічного (механізми державного управління банківською, грошово-

валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою тощо);  

- мотиваційного (сукупність командно-адміністративних та соціально-

економічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи); 

- організаційного (об‘єкти, суб‘єкти державного управління, їх цілі, 

завдання, функції, методи управління та організаційні структури, а також 

результати їх функціонування); 

- політичного (механізми формування економічної, соціальної, фінансової, 

промислової політики тощо); 

- правового (нормативно-правове забезпечення: закони і постанови 

Верховної Ради України, укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України), а також методичні рекомендації та інструкції тощо. 

Зазначимо, що окрім комплексного механізму державного управління, 

існують ще й недержавні механізми управління: бізнесові, конфесіональні, 

корупційні, партійні тощо  (рис. 1).   

 

  

Політика  Методи  Важелі  Інструменти 

 

 

 

Рис.1. Механізм державного управління 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Економічна  Організаційні  Економічні  Технології 

Соціальна  Економічні  Фінансові  Програми 
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О.Коротич виокремлює класифікацію механізмів державного 

управління залежно від суб‘єктів управління. Відповідно до цієї ознаки, в 

Україні механізми державного управління поділяються на такі, які 

здійснюються органами управління: 

-     вищого рівня (ВРУ, Президентом України); 

- обласного рівня (обласними радами, обласними державними 

адміністраціями); 

- районного рівня (районними радами, районними державними 

адміністраціями); 

-     місцевого рівня (міськими, селищними, сілкими радами)[3, с.10]. 

Розглянемо класифікація механізмів державного управління, яка 

включає поділ за функціональним призначенням та за суб‘єктом управління 

(рис. 2).   

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

За функціональним 

призначенням 
 

За суб‘єктом управління 

 

Економічні механізми 

державного управління 
 Механізми управління, які 

використовуються органами 

законодавчої влади 

 

Мотиваційні механізми 

державного управління 

 Механізми управління, які 

використовуються Президентом 

 

                 Рис.2 Класифікація механізмів державного управління 

Розглянемо детальніше організаційний механізм управління в органах 

виконавчої влади, а саме в обласній державній адміністрації. У літературі 

подається типова модель структури організаційного механізму державного 

управління, відповідно до якої  до складу цього механізму належить: об‘єкти, 
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суб‘єкти державного управління, їх цілі, завдання, функції, методи 

управління, організаційні структури та результати їх функціонування. На 

основі цього сформулюємо організаційний механізм управління в обласних 

державних адміністраціях(рис. 3).   

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В ОБЛАСНИХ 

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Організаційний механізм управління в обласних державних 

адміністраціях 

Зауважимо, що до складу організаційного механізму управління в 

місцевих органах виконавчої влади, окрім вище перелічених компонентів, 

доцільно віднести також потреби та інтереси суспільства та зворотній 

Правове, нормативне, інформаційне 

забезпечення: 

- укази Президента; 

- закони; 

- постанови ВРУ та  КМУ; 

- нормативи; 

- стандарти; 

- методичні рекомендації; 

- інтернет; 

- статистичні дані; 

- засоби масової інформації. 

Потреби, інтереси суспільства 

Суб‘єкти управління: 

- Президент України; 

- Верховна Рада України; 

- Кабінет Міністрів України; 

- Міністерства; 

- Голова та керівники ОДА 

ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ 

АДІМІСТРАЦІЇ 

Організаційна структура ОДА: 

- апарат управління ОДА; 

- структурні підрозділи 

Функції управління ОДА: 

- планування; 

- організація; 

- мотивація; 

- контроль. 
Результати функціонування ОДА: 

- надання державних послуг; 

- забезпечення зв‘язків із 

громадськістю; 

 

Новий організаційний механізм 

управління в ОДА: 

- нові цілі; 

- нові завдання; 

- нові організаційні структури; 

- нові функції; 

- нові інструменти; 

- нові методи; 

- нові результати. 

Оптимізація 

організаційного механізму 

управління в ОДА 
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зв‘язок, за допомогою якого об‘єкти управління можуть випливати на суб‘єкт 

управління, удосконалюючи тим самим механізм управління, аналіз 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно змістовного 

наповнення поняття ―механізм державного управління‖ дав змогу визначити 

механізм державного управління як складну систему, призначену для 

досягнення поставлених цілей, яка має певну структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об‘єкт управління з відповідним правовим, 

нормативним та інформаційним забезпеченням[5, с.228]. 

Отже, узагальнюючи підходи щодо класифікації механізмів державного 

управління, було визначено склад комплексного механізму управління, до 

якого можуть належати: економічний, мотиваційний, організаційний, 

політичний та правовий механізми. Було запропоновано модель 

організаційного механізму державного управління в обласних державних 

адміністраціях. Складовими цієї моделі є насамперед інтереси та потреби 

суспільства, суб‘єкти управління, їх цілі та завдання. Організаційні 

структури, функції, методи та інструменти управління, об‘єкти управління, а 

також результат діяльності ОДА, окрім того, невід‘ємним компонентом 

організаційного механізму державного управління в ОДА є зворотній зв‘язок, 

за допомогою якого об‘єкти управління мають змогу впливати на суб‘єкт 

управління, удосконалюючи тим самим механізм управління. 
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ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ, 

ЗМІСТ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 

 

У статті проведено аналіз підходів по визначення поняття іміджу 

організації, порівняно особливості та відмінності стереотипу та іміджу, 



619 
 

розглянуто процес формування  іміджу та параметри, які характеризують 

стан корпоративного іміджу організації, уточнені принципи формування 

іміджу на різних етапах розвитку організації.  

Ключові слова: імідж, корпоративний імідж, стереотип, корпоративна 

ідентичність, іміджеві політика.  

Значущість іміджу сьогодні збільшується із-за усе більш зростаючого 

впливу комунікативних потоків на життя людини. В умовах ринкових 

відносин головним і визначальним фактором економічного благополуччя 

організації стає ринок, а точніше споживач продукції та послуг. Зовнішні 

умови функціонування організації дуже мінливі. У кінцевому результаті, все 

різноманіття зовнішніх впливів знаходить своє концентроване вираження в 

позиції суспільства відносно до організації і тому важливим моментом стає 

формування власного іміджу. На жаль, у вітчизняній і зарубіжній 

економічній літературі поняття формування корпоративного іміджу як форми  

маркетингової діяльності розроблено недостатньо,  що пояснюється перш за 

все складністю даного виду діяльності, а також різноманітністю методичних 

прийомів,  які використовуються різними організаціями.  

Закономірності формування корпоративного іміджу як найважливішого  

чинника конкурентоспроможності організації були предметом уваги  

багатьох західних фахівців. Прийоми ефективного управління 

корпоративним іміджем організації, нерозривно пов'язані з видами 

маркетингових комунікацій, описали  Пітере Т. і Уотермен Р. Досвід  

американських  корпорацій досліджували Блек С., Данієлс Д., Друкер П., 

Котлер Ф., Коно Т., Роджерс Е., Фостер Р., Якокка  Л. Проте дана проблема 

не є для вказаних авторів предметом спеціального вивчення.  

Метою статті є дослідження і узагальнення підходів до визначення  

іміджу як економічної  категорії, уточнення його сутності і ролі у 

забезпеченні успіху ринкової діяльності організації.  

Результати системного аналізу, виконаного  автором, та узагальнення 

підходів вітчизняних і зарубіжних науковців до визначення іміджу 

організації викладено у таблиці 1.  
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Таблиця 1. 

Підходи до визначення поняття «імідж» 

Дослідник, джерело Визначення іміджу 

А.В. Петровский та 

М.Г.  

Ярошевский [6] 

Імідж – це стереотипізований образ конкретного  

об'єкту, що існує в масовій свідомості. Як правило,  

поняття іміджу відноситься до конкретної людини, 

але може також поширюватися на певний товар, 

організацію, професію і т. д.  

Ф. Котлер [3] Імідж – це сприйняття компанії чи її товарів 

суспільством. 

А.Б. Звіринцев   Імідж – це відносно стійке уявлення про який-небудь 

об'єкт. 

Андрєєва Г.М.    Імідж - це специфічний «образ» сприймаючого  

предмета, коли ракурс сприйняття умисне зміщений і 

акцентується лише на певні сторони об'єкту. Тому  

досягається ілюзорне відображення об'єкту або  

явища. Між «іміджем» і реальним об'єктом існує так 

званий «розрив в достовірності», оскільки імідж 

згущує фарби образу і тим самим виконує функцію 

механізму навіювання. Імідж будується на включенні 

емоційних апеляцій.  

О.А. Феофанов [7]   Імідж - це образ - уявлення, який методом асоціацій 

наділяє об'єкт додатковими цінностями (соціальними,  

естетичними, психологічними та ін.), не 

обґрунтованими в реальних властивостях самого  

об'єкту, але мають соціальну значущість для того,  хто 

сприймає такий образ. Імідж блокує раціональне 

пізнання об'єкту і в той же час своєю дією створює 

специфічну соціально-психологічну установку 

поведінки.  

Д. Доті [1]  Імідж - це все і всі, хто має хоч якесь відношення до  

компанії і пропонованих нею товарів і послуг. Це  

витвір, що постійно створюється як словами, так і 

образами, які химерно перемішуються і 

перетворюються в єдиний комплекс. 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Robinson E.J. [8] Імідж – це підсумок адекватного сприйняття 

організації, її керівника, персоналу, політики або  

діяльності. Тобто передбачається, що маніпулятивні  

дії не роблять вирішального впливу на образ 

організації або їх взагалі немає. Досвід показує, що 

реальна практика буде сильніше трансльованого 

іміджу, але для цього потрібний час, іноді досить 

тривалий.  

 

Сучасний  словник  

іноземних слів 

Імідж – цілеспрямовано сформований  образ якої-

небудь особи, явища або предмету, що виділяє певні 

цінності і покликаний надати емоційно-психологічну 

дію на когось в цілях популяризації, реклами. 

 

Отже, єдиного визначення іміджу немає, кожен з дослідників розкриває 

певну сторону цього поняття. Тому пропонується узагальнене визначення 

поняття іміджу.  

Імідж  організації – це образ організації та ставлення суспільства до її 

діяльності та продукту на основі сформованих цінностей.  

Перш ніж підійти до проблеми формування іміджу, необхідно 

розглянути деякі властивості людської свідомості.  

Як правило, людина мислить і діє, орієнтуючись не стільки на саму 

реальність, скільки на уявлення про  неї, що сформоване під впливом 

соціальних комунікацій. Інформаційні конструкції, такі, як символ, міф, 

репутація і так далі, мають велике, інколи вирішальне значення для людини, 

групи, суспільства в цілому. Найважливішими  компонентами цього 

«псевдосвіту» є в сучасних умовах соціальні стереотипи та іміджі.  

Поняття соціального стереотипу вперше було введено в  науковий  обіг 

американським дослідником ЗМІ В. Ліппманом [4]. Він звернув увагу на те, 

що людина сама не може охопити навколишній світ, адже він дуже 

обширний, складний та мінливий. Але оскільки людині доводиться діяти у 

цьому світі, вона спочатку реконструює в своїй голові дійсність у вигляді 

спрощеної моделі, що складається зі стереотипів.  
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У міру розвитку масових комунікацій, міждержавних і міжкультурних 

зв'язків, усе більше число людей починають розуміти світ однаково. Це прояв 

складного, довготривалого процесу глобалізації людства. Практично всі явища і 

об'єкти середовища  типізуються в нашій свідомості, тобто позбавляються меж  

унікальності і набувають меж універсальності. Згідно з положеннями  В.  

Ліппмана, соціальні стереотипи є основним розумовим матеріалом, на якому 

будується масова свідомість. Тому стереотипи мають об'єктивну природу і є 

невід'ємною властивістю психіки людини робити узагальнення.   

Знаковість стереотипу дає ключ до управління суспільною свідомістю, 

що виявляється  в громадській думці, суспільних настроях і так далі. Для 

створення сприятливого відношення до якого-небудь об'єкту або 

повідомлення – його необхідно співвідносити з позитивними стереотипами 

аудиторії. Саме так створюється імідж – інший найважливіший блок 

«уявного простору», що існує в наших головах.  

Стереотип визначають, як стандартизований і стійкий образ, імідж – 

образ цілеспрямовано сформований. Схожість визначень підштовхує до того, 

що імідж – різновид стереотипу. Проте, ці два поняття не лише не одне і те ж, 

але в деякому розумінні протилежність один одного.   

Відповідно до вищесказаного проведемо порівняльну оцінку цих двох 

понять у таблиці 2.  

Таблиця 2  

Особливості та відмінності стереотипу та іміджу 

ғ Характеристика Стереотип   Імідж 

1 Функція   Дає стисле узагальнене 

уявлення про цілу 

категорію  однорідних 

явищ або об'єктів  

служить для того, щоб 

підкреслити відмінність  

одного конкретного об'єкту  від  

інших, що стоять з ним в 

одному ряду, а інколи і навіть 

протиставити його іншим  

2 Додаткові 

властивості 

хоча стереотип і  

спотворює реальний  

об'єкт, проте він 

базується на реальних  

властивих йому 

характеристиках  

імідж наділяє явище  

вигідними пропагандистові  

властивостями, що виходять 

за межі функціональних  

можливостей самого об'єкту 
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Продовження табл. 2 

ғ Характеристика Стереотип Імідж 

3 Пізнавальна 

сторона  

У стереотипах  

переважає пізнавальна 

сторона, вони 

допомагають людині 

орієнтуватися в світі  

в іміджі пізнавальної  сторони  

взагалі немає або її наявність 

обумовлена збігом реальних і 

бажаних характеристик 

об'єкту  

4 Змінюваність стереотип дуже  

стійкий, інколи він не 

змінюється впродовж 

декількох поколінь.  

Суспільство підсвідомо 

прагне до  збереження 

своїх стереотипів, 

оскільки їх крах 

означає крах картини 

світу, тобто світогляду  

імідж надзвичайно рухливий, 

його можна (і потрібно) 

змінювати у зв'язку зі  

змінами ситуації. Від іміджу  

можна залишати, лише  

«контур», змінюючи його  

окремі компоненти інколи  

на  прямо протилежні.  

5 Інструмент 

маніпулювання 

 

Використовувати  для  

маніпуляції 

стереотипи важко,  

оскільки формується 

він набагато важче і в 

ньому сильна  

інформаційна 

складова 

легкість  корегування,  різні 

маніпулятивні можливості. 

Імідж є ідеальним  

інструментом для 

маніпулювання. При його 

формуванні ракурс умисне 

зміщується, акцентуються на 

певних сторонах об'єкту, а  

інші свідомо затушовуються.  

6 Етимології слів   стереотип в перекладі 

з грецького означає  

«твердий відбиток».  

Він сприймається  

готовим і не вимагає 

додаткового 

розуміння та 

уявлення  

імідж пов'язаний з поняттям 

imagination – уява. Він - 

завжди «напівфабрикат»,  його 

легко уявляти, людині  лише 

задається напрям такого 

«уявлення». Людина сама 

добудовує запропонований їй 

імідж, стаючи таким чином, 

його  співавтором. Після чого  

імідж сприймається не як щось 

нав‘язане, а як власне  

бачення явища. Направити  

уяву людини в потрібну 

сторону – задача 

іміджмейкера. 
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Суб'єктами, тобто носіями корпоративного іміджу, його 

комунікаторами, адресантами можуть бути всі - хто і що здатне поширювати 

інформацію в масштабах підприємства і за його межами, тобто різні категорії 

персоналу, громадські організації, а також ті, від кого конкретно виходить 

«соціальне замовлення», тобто суб'єктів - організаторів, чиї інтереси 

реалізуються в процесі формування іміджу. Поняття суб'єкта автоматично 

поширюється і на носіїв, провідників цього інтересу, тобто канали і засоби 

інформації.  

Основними складовими іміджу організації є:  

- корпоративна філософія;  

- історія-легенда організації;  

- зовнішній вигляд організації;   

- корпоративна культура;  

- розвиток стосунків з громадськістю.  

Даний опис складових іміджу є загальним. Річ у тому, що одна і та ж 

організація може по-різному сприйматися (або прагнути до специфічного 

сприйняття) своїми контрагентами. Синтез уявлень про організацію різних 

груп громадськості створює загальніше і ширше уявлення про організацію.  

Імідж – це не лише засіб, інструмент управління, але і об'єкт управління.  

Позитивний імідж створюється основною діяльністю компанії, а також 

цілеспрямованою інформаційною роботою, орієнтованою на цільові групи 

громадськості.  

Створення іміджу бізнес-організації в ринковому середовищі ведеться 

на основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових 

комунікацій, де кожен із засобів має свої сильні і слабкі сторони. Системна 

інтеграція цих засобів (за часом і послідовністю використання, за розподілом 

бюджету між ними) забезпечує посилення переваг кожного із засобів і 

нівелює їх недоліки.  

Процес управління корпоративним іміджем починається з 

формулювання бачення, потім місії як соціально-значимого статусу 
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організації. Далі визначається корпоративна індивідуальність, корпоративна 

ідентичність і лише тоді створюється позитивний корпоративний імідж. 

Трактування цих термінів не завжди однозначне, проте важливий сам факт їх 

використання. Знання термінів дозволяє орієнтуватися у вирішенні 

методичних і практичних завдань управління іміджем організацій.   

Бачення – уявлення про навколишню дійсність – справжню або 

майбутню. Формування бачення – один з головних обов'язків керівника 

організації. Корпоративна місія – суспільно-значимий статус, соціально 

значуща роль організації. Місію можна розглядати як стратегічний 

інструмент, що ідентифікує цільовий ринок і широко визначальний бізнес, 

або основну діяльність підприємства.   

Корпоративна індивідуальність – цінності, думки і норми поведінка, що 

розділяються в організації і визначають суть індивідуальної корпоративної 

культури. Корпоративна індивідуальність відтворюється в організаційному 

«життєвому стилі», що є способом життя компанії, те, як вона «проводить» 

час, використовує матеріальні, фінансові, інформаційні, людські та інші 

ресурси.  

Після визначення «характеру» компанії приймається рішення щодо того, 

як донести цей «характер», який вигідно відрізняється від інших, до цільових 

груп. На цьому етапі формується корпоративна ідентичність. 

Корпоративна ідентичність – це система комунікативних засобів, – назв, 

символів, знаків, логотипу, кольорів, міфів, ритуалів, – що проектують, або 

що відображають індивідуальність організації.  

Корпоративна ідентичність повинна відображати місію, структуру, 

бізнес і цілі організації. І лише в результаті проходження всіх етапів,  

виникає корпоративний  імідж, що може базуватися на віруваннях, так само, 

як і на фактах. Він може бути позитивним, негативним та нечітким.  

Окремих слів заслуговує поняття зворотного зв'язку та контролю даних 

в процесі побудови іміджу. В іміджі організації є дві виражені частини: 

перша - активні дії компанії з формування і адекватного сприйняттю своєї 
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«особи»; друга - власне «відображення» обличчя компанії в «дзеркалі» 

клієнта. Досягнення сприятливого корпоративного іміджу і лояльності 

споживачів –основна мета управління корпоративною ідентичністю.  

Імідж має свою структуру, описується параметрично і моделюється, так 

само, як і процес його формування. Враховуючи те, що модель – 

віддзеркалення значимих сторін об'єкту, можна представити імідж набором 

різних його характеристик.  

В основу систем моніторингу компонентів, складових іміджу покладені 

інформаційні моделі. Вже існують бази даних і системи підтримки рішень, 

які використовуються для оцінки і оптимізації іміджу організації. Науково 

обґрунтована робота по управлінню корпоративним іміджем повинна вестися 

на основі моделювання іміджу.  

Оцінки іміджу:  

- якісні: цілі, структура, зміст, виконавці, технології;  

- кількісні: витрати, терміни, результати, економічна ефективність.  

Формування корпоративного іміджу базується на принципах, дотримання 

яких призведе до підвищення ефективності організації та побудові засад для 

якісного управління іміджем.   

І. Принцип відповідності стратегії компанії, що спирається на 

задоволення певних потреб усього ринку або його сегменту.   

ІІ. Принцип відповідності іміджу рівню (етапу) розвитку компанії.   

Кожному етапу повинна відповідати своя іміджева політика, як зовнішня, так 

і внутрішня, покликана забезпечити максимальний прибуток і підготувати 

основу для благополучного проходження наступного етапу.  

ІІІ. Принцип відповідності внутрішнього іміджу компанії зовнішньому.  

IV. Принцип відповідності іміджу сучасному етапу розвитку 

суспільства, в якому вона існує. У цьому принципі є прихована частина: той 

імідж організації, який відкрито подається на ринок, безумовно, повинен 

відповідати даному етапу розвитку суспільства, проте організація повинна 

постійно проводити роботу по можливих трансформаціях іміджу відповідно 
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до потенційних змін умов ринку. При цьому нові елементи іміджу повинні 

поступово вплітатися в старий, звичний малюнок, щоб у постійних 

споживачів був час звикнути до них не усвідомлено, а нові могли оцінити 

інновації компанії  у пошуках нового.   

Таким чином, нами розглянуті основні підходи до визначення поняття 

іміджу, проведений аналіз особливостей та відмінностей іміджу та 

стереотипу. Звернено увагу на важливість контролю процесу формування 

іміджу, його сприйняттям різними групами громадськості. Виходячи з цього, 

основні етапи формування іміджу організації поставлені в пряму залежність 

від того, на якій стадії власного розвитку знаходиться організація. Доведено, 

що ефективне управління іміджем підприємства повинно відповідати етапу 

розвитку організації.  
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Стратегічне планування стає в наш час однією із найважливіших 

концепцій загальної системи управління організаціями. Вона 

використовується для підвищення ефективності існуючої в фірмах 

управлінської системи, дозволяє складати реальніші плани виробництва й 

реалізації, швидше реагувати на зміни, які стаються на ринках, й головне, 

створює істотні переваги в конкурентній боротьбі. Таким чином, дана тема є 

актуальною для сьогодення української економіки взагалі та вітчизняних 

підприємств зокрема. 

Мета дослідження -  визначити сутність і значення стратегії в системі 

планування діяльності підприємства, дослідити зміст, структуру і порядок 

розробки стратегічного плану підприємства; 

Стратегія підприємства – це сукупність її головних цілей та основних 

засобів досягнення даних цілей. Іншими словами, розробляти стратегію дії 

підприємства – означає визначати загальні напрямки її діяльності. 

Стратегією не може бути просте визначення бажаних цілей та способів 

їх перетворення у життя. Стратегія повинна виходити не з приємних мрій, а з 

реальних можливостей розвитку підприємства. Тому стратегія – це перш за 
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все реакція організації на об‘єктивні зовнішні та внутрішні обставини її 

діяльності.  

Стратегічне планування – це процес розробки стратегій і управління 

організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять 

стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони 

планують рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і 

керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в 

майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони 

зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб 

вирішувати ці проблеми. 

У керівників, які формують і використовують стратегію розвитку 

підприємства, повинно бути широке і довгострокове бачення перспектив 

розвитку. Але вони повинні також розуміти, що саме вони відповідають, по-

перше, за планування розміщення засобів способом, найбільш корисним для 

впровадження стратегії і, по-друге, за те, щоб управління будувалось, 

додаючи значну вартість до результатів, які отримує організація [1, c.243]. 

Суть стратегічного планування полягає в тому, що на підприємствах, з 

одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване «формальне» 

стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління підприємства, 

механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити 

розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні виробничо-

господарські плани. Тобто стратегічне планування включає два основні процеси: 

– розробку стратегічних планів; 

– тактико-оперативне управління реалізацією сформульованої стратегії. 

Перспективне планування забезпечує основу для всіх управлінських 

рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку 

стратегічних планів. Процес перспективного планування  забезпечує основу 

для управління членами організації. 

Отже, стратегічне планування – це процес визначення головних цілей 

організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої 

на придбання та використання цих ресурсів [4, c.256]. 
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Перспективне планування має на меті довгострокове забезпечення 

результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для 

цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в 

навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні 

можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, 

критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на 

підприємство. 

Тому стратегічне планування має такі характерні ознаки: по-перше, на 

відміну від довгострокового екстраполятивного планування, коли прогноз 

розроблявся кожною функціональною службою, яка мала на меті свої власні 

інтереси, стратегічне планування базується на принципово новому підході до 

прогнозування стану навколишнього середовища: були виділені стратегічні 

зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарські центри (СГЦ). 

По-друге, важливою ознакою перспективного планування являється 

аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішніх можливостей 

підприємства. 

По-третє, методика перспективного планування передбачає розробку 

багатоваріантної стратегії.  

За своїм змістом стратегія являється специфічним довгостроковим 

плановим документом, результатом перспективного планування. 

Однією з умов формулювання фірмою своєї стратегії являється 

виникнення раптових змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може 

бути насичення ринку, технологічні зрушення, непередбачений успіх нового 

товару, поява численних нових конкурентів і т.д. 

Маючи перед собою такі труднощі, фірма повинна вирішити дві 

надзвичайно критичні проблеми: 

– вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко 

підлягають оцінці. 

– направити зусилля численного колективу в потрібне русло. 

Відповідь на ці питання і розкриває сутність розробки та реалізації 

стратегії. В такі моменти стратегія становиться життєво необхідним 
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управлінським інструментом, за допомогою якого фірма може протистояти 

зміні умов навколишнього середовища. 

Основні етапи формального перспективного планування можна подати у 

вигляді схеми на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні етапи формального стратегічного планування 

 

З рисунку 1. видно, що головним плановим рішенням являється вибір 

цілей для підприємства – місії та конкретних цілей, що забезпечують їх 

реалізацію. Місія підприємства – це його головна загальна ціль, суть 
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існування підприємства. Значення місії полягає в тому, що вона виступає для 

керівництва як основа, орієнтир для прийняття всіх наступних рішень. 

Оскільки будь-яке підприємство – це відкрита система і існує завдяки тому, 

що вона задовольняє якусь потребу своїх споживачів, клієнтів, то й місія 

його повинна відшукуватись в навколишньому середовищі, а не всередині 

підприємства. Отже, прибуток не може бути місією підприємства, бо він 

цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва. 

Після формулювання місії на її основі встановлюються конкретні цілі, 

через які здійснюється місія підприємства. Цілі доводяться до виконавців, 

керівництво стимулює їх досягнення і тільки в цьому випадку вони 

становляться значимою частиною перспективного планування [2, c. 168]. 

Наступний етап стратегічного планування – діагностичний, який 

включає аналіз навколишнього середовища та внутрішніх можливостей 

підприємства. 

Для перспективного планування наступним етапом є аналіз життєвого 

циклу продукту та аналіз експериментальних кривих. Концепція життєвого 

циклу продукції виходить з тієї гіпотези, що всі продукти слідують одному і 

тому ж типовому життєвому циклу. 

Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі перспективного 

планування при визначенні «стратегічних полів бізнесу» та формулюванні 

«портфеля». Портфель – це сукупність напрямків бізнесу або група 

господарських підрозділів. Будь - яке підприємство являє собою «портфель» 

напрямків бізнесу. Концепція «портфелю» виходить з того, що підприємство 

на протязі довгого часу є життєздатним і являється прибутковим в тому 

випадку, якщо його поля бізнесу в фінансовому відношенні залишаються 

збалансованими, маючи на увазі майбутні можливості і загрози.  

Наступним етапом перспективного планування для кожного із полів 

бізнесу, у відповідності з концепцією «портфеля», вибираються стратегії, 

тобто визначається стратегія кожного поля бізнесу. 

Заключним етапом перспективного планування являється стратегічне 

планування структури підприємства. На основі планування полів бізнесу, 
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виробничої програми і потенціалу фірми встановлюються наступні 

довгострокові, відносно стабільні елементи: 

– система управління; 

– організаційна структура; 

– розміщення підприємства; 

– зв‘язки підприємства;  

– правові форми; 

– стиль управління [2, c. 170]. 

Таким чином, змістовним результатом перспективного планування є 

зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація 

виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація 

нерентабельних виробництв, злиття і придбання підприємств, розробка нових 

продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і 

таке інше [3, c.86]. 

Для того, щоб організація була ефективною в довгостроковому аспекті, 

зазначені зміни повинні бути запланованою реакцією на очікувану в 

майбутньому динаміку навколишнього середовища, а не вимушеною 

реакцією на минулі та теперішні події.  

Отже, суть стратегічного управління полягає в тому, що на 

підприємствах, з одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване 

―формальне‖ стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління 

підприємства, механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб 

забезпечити розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні 

виробничо-господарські плани. Тобто стратегічне управління включає два 

основні процеси: стратегічне планування; тактико-оперативне управління 

реалізацією сформульованої стратегії. 

Список використаних джерел: 

1. Бутник О. М. Економіко-математичне моделювання динамічних 

закономірностей розвитку економічних систем. – Х.: ВД «Інжек», 2005. – 224 с. 

2. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закл. – К.: ЦУЛ, 2005. – 503 с. 



634 
 

3. Гвоздинський А. М., Якімова Н. А., Губін В. О. Методи оптимізації в 

системах прийняття рішень: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які 

навч. за спец. «Інтелектуальні системи прийняття рішень» / Науково-

методичний центр вищої освіти; Харківський національний ун-т 

радіоелектроніки. – Х.: ХНУРЕ, 2008. – 324 с. 

4. Жлуктенко В. І., Бєгун А. В. Стохастичні моделі в економіці / 

Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2007. – 352с. 

 

УДК 339.5 (045) 

В.Ю. Ющук 

здобувач  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Визначення економічної ефективності ставить за мету на підставі 

порівняння можливих варіантів співробітництва із закордонними 

партнерами сприяти удосконаленню структури експорту, оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності і забезпеченню на цій підставі 

високоприбуткової роботи підприємства.             
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операції, зовнішньоторговельні угоди, експорт, імпорт, менеджер.    

В сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності має комплексний і багатоаспектний характер. Воно може 

виражатись за допомогою різноманітних економічних показників, більшість 

яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. При 

цьому варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють 

забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, 

упровадженню світових досягнень в області науки і техніки, отриманню 
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необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка 

реалізується на внутрішніх ринках тощо. Все це визначає необхідність 

ретельного узгодження відповідних видів діяльності, забезпечення єдності 

критеріїв параметрів, які використовуються відповідно із реальними 

потребами народного господарства. 

Ціллю статті є аналіз зовнішньоекономічної діяльністі підприємств, а 

також головні завдання менеджерів які працюють у фірмах ЗЕД.  

Аналіз періодичних та монографічних видань, навчальної літератури, 

практичних досліджень дозволяє зазначити, що проблема знаходження 

шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій є 

актуальною та недостатньо опрацьованою. Деякі аспекти підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності вивчаються в працях Захарова 

К.В., Козика В.В., Кадуріної Л.О. та інших авторів. Також 

зовнішньоекономічну діяльність та способи її оптимізації в своїх роботах 

детально розглядають Козик В.В., Карп‘як Я.С., Босак А.О. [2] Виклад 

основного матеріалу дослідження. Однією з основних ознак сучасного 

світового господарства є розгортання процесів глобалізації, які суттєво 

впливають на систему міжнародних економічних відносин, трансформують 

напрями та визначають тенденції розвитку національних економік. Якісне 

удосконалення міжнародних економічних відносин протягом останнього 

часу зумовило інтенсифікацію конкурентної боротьби між країнами на 

світових ринках товарів, послуг і факторів виробництва. З огляду на це 

виникає необхідність у переосмисленні впливу економічної глобалізації на 

розвиток світового господарства. Організаційна структура управління ЗЕД як 

складова частина внутріфірмового управління визначається, насамперед, 

загальною стратегією підприємства, а також стратегією ЗЕД як її складової. 

Загальноприйнято вважати стратегію засобом виживання фірми шляхом 

адаптування до середовища, а структуру - конструкцією, що її підтримує. 

Ланки ланцюга "середовище - стратегія - структура" взаємопов'язані і 

взаємозумовлені. Якщо вони не відповідають одне одному, то під загрозу 

ставиться саме існування фірми. [2]       
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 Ефективність зовнішньоекономічних операцій багато в чому 

закладається на етапі їх планування і попередньої підготовки до проведення, 

а оцінюється шляхом фінансового аналізу.      

 Важливим питанням оптимального управління діяльністю 

підприємства на зовнішньоекономічному ринку є визначення стратегії і 

тактики його роботи. На стадії організації головною стратегічною проблемою 

підприємства є вибір сфери діяльності та визначення перспективних проектів 

в обраній сфері. Ці питання вирішуються за допомогою аналізу інформації, 

яка міститься у фінансовій звітності і отримується в результаті 

маркетингових досліджень. Далі - визначення тактичного підходу до 

розв'язання поставлених завдань. Передусім тут треба враховувати той факт, 

що вихід на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної боротьби. 

Тож ринкові регулятори, поєднуючись із конкуренцією, створюють єдиний 

механізм господарювання, який примушує виробника враховувати інтереси і 

потреби споживача. Щоб ефективно функціонувати як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринку, керівництво підприємства повинно постійно стежити 

за кон'юнктурою ринку й ефективно використовувати наявні господарські 

засоби для забезпечення високої конкурентоспроможності [1] .   

 Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданнями, які вона покликана вирішувати. ЇЇ мета - максималізація 

прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі в 

міжнародному підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і 

внутріфірмового управління, повинна постійно розвиватися і 

вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і 

сфері управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними. 

 Зовнішньоекономічні операції, які скріплюються 

зовнішньоторговельними угодами - це експортно-імпортні операції, які 

мають матеріально-речову форму.  

 Удосконалення організації імпорту операцій необхідно починати з 

правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації 

залежить правильна організація експортних операцій. Гарний фахівець знає 
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своїх людей, їх сильні та слабкі сторони. Він також розуміє динаміку галузі, 

потреби клієнтів, поточні економічні тенденції і конкуренцію. Хороший 

менеджер відділу продажів - це хороший HR-manager. Саме він відбирає і 

розвиває високоефективну команду.  

 Важливим напрямом діяльності менеджерів суб‘єктів 

зовнішньоекономічної діяльності є оптимізація фінансових відносин 

підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.. Така ЗЕД 

може бути операційною, фінансовою, чи інвестиційною. Головна увага 

акцентується на фінансовому забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у 

межах операційної діяльності підприємств, пов‘язаних, насамперед, із 

зовнішньою торгівлею (експорт, імпорт), виробничою кооперацією, лізингом 

тощо.  До основних завдань менеджерів щодо фінансового забезпечення 

здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій належать:  

- вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх організація; 

- здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку; 

-  оптимізація фінансових відносин з посередниками (брокерами, агентами, 

консигнаторами тощо), страховиками та транспортно-експедиційними 

організаціями при здійсненні зовнішньо економічних операцій;  

- фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій; 

- визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої діяльності, 

побудованої на формах зустрічної торгівлі між підприємством та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності;  

- податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 

- оптимізація фінансових відносин з державними органами, 

відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоекономічних 

операцій; 

- управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин [1] . 

Ще один, не мало важливий аспект ЗЕД - організації правильного 

транспортного забезпечення. Будь-яка експортно-імпортна операція не 
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обійдеться без використання транспортного засобу. Основними причинами, 

що сприяють правильній організації транспортного забезпечення при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є: 

а) невпорядкованість системи державного регулювання щодо 

контролю на кордоні та справляння зборів; 

б) висока вартість послуг, що надаються митними брокерами, 

контрольними службами й транспортними терміналами; 

в) численні бюрократичні перепони при оформленні міжнародних 

перевезень; 

г)  низька швидкість доставки пасажирів та вантажів; 

д)  несприятлива криміногенна обстановка; 

е)  брак комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування 

на шляху здійснення міжнародних перевезень; 

ж) недостатність, а на окремих напрямах і відсутність комплексу 

нормативно-правових актів, що регулюють міжнародні перевезення та їх 

обслуговування [2].          

 Вибір правильного транспортного забезпечення повинен базуватися  

на основі даних про товар, який перевозиться, дальність перевезення, 

інформації щодо необхідності використання конкретного транспорту. 

Потрібно зважати на той факт, що при перевезені дорогого товару, краще 

перестрахуватися і використати більш надійний транспорт, наприклад 

повітряний, хоча він і являється дорожчим. Відомо, що час також відіграє 

дуже важливу роль в здійснені імпортних операцій, тому дуже важливо, щоб 

обраний вид транспорту збалансовував витрати часу і грошей на здійснення 

транспортування. Тільки в цьому разі він буде прийнятним. 

Такий аспект, як пошук шляхів мінімізації витрат на організацію 

імпортних операцій та їх здійснення є дуже важливим для імпортера. Цей 

крок являється одним із основних на шляху удосконалення імпортних 

операцій будь-якого господарського суб‘єкта. Значна частка витрат 

відноситься до витрат на організацію імпортних операцій. Існують різні 

шляхи щодо їх мінімізації. 
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Перш за все підприємство може запропонувати здійснення імпортних 

операцій на інших умовах, та зазначити це в договорі, але попередньо 

необхідно досягти згоди між сторонами. Від встановлених умов, за якими 

будуть здійснюватися імпортні операції залежить які витрати понесе кожна 

із сторін угоди. Звісно для імпортера буде вигідно щоб всі витрати стосовно 

транспортування, навантаження, розвантаження, розмитнення та витрат на 

інші формальності понесла експортуючи сторона. Тому імпортер повинен 

наполягати на умовах які б задовольняли його інтереси та мінімізували 

витрати на здійснення імпортних операцій [3]. 

Не слід також забувати, щоб досягати гарних показників постійно, а не 

одноразово, слід постійно працювати над усіма можливими варіантами 

удосконалення організації діяльності. Також певний ефект принесе 

комплексне застосування декількох засад одночасно.     

За результатами проведення дослідження було визначено, що для 

ефективного керування імпортною діяльністю на підприємстві потрібно 

відповідна умовам його роботи структура управління. Тобто, так як умови 

роботи на світових ринках дуже швидко змінюються то повинна змінюватися 

і внутрішня структура управління зовнішньоекономічною діяльністю. Вона 

має бути еластичною і швидко адаптовуватися до нових правил гри. 
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У статті проаналізовано  трактування вчених і спеціалістів щодо сутності 

та ролі управлінського контролю в діяльності організації, визначені цілі 

управлінського контролю, проаналізовано  причини якими обумовлено 

управлінський контроль, досліджено  групи у які об’єднані  всі завдання у 

сфері управлінського контролю, обґрунтовано етапи управлінського 

контролю. 
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В умовах сьогодення, контроль, як аналітична функція в управлінні, є 

особливо актуальним і необхідним, так як у важких економічно-соціальних 

умовах складно забезпечити виконання встановлених параметрів і показників 

через вплив багатьох негативних факторів. До них ми можемо віднести такі: 

недосконалість законодавчої бази, кризові явища в економіці, нестабільність 

політичної ситуації в країні, податковий тиск, швидкий ріст цін та інше. За 

допомогою контролю оцінюються перераховані відхилення. 

Дослідженням управлінського контролю займалися такі зарубіжні та 

вітчизняні вчені як: Білуха М.Т., Бутинець Т.А., Бурцев В.В, Валуєв Б.І.,              

Горелик О.О., Данилевський Ю. А., Дикань Н.В., Дорош Н.І., Дрозд І.К.,               

Ільїна С.Б., Максимова В.Ф., Муллахметов Х.Ш., Слипачук А.В., Ушакова Н.М., 

Шеремет А.Д. та інші. Багатоаспектність проведених досліджень була зумовлена 

складністю та різноманітністю управлінського контролю та його елементів. 

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів 

управлінського контролю на підприємстві в умовах нестабільної економічної 

ситуації. 
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Відомий французький економіст, представник наукового менеджменту, 

Анрі Файоль дав чітке визначення контролю: «На підприємстві контроль 

визначається в тому, щоб перевірити, чи все виконується у відповідності із 

затвердженими планами, розробленими інструкціями та встановленими 

параметрами. Ціль вбачається у виявлені слабких місць і помилок, своєчасно 

виправити їх та не допустити повторення. Контролюється дії, предмети, 

люди» [4].  

Дослідження у сфері контролю мають місце і у перших дослідницьких 

роботах Білла Готца, автора праць з управлінського контролю: «Планування 

процесу управління є створенням послідовної, інтегрованої і чіткої програми 

дій, в той час як управлінський контроль направлений на забезпечення 

відповідності між проведеними роботами і наміченими планами» [4]. 

Управлінський контроль вперше був трактований Ентоні Р. як процес, 

який допомагає менеджерові зрозуміти і бути впевненим в тому, що всі 

ресурси які надходять в організацію мають цільове направлення і ефективно 

використовуються для досягнення поставленої мети. Ентоні розмежовував 

управлінський контроль з операційним і стратегічним контролем. Таку думку 

підтримували і наступники автора у своїх роботах.  

У сучасному світі мають місце різні трактування вчених і спеціалістів 

щодо сутності та ролі управлінського контролю в діяльності організації. Одні 

стверджують, що контроль є історично обумовленим фактом, саме тому мета 

та завдання його можуть визначатися в залежності від способу суспільного 

устрою в країні. Інші доходять висновку, що контроль є процесом перевірки 

виконання ряду управлінських рішень і задач, який допомагає досягненню 

встановлених цілей при оптимальних витратах робочого часу і ресурсів. В 

дійсності, управлінський контроль як складова менеджменту, охоплює всі 

сфери діяльності і представляє собою процедуру перевірки та спостереження 

стану та функціонування об‘єкта в цілому, а також забезпечує його розвиток 

у конкурентоспроможному середовищі. 
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Сутність управлінського контролю полягає у кількісній та якісній 

оцінці результатів роботи організації, зіставлення фактичних результатів із 

запланованими та коригування відхилень. В широкому сенсі управлінський 

контроль в сучасних умовах доцільно представити як систему, яка містить 

елементи входу – інформаційне забезпечення, елементи виходу – інформація 

про об‘єкт управління, і сукупність взаємопов‘язаних елементів:  центри 

відповідальності, процедури контролю, техніки контролю, систему обліку. 

Ефективний управлінський контроль можливий лише у поєднанні з процесом 

стратегічного планування [1].   

 Управлінський контроль в комерційній організації головним чином 

орієнтований на аналіз і оцінку основних показників ефективності діяльності 

в сучасних умовах: стійкість організації на ринку; конкурентоспроможність; 

своєчасна адаптація систем управління організацією та виробництва до змін 

у зовнішньому середовищі; кон‘юнктура ринку [4].  

Ціллю управлінського контролю є інформаційне забезпечення системи 

управління організацією для отримання можливості прийняття ефективних 

управлінських рішень, для усунення порушень і коригування дій. Контроль в 

управлінні організацією є необхідним, тому що як показує практика, частіше 

за все відсутність контролю – це причина не виконання управлінських задач і 

встановлених планів. 

На думку економістів, всі завдання у сфері управлінського контролю на 

підприємстві можна об‘єднати у певні групи. До першої групи відносяться 

завдання, які пов‘язані з аналізом управлінської та фінансової інформації: 

- специфічні прийоми перевірки деяких елементів інформаційної бази, 

проведення детального контролю дій та залишків на рахунках; 

- перевірка методів і прийомів, які використовуються для збору та  

виміру інформації, її класифікації і формування на її основі звітності. 

До другої групи належать заходи щодо моніторингу ефективності 

процесів контролю, з точки зору функціональності інформаційних систем, 

систем обліку і звітності, а також заходи з розробки рекомендацій по їх 
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вдосконаленню. Завдання третьої групи складаються із заходів контролю 

щодо раціональності використання виробничих ресурсів, результативності і 

ефективності управлінських, виробничих та інших рішень, з використанням 

не фінансових засобів контролю. В четвертій групі завдання полягають в 

проведені контролю за дотриманням вимог законодавства, нормативних 

актів, розпоряджень та наказів, а також директив, політики та внутрішніх 

вимог апарату управління. 

Аналіз організації і забезпечення контрольної діяльності, яку провів 

Муллахметов Х.Ш. у своїх наукових працях, показує, що ефективна система 

управлінського контролю стоїть і основана на «трьох китах»: 

- система організації контрольної діяльності, адекватна діючій системі 

управління, тобто хто контролює процес; 

- цілісна внутрішня нормативна база, яка регламентує контрольну і 

управлінську діяльність, тобто як контролюється процес; 

- ефективна система прийняття рішень за результатам діяльності, тобто 

те, що ми отримуємо за результатом контролю [3]. 

Контроль за результатами діяльності тісно переплітається з функцією 

планування, оскільки планування без контролю є недоцільним, а контроль 

без планування – неможливим. Відповідно до цього, управлінський контроль 

являє собою систему контрольованих процесів, планів в організації, методів 

та форм управління об‘єктом, з метою ефективного ведення бізнесу, захисту 

активів, запобігання або усунення помилок, чистоті облікових перевірок та 

своєчасності представлення фінансової документації. Контроль виступає як 

засіб зворотного зв‘язку між керуючою і керованою системами [1]. 

В процедурі управлінського контролю є три чітко визначених етапи:     

- встановлення стандартів та критеріїв; 

- співставлення з ними реальних результатів; 

- прийняття необхідних корегуючих дій.  

На кожному із зазначених етапів реалізується комплекс заходів. На 

першому етапі встановлюються нормативи, тобто завчасно обрані точки в 
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загальній програмі планування, які визначають ефективність виробництва і 

діяльності та допомагають керівникам полегшити роботу і зменшити його 

контроль за всіма процесами у виконанні плану. Другий етап необхідний для 

визначення відхилень у роботі, але так, щоб їх можна було виявити раніше, а 

ніж вони завдадуть реальної шкоди і прийняти необхідні міри попередження. 

На третього етапі керівники можуть коригувати відхилення переглядаючи 

плани і встановлюючи нові цілі, перерозподіляючи і уточнюючи завдання, 

або застосовувати крайні міри – звільнення [2]. 

В мінливому середовищі, в якому функціонують організації, контроль є 

одним із ключових інструментів розвитку і успіху. Управлінський контроль 

це необхідність, яка обумовлюється наступними причинами: 

- спостереження за результатами роботи підлеглих, за продуктивністю 

їх праці. У сукупності навіть дрібні помилки можуть призвести до зниження 

потенціалу всієї організації; 

- мінливість зовнішнього середовища з яким стикається організація. 

Зміни в середовищі призводять до змін в середині організації. Ефективна 

система контролю дає змогу вчасно реагувати на зміни і пристосовуватися до 

цих змін; 

- збільшення масштабів виробництва і розвиток організацій. Відповідно 

до цього сфери контролю розширюються, що вимагає додаткових зусиль. 

Управлінський контроль в цілому зосереджується на підбитті підсумків 

роботи всього управлінського циклу, оцінці системи якості, ефективності і 

доцільності застосування всіх функцій менеджменту, аналізі помилок та 

коригуванні відхилень у роботі. Виявивши слабкі сторони у роботі, контроль 

допомагає оптимально використати необхідні ресурси, при необхідності 

ввести в дію наявні резерви і уникнути криз на підприємстві. Управлінський 

контроль є елементом системи управлінського обліку, його мета полягає у 

інформаційному забезпечені прийняття управлінських рішень, що базуються 

на оцінці фінансово-господарських показників діяльності. 



645 
 

Основна ідея управлінського контролю – це своєчасність реагування на 

невиконання складених планів та оперативному інформуванні про поточні 

відхилення. Управлінський контроль забезпечує керівників достовірною та 

якісною інформацією, яка допомагає покращити результати управлінської 

діяльності.  

Люди – невід‘ємна частина контролю на всіх стадіях управління. При 

розробці процедури контролю керівник бере до уваги поведінку персоналу. 

Контроль здійснює безпосередній та сильний вплив на поведінку. Керівники 

досить часто навмисно проводять гласно процес контролю, щоб здійснити 

вплив на співробітників. Також управлінський контроль може стимулювати 

людей давати неправильну інформацію керівництву організації. 

Спеціалісти у сфері контролю вважають, що управлінський контроль є 

процесом зворотного зв‘язку (рис. 1.). Керівник аналізує пророблену роботу, 

порівнює її з нормативами, виявляє відхилення. Після чого, для внесення 

необхідних коректив менеджер розробляє програму дій і реалізує її, тим 

самим досягнувши запланованих показників роботи. Для здійснення 

контролю необхідна правдива інформація, яка допоможе підвищити якість 

управлінської роботи. 
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Рис. 1. Процес зворотного зв’язку управлінського контролю 
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Управлінський контроль може бути ефективним та адекватним у тому 

випадку, якщо за підсумками діяльності або окремого процесу відхилення 

фактичного значення показника який контролюється від нормативного буде 

прямувати до нуля. У математичному вигляді можна записати так : 

Ад = Хн – Хф                                        (1.) 

де Ад– адекватність контролю; 

Хн– нормативне значення контрольованого показника; 

Хф– фактичне значення показника.  

До основної функції управлінського контролю на підприємстві можна 

віднести встановлення нормативів, розробку стандартної системи звітності, 

перевірку та аналіз результатів діяльності організації в цілому і кожного 

окремо взятого підрозділу. Реалізація функцій опирається на організацію 

системи обліку і фінансову звітність. На сьогодні управлінський контроль 

виступає як засіб, який допомагає перевіряти, аналізувати і оцінювати якість 

роботи менеджерів у досягненні поставлених цілей організації. Він виконує 

інформативну, комунікативну, оперативну, захисну та превентивну функції в 

організації. У такому зв‘язку контроль в управлінні розглядається не лише як 

фіксування відхилень, але як і аналіз причин виявлених відхилень та пошук 

можливостей для розвитку.  

В усіх сферах діяльності практичне значення мають основні принципи 

організації управлінського контролю:  

- структурний принцип, де структура проведення контролю повинна 

відповідати структурі управління організації, за яким контроль діє на всіх 

рівнях управління; 

- принцип централізації, тобто контроль сприяє керованості процесів за 

всіма напрямками діяльності; 

- принцип відповідальності, за яким до кожного працівника, дії якого 

призвели до негативних наслідків на підприємстві, повинні застосовуватися 

відповідні заходи; 

- принцип контрольованості, де всі процеси повинні контролюватися 

менеджерами на кожній із стадій виконання. 
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Структура управлінського контролю основана на виявлені його цілей, 

завдань, принципів, методів. Дозволяє розглядати його як складову частину 

управлінського обліку та один із інструментів менеджменту, що допомагає в 

забезпечені взаємозв‘язків між системами управління і обліку.  

Таким чином, управлінський контроль виступає як система заходів, які 

визначені управлінським складом підприємства та реалізуються з ціллю 

забезпечення ефективності і своєчасності прийняття управлінських рішень, 

що допомагає підвищити рентабельність та конкурентоспроможність фірми. 

Основний процес, засади і принципи контролю є універсальними, але його 

практичну частину необхідно реалізувати враховуючи функції конкретного 

підприємства. Управлінський контроль покликаний забезпечувати необхідне 

планування та управління фінансовими ресурсами. Управлінський контроль 

виступає як безперервний процес, що включає спостереження і регулювання 

різних видів діяльності з метою ефективного вирішення встановлених задач. 
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