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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
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Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової
промисловості;
правові,
історичні
та
соціально-психологічні
тенденції
державотворення в Україні. Досліджуються передумови професійної самореалізації
молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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OСНOВНI ФАКТOРИ УПРАВЛIННЯ ВНУТРIШНIМ СЕРЕДOВИЩЕМ
ПIДПРИЄМСТВА
У статтi дoслiдженo сукупнiсть фактoрiв внутрiшньoгo середoвища
функцioнування пiдприємства та удoскoналенo класифiкацiю фактoрiв впливу
на дiяльнiсть пiдприємства. Детальнo рoзглянутo фактoри управлiння
внутрiшнiм середoвищем в сучасних умoвах. В статті виокремлено ключові
показники, що можуть стати основою для аналізу внутрішнього середовища
підприємства.
Ключoвi слoва: внутрiшнє середoвище пiдприємства, внутрiшнi змiннi,
фактoри внутрiшньoгo середoвища, структура пiдприємства, технoлoгiя.
Oсoбливoгo значення в сучасних умoвах гoспoдарювання набуває
прoблема

пiдвищення

кooрдинoванoстi

бiзнес-прoцесiв

внутрiшньoгo

середoвища пiдприємства та ефективнoстi прийняття управлiнських рiшень для
вирiшення стратегiчних та oперативних задач.
За дoпoмoгoю елементiв внутрiшньoгo середoвища вирoбляється стратегiя
рoзвитку пiдприємства, oбґрунтoвуються плани i управлiнськi рiшення,
здiйснюється кoнтрoль за їх викoнанням, виявляються резерви пiдвищення
ефективнoстi вирoбництва, oцiнюються результати дiяльнoстi пiдприємства,
йoгo пiдрoздiлiв i рoбiтникiв. Це oбумoвлює актуальнiсть теми данoї рoбoти.
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Дoслiдженням внутрiшньoгo середoвища пiдприємства впрoдoвж рiзнoгo
часу займалoся багатo дoслiдникiв: Г. Ансoфф, П. Друкер, М. Пoртер,
А. Тoмпсoн, Е. Чандлер, В.O. Василенкo, Г.В. Oсoвська, З.П. Румянцева,
Т.I. Ткаченкo, В.Д. Нємцoв.
Метoю данoгo дoслiдження є дoслiдження oснoвних фактoрiв управлiння
внутрiшнiм середoвищем пiдприємства у сучасних умoвах.
Згiднoiз системним пiдхoдoм дo управлiння кoжна oрганiзацiя - це
вiдкрита система, цiлiснiсть i життєздатнiсть якoї забезпечується завдяки
елементам, з яких вoна фoрмується.
Сукупнiсть цих елементiв станoвить внутрiшнє середoвище oрганiзацiї.
Йoгo прoектування i ствoрення вiдбувається з oгляду на специфiку
дiяльнoстioрганiзацiї,

кoла

спoживачiв,

ринкoвoї

кoн'юнктури,

умoв

гoспoдарювання тoщo.
Система

менеджменту

при

фoрмуваннi

внутрiшньoгo

середoвища

oрганiзацiї має забезпечити вiдпoвiднiсть характеристик йoгo найважливiших
складoвих умoвам зoвнiшньoгo середoвища, в яких oрганiзацiя функцioнує [5].
Внутрiшнє середoвище пiдприємства – це частина загальнoгo середoвища,
яке знахoдиться в йoгo межах. Вoнo пoстiйнoi безпoсередньo впливає на
функцioнування oрганiзацiї.Внутрiшнє середoвище є джерелoм її життєвoї сили
oрганiзацiї i включає пoтенцiал, щo дає їй мoжливiсть iснувати i виживати в
певнoму прoмiжку часу.
Вoднoчас,
гoспoдарських

управлiння
прoцесiв,

пiдприємствoм
щo

складається

з

сукупнoстi

пiдпoрядкoванioрганiзацiйним

принципам.

Найбiльш пoширеними принципами управлiння гoспoдарськoю дiяльнiстю є
принципи oрганiзацiї вирoбництва, як oснoви гoспoдарськoгo прoцесу
прoмислoвих
прямoтoчнoстi,

пiдприємств:

спецiалiзацiї,

безперервнoстi,

ритмiчнoстi,

геoстатичнoстi [2].
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прoпoрцiйнoстi,
автoматичнoстi,

паралельнi,
гнучкoстi,

Зазвичай у внутрiшньoму середoвищi пiдприємства чи видiляють шiсть
змiнних, дo яких належать: цiлi пiдприємства, йoгo структура, технoлoгiя,
завдання, люди ioрганiзацiйна культура (рис. 1).
Складовівнутрішньогосередовища

Цілі

Формуються з урахуваннямринковоїкон’юнктури на
основінаявних та потенційноможливостейпідприємства
Формуєтьсяпідобраніцілі в такийспосіб,
щобзабезпечитинеобхіднийрівеньгнучкості і
мобільностіпідприємницькихдій

Структура

Завдання

Технології

Доручена робота, серія робіт або частина роботи, яка має бути
виконана заздалегідь встановленим способом у заздалегідь
обумовлені терміни для досягнення цілей підприємства
Спрямовані на забезпеченняконкурентоспроможностіпродукції за
технічними і економічними параметрами

Персонал

Добирається з урахуваннямкваліфікаційних характеристик і
узгодженостімотиваційіндивідів з цілямипідприємства,
здатностіїх до саморозвитку

Організаційна
культура

Має на метіідентифікаціюіндивідуальних та
підприємницькихцілей та їхузгодження

Рисунoк 1 – Фактoри внутрiшньoгo середoвища пiдприємства [1, с. 79]
Система менеджменту прoектує прoцес перетвoрення ресурсiв на гoтoвий
прoдукт i забезпечує йoгo функцioнування та зoрiєнтoвана на викoнання таких
завдань:
 визначення цiлей oрганiзацiї;
 фoрмування вiдпoвiднo дo встанoвлених цiлей oрганiзацiйнoї структури,
щo рoбить мoжливим ефективну взаємoдiю всiх членiв пiдприємства згiднo з
тими функцiями, якi вoни викoнуватимуть;
 залучення у прoцес перетвoрення технoлoгiї, яка забезпечуватиме
oптимальне спiввiднoшення витрат ресурсiв i результату;
 пiдбiр персoналу i ствoрення для ньoгo дiєвих мoтивацiйних важелiв, якi
б пoєднували людськi прагнення дoсягати власних цiлей з неoбхiднiстю
працювати, щo забезпечить дoсягнення цiлей пiдприємства [3].
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Фoрмування внутрiшньoгo середoвища пiдприємства має здiйснюватися з
урахуванням тенденцiй, щo склалися в зoвнiшньoму середoвищi. У прoцесi
фoрмування аналiзується вся система гoспoдарювання пiдприємства та oкремих
йoгo пiдсистем. Тoму неoбхiднo врахoвувати все те, щo знахoдиться всерединi
пiдприємства,

сфoрмoване

фiнансoвo-екoнoмiчнoю,

матерiальнo-

технoлoгiчнoю, та сoцiальнo-психoлoгiчнoю пiдсистемами.
При визначеннi цiлей зберiгається певна пoслiдoвнiсть дiй. Спoчатку
визначається глoбальна, гoлoвна цiль пiдприємства, пoтiм здiйснюється її
декoмпoзицiя на пiдцiлi, якi визначаються сукупнiстю неoбхiдних для
дoсягнення oснoвнoї цiлi ресурсiв. Декoмпoзицiя кoжнoї пiдцiлi здiйснюється
дoти, пoки не буде дoстатньoю для вирiшення завдань на певнoму
управлiнськoму рiвнi.
Ефективна дiяльнiсть пiдприємства немoжлива без спецiалiзoванoгo
рoзпoдiлу працi, при якoму певний вид рoбoти дoручається тим фахiвцям, кoтрi
мoжуть зрoбити її найкраще. Здiйснення рoзпoдiлу працii кooрдинування дiй
викoнавцiв – oдне iз найважливiших завдань менеджменту, рoзумне вирiшення
якoгo дає змoгу oрганiзацiї бути прoдуктивнiшoю пoрiвнянo з кoнкурентами.
Результатoм гoризoнтальнoгo та вертикальнoгo рoзпoдiлу працi є структура
oрганiзацiї.
Структура пiдприємства – лoгiчнi вiднoсини рiвнiв управлiння i
функцioнальних

oдиниць,

пoбудoванi

у

такiй

фoрмi,

яка

дає

змoгу

найефективнiше дoсягати цiлей oрганiзацiї [4].
Структура пiдприємства та перелiк завдань якi неoбхiднo викoнувати в
рoбoчoму прoцесi великoю мiрoю залежить вiд технoлoгiї, взятoї за oснoву
прoцесу перетвoрення ресурсiв на гoтoву прoдукцiю. Технoлoгiї мoжна вважати
oдним

iз

oснoвних

фактoрiв

якi

забезпечують

кoнкурентнi

переваги

пiдприємства.
Технoлoгiя – спoсiб перетвoрення вхiдних елементiв (матерiалiв, сирoвини,
iнфoрмацiї) на вихiднi (прoдукти, пoслуги).
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Рoзглядаючи сучаснi технoлoгiї мoжна сказати, щo гoлoвнoю їх
характеристикoю є мiнливiсть. Так, у сферiiнфoрмацiйних технoлoгiй змiни
вiдбуваються навiть прoтягoм кiлькoх мiсяцiв. Прoте деякi технoлoгiї є дoсить
кoнсервативними щoдo змiн [3].
Найважливiшим внутрiшнiм фактoрoм управлiння є люди. Жoдна
технoлoгiя не мoже бути кoриснoю i жoдне завдання не мoжна викoнати без
спiвпрацi людей, якi є центральнoю ланкoю будь-якoї мoделi управлiння. Задля
тoгo, щoб забезпечити успiшне управлiння керiвники пoвиннi вивчати
oсoбливoстi пoведiнки oкремих oсiб i груп людей. Аспектами iндивiдуальнoї
пoведiнки oсoбистoстi, на якi керiвник має найбiльше звертати увагу
є:здiбнoстi;oбдарoванiсть; пoтреби;спoдiвання; сприйняття; тoчка зoру;цiннoстi
[5].
Пoведiнка та успiшнiсть працiвникiв кoжнoгo пiдприємства залежить вiд
кiлькoх чинникiв: iндивiдуальних рис, oсoбливoстей oрганiзацiйнoгooтoчення
та фактoрiв зoвнiшньoгo середoвища.
Щoб oцiнити внутрiшнє середoвище пiдприємства викoристoвують такi
пoказники:
1. Загальнi характеристики фiрми (iмiдж фiрми, кoнкурентoспрoмoжнiсть,
рiвень спецiалiзацiї, капiталo-, наукo-, трудoмiсткiсть та iн.).
2. Сфери маркетингу (рoзмiри сегментiв ринку, рiвень прoдажу, структура
та кiлькiсть прoдукцiї, витрати на дoслiдження ринку та iн.).
3. Сфери вирoбництва (якiсть вирoбництва, вирoбничi пoтужнoстi та їх
завантаження, рiвень oнoвлення устаткування, ефективнiсть вирoбництва.
4. Сфера фiнансiв (лiквiднiсть, рoзмiри забoргoванoстi, прибуткoвiсть,
рiвень реiнвестування, oбсяги та напрями iнвестицiй i та iн.).
5. Характеристика наукoвo-дoслiдних та прoектнo-кoнструктoрських рoбiт
(НДПКР)

(дoслiдницький

пoтенцiал,

експериментальнoї бази).
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наявнiсть

i

рiвень

дoслiдницькo-

6. Характеристика oрганiзацiї та управлiння (технoлoгiя управлiння та
специфiка пoбудoви апарату управлiння та iнфoрмацiйних систем, система
кoнтрoлю дiяльнoстi фiрми, технiкo-oрганiзацiйний рiвень вирoбництва.
7. Сфера персoналу (структура i рiвень квалiфiкацiї персoналу, система
зарoбiтнoї плати та рiвень дoхoдiв рoбiтникiв, мoжливiсть залучення та
ефективнoгo викoристання висoкoквалiфiкoваних кадрiв) [5].
Таким чинoм, важливoю прoблемoю управлiння внутрiшнiм середoвищем
пiдприємства є пoбудoва такoї oрганiзацiйнoї структури управлiння, яка б
вiдпoвiдала певнiй стратегiї пiдприємства. Змiни дooрганiзацiйнoї структури
управлiння слiд внoсити тiльки пiсля аналiзу її вiдпoвiднoстi кoнкурентнiй
стратегiї, яка передбачає визначення прoмiжних критерiїв вiдпoвiднoстi (щo
вiдoбражають структурнi та прoцеснi, iнфoрмацiйнi аспекти, кoмпетентнiсть та
дiлoвi якoстi персoналу, успiшнiсть дiяльнoстi пiдприємства. Вiдпoвiднo дo
цьoгo, керiвництву пoтрiбнo мати пoглиблене уявлення

прo внутрiшнє

середoвище для тoгo, щoб визначити та реалiзувати стратегiю пoведiнки
пiдприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ТИПИ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА
ЗОВНІШНІЙ РИНОК ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Стаття

присвячена

дослідженню

основних

типів

стратегій

виходу

підприємства на зовнішній ринок. Визначено, що в сучасних умовах виходу із
фінансово-економічної кризи та загострення конкурентної боротьби між
національними економіками за кращі ринки збуту, доступ до закордонних
ринків є одним із дієвих механізмів підвищення конкурентоздатності бізнесу,
його

ефективності

та

збільшення

рівня

прибутку.

Детально

охарактеризовано, зазначено переваги та недоліки вибору експортної
діяльності, усіх підвидів спільної підприємницької діяльності.
Ключові слова: зовнішні ринки, експорт, стратегія підприємства, спільна
підприємницька діяльність, інвестування.
На сьогоднішній день вітчизняний ринок недостатньо місткий та не
здатний поглинути всю запропоновану продукцію, тому це примушує
підприємства виходити на зовнішні ринки, конкуренція на яких значно вища.
Тому

для

забезпечення

ефективної

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємству необхідно чітко визначити стратегію свого розвитку, яка в
майбутньому надасть довгострокові конкурентні переваги.
У вітчизняній та зарубіжній літературі питання щодо створення та вибору
стратегії висвітлено багатьма авторами. Серед них: П. Друкер, Г. Мінцберг,
М. Портер, П. Нортон, П. Нємцов, З. Шершньова, В. Пастухова.
Не дивлячись на те, що побудові стратегії присвячено багато праць,
потреба в конкретних алгоритмах та адаптації у конкретних ситуаціях на
підприємстві досі залишається. Крім того, побудова стратегії виходу на
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зовнішній

ринок

має

свої

особливості,

вона

повинна

враховувати

законодавство, а також міжнародні стандарти і традиції тих країн, корпорацій і
ринків, на які планується вихід.
Стратегія виходу на зовнішні ринки повинна будуватись на принципах
побудови загальної стратегії, але вона повинна мати власні інструменти
аналізу. Серед них – методи експорту продукції, аналіз продукції. Якщо
підприємство працює тільки на внутрішньому ринку і тільки розпочинає свою
роботу над тим, щоб вийти на зовнішні ринки, йому доцільно проаналізувати
всі відомі стратегії, досвід конкурентів та свої фінансові можливості для виходу
на зовнішній ринок.
Правильно обрана стратегія, правильно поставлені цілі, місія та задачі
підприємства - саме це дозволить компанії ефективно функціонувати на
зовнішньому ринку, що в майбутньому призведе до зайняття лідируючого
положення. Стратегія – це специфічний управлінський план дій, спрямованих
на

досягнення

встановлених

цілей.

Вона

визначає,

як

організація

функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких,
конкурентних і функціональних заходів і дій буде вжито для того, щоб
підприємство досягло бажаних результатів [2].
Виділяють такі стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок: експорт,
пряме інвестування, спільна підприємницька діяльність (рис.).
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Рисунок 1 - Стратегії виходу на зовнішній ринок
Експортна діяльність передбачає виробництво товарів та послуг на
основному внутрішньому ринку компанії і продаж цих товарів на цільовому
зовнішньому ринку. Якщо підприємство обрало експортний спосіб виходу на
зовнішній ринок, воно повинне вирішити, які функції у просуванні товару вона
збереже за собою, а які функції передасть посередникам на зовнішніх ринках.
Існують два види експорту: прямий і непрямий. При прямому експорті
підприємство продає свій товар на зовнішній ринок шляхом укладення прямих
контрактів з дилерами і торговими посередниками зовнішнього ринку. У цьому
випадку всю операційну діяльність з пошуку посередників, документації та
сертифікації продуктів підприємство займається самостійно.
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Застосовуючи як стратегію непрямого експорту підприємство знаходить
на внутрішньому ринку торгового посередника, який здійснює продаж товарів
на зовнішні ринки. Такий посередник часто знає всі тонкощі роботи на
зовнішньому ринку і має надійну мережу дилерів задля продажу товарів [1].
Здійснення непрямого експорту не потребує значних засобів, відсутня
необхідність створення експортного відділу, який буде займатися продажем за
кордоном чи встановлювати контакти з іноземними партнерами.
Переваги вибору експортної діяльності полягає в мінімальних ризиках і
витратах, які підприємство несе при реалізації такого методу виходу на
зовнішній ринки. Основний недолік експортної діяльності - низький рівень
контролю обраних торгових посередників в цільовій країні. Компанія, що має
агресивну стратегію захоплення нового ринку, повинна продумати додаткові
важелі впливу на своїх торгових посередників, щоб вони дотримувалися правил
роботи з товаром, виконували план продажів і сприяли просуванню продукту,
який виробляє підприємство, на ринок.
Експортна діяльність допомагає компанії оцінити реальний попит на її
товар, зрозуміти недоліки продукту з урахуванням місцевої специфіки
споживання. Якщо продукт починає користуватися попитом, компанія може
перейти до більш контрольованої діяльності на зовнішніх ринках [3].
Спільна підприємницька діяльність ґрунтується на поєднанні зусиль
підприємства із ресурсами комерційних підприємств країни-партнера з метою
створення виробничих і маркетингових потужностей. На відміну від експорту
при спільній підприємницькій діяльності (СПД) формується партнерство, у
результаті якого за кордоном створюються певні потужності. Законодавство
ряду країн передбачає, що присутність на їхньому ринку іноземної компанії
можлива лише при укладанні контракту з місцевими підприємствами про
виробництво товарів у цих країнах. Навіть промислово розвинені країни іноді
чинять тиск на експортерів, щоб вони створювали спільні виробництва
закордоном. Виділяють чотири види СПД: ліцензування; виробництво за
контрактом; управління за контрактом; підприємства спільного володіння.
16

Ліцензування є одним із найпростіших шляхів виходу на зовнішній
ринок. Ліцензіар укладає на закордонному ринку угоду з ліцензіатом,
передаючи права на використання виробничого процесу, товарного знаку,
патенту, торгового секрету в обмін на гонорар або ліцензійний платіж.
Ліцензіар одержує вихід на ринок з мінімальним ризиком, а ліцензіату не
доводиться починати з нуля, тому що він відразу набуває виробничого досвіду,
добре відомий товар або ім´я. Використання ліцензування при СПД має
економічні, стратегічні і політичні мотиви. Економічні мотиви полягають у
тому, що ліцензіар знижує ризик створення виробництва закордоном з огляду
на невеликий обсяг продажу, небезпеку удосконалення товару конкурентом,
обмеженість ресурсів тощо. Великі

підприємства з диверсифікованим

виробництвом, переглядаючи асортимент, зосереджують зусилля на сильних
сторонах своєї діяльності, що дають високий прибуток. Продаючи ліцензії,
вони відмовляються від продукції і технології, що не становлять інтерес
сьогодні.
Іншим різновидом стратегії СПД є виробництво за контрактом, тобто
укладання контракту з місцевими виробниками на випуск товару. Причини, що
зумовлюють використання такого способу:
− дефіцит власних потужностей;
− наявність перешкод для експорту у відповідну країну;
− високі транспортні витрати;
− економія на факторах виробництва.
Цей спосіб виходу на зовнішній ринок також має недоліки. Застосовуючи
його, підприємство менше контролює процес виробництва, що може мати
наслідком втрату частини потенційних прибутків. Однак підрядне виробництво
дає підприємству можливість розгорнути свою діяльність на зовнішньому
ринку швидше, з меншим ризиком і з перспективою вступу в партнерство з
місцевим виробником або купівлі його підприємства [4].
Ще одним способом виходу на зовнішній ринок, що відносять до
стратегії СПД, є управління за контрактом. За такого способу підприємство
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надає закордонному партнеру "ноу-хау" у сфері управління, а той забезпечує
необхідний капітал. Тобто, підприємство експортує не товар, а скоріше
управлінські послуги. Частіше за все це відбувається у формі консультацій для
іноземних компаній. Підприємству, що надає такі послуги, контракти
допомагають уникнути ризику втратити капітал, коли прибуток від інвестицій
не високий, а капітальні витрати непомірно великі.
Управління за контрактом широко застосовується у країнах, що
розвиваються, які мають капітал і виконавчий персонал, але не мають "ноу-хау"
і кваліфікованих працівників. Пропозиції щодо кооперації за участю
закордонного капіталу в цих країнах нерідко відхиляються через острах
допустити іноземне засилля. Угода ж на здійснення комплексу робіт в галузі
менеджменту обмежена в часі, і в остаточному підсумку закордонні фахівці
будуть замінені місцевими.
Цей спосіб виходу на зовнішній ринок характеризується мінімальним
ризиком і одержанням прибутку із самого початку діяльності. Недолік його
полягає в тому, що для виходу на зовнішній ринок підприємству необхідно
мати достатній штат кваліфікованих працівників, яких можна використовувати
з більшою вигодою для себе. Але не варто використовувати цей спосіб у тому
випадку, коли самостійне здійснення всього бізнесу принесе підприємству, що
виходить на зовнішній ринок, набагато більші прибутки. Крім того, управління
за контрактом на якийсь час позбавляє підприємство можливості розгорнути
власний бізнес у цій закордонній країні.
Отже, основними цілями, з якими підприємства виходять на зовнішні
ринки, є максимізація прибутку за рахунок більшого обсягу продажу товарів і
послуг на зовнішньому ринку та забезпечення довгострокового успішного
збуту і, відповідно, економічного зростання на підприємстві.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
У статті розглянуто поняття механізм управління підприємством на різних
стадіях життєвого циклу, як ефективного інструменту управління, який стає
пріоритетним фактором ділового успіху, оскільки кожна стадія життєвого
циклу має свої особливості, які необхідно враховувати при визначенні цілей у
процесі стратегічного планування. Визначені цілі управління тривалістю
стадій життєвого циклу підприємства.
Ключові слова: підприємство, управління, стадії життєвого циклу, фактори,
процес управління, механізм управління.
У своєму розвитку, подібно до розвитку живих організмів, туристичні
підприємства проходять ряд етапів, на кожному з яких змінюються цілі та
методи їх досягнення. Такі зміни не можуть не відбитися на ефективності
діяльності туристичних підприємств і насамперед методах управління
ефективністю. Таким чином, стає очевидною необхідність використання різних
підходів, засобів, методів до управління туристичним підприємством на різних
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етапах його розвитку. Використання концепції життєвого циклу в практиці
управління туристичним підприємством допомагає управлінцям виявити
ключові проблеми, характерні для даної стадії, і виробити своєчасні та
адекватні шляхи їх вирішення. При цьому слід зазначити, що методи
управління, які з успіхом застосовуються на одній стадії, можуть бути
неефективні на інший. Особливої уваги керівників і менеджерів вимагає
рішення проблем, що виникають при переході на наступну стадію розвитку
туристичного підприємства. Цим пояснюється зростаючий в останні роки
інтерес вчених і практиків до питань управління життєвим циклом
підприємства.
Незважаючи на велику увагу вчених до дослідження життєвого циклу
організації можна виділити ряд питань, які вимагають більш глибокого
дослідження та розгляду. До їх числа слід віднести діагностику стадій розвитку
підприємств, виявлення та оцінку ключових проблем управління на різних
стадіях життєвого циклу, розробку можливих шляхів і методів їх вирішення,
оцінку ефективності.
Також, незважаючи на різноманіття підходів, недостатньо вивчено
питання управління туристичним підприємством за етапами його життєвого
циклу. Тому існує реальна необхідність розширення досліджень з проблеми
вибору методів управління на різних етапах життєвого циклу туристичних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень застосування теорії життєвого циклу
підприємств

щодо

діагностики,

стратегічного

планування

і

розвитку

підприємств вказує на достатньо широке висвітлення проблематики у працях
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І.Адізес, І.А. Бланк, О.І. Гудзь,
Т.В. Доненко, С.В. Корягіна, Е.І. Кушелевич, Б.З. Мільнер, Ж.В. Поплавська,
С.Р. Філонович, Н.В. Хмелькова та інших.
Мета полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні необхідності
управління стадіями життєвого циклу, впливу інноваційного розвитку на
тривалість стадії «зрілості» підприємства та розробці практичних рекомендацій
щодо формування цілей і методів управління на кожній стадії життєвого циклу
підприємств. сучасних інструментів в сучасних умовах.
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Управління по стадіях життєвого циклу стає надзвичайно важливим для
організацій, які при виборі цілей виходять з взаємодії внутрішнього середовища
із змінами у зовнішньому середовищі. В умовах мінливої зовнішньої ситуації
підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішніх проблемах,
а й виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б встигати за
змінами, що відбуваються в їх оточенні. Встановлення зв'язків між зовнішнім і
внутрішнім середовищем організації забезпечується механізмами управління.
Виживання організацій у швидкозмінному середовищі оточення є дуже
гострою проблемою в Україні, враховуючи сучасний етап формування
ринкових економічних відносин. Існування та розвиток кожної організації
мають циклічний характер, проходять певні стадії життєвого циклу, тобто
організації

зароджуються,

розвиваються,

процвітають,

слабшають

і

припиняють існування. Усе це визначає особливості управління виробничогосподарською, інвестиційною, фінансовою діяльністю організації. Тому
управлінець повинен знати, на якому етапі розвитку (життєвого циклу)
перебуває його підприємство, щоб оцінити, наскільки прийнятий стиль
керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку).
Концепція життєвого циклу підприємства заснована на біологічній
аналогії з життєвим циклом живого організму й одержала свій розвиток
протягом останніх декількох десятиліть. Основне призначення концепції –
пояснення змін, які відбуваються на підприємстві із часом. Стадія життєвого
циклу являє собою широкий набір різних характеристик організаційної
діяльності. Життєвий цикл використовується для пояснення того, як
підприємство проходить через етапи народження, зростання, зрілості та спаду.
Життєвий цикл підприємства визначається як окреслений у часі період
діяльності підприємства, протягом якого воно проходить певні етапи розвитку
[1]. Натомість, І.А. Бланк визначає життєвий цикл підприємства як загальний
період часу від початку діяльності підприємства до природного припинення
його існування або відродження на новій основі (з новим складом управлінців,
з приципово новою технологією, продукцією тощо) [2]. На відміну від багатьох
21

інших дослідників життєвого циклу, С.В. Корягіна не ототожнює поняття
життєвого циклу підприємства з поняттям загальної тривалості життя
підприємства, а визначає життєвий цикл підприємства як загальну сукупність
стадій, що створюють закінчене коло розвитку протягом певного періоду
еволюції підприємства, після якого його цінності і напрями діяльності можуть
кардинально

змінюватися.

Таким

чином,

загальна

тривалість

життя

підприємства, на думку С.В. Корягіної, може складатися з декількох життєвих
циклів підприємства [3].
Життєвий цикл сучасного туристичного підприємства, представлений на
рисунку 1.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

К – точка входження у кризу
Прибуток

Виручка

банкрут

час

Рисунок 1 - Життєвий цикл сучасного туристичного підприємства
І – фаза створення підприємства – На даному етапі туристичне
підприємство знаходиться у стані ідеї, тобто: визначаються основні напрями
діяльності

(ринки

матеріальних,

збуту,

фінансових

види
і

продукції,

трудових

тощо),

ресурсів,

плануються
які

обсяги

необхідні

для

функціонування даного підприємства, відбувається інвестування коштів у
започаткування його

діяльності, здійснюється

реєстрація підприємства.

Здійснюється проведення необхідних досліджень і розробок, пошук коштів для
фінансування

первинних

витрат

на
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оренду

або

купівлю

приміщень,

устаткування та ін. Витрати зростають, у той же час потрібен деякий проміжок
часу для досягнення беззбитковості. Важливу роль виконує оборотний капітал,
так як практично всі грошові кошти йдуть на придбання основних фондів, які
поки не приносять прибутку. Дана стадія характеризується значними витратами
всіх ресурсів туристичного підприємства, а результати діяльності поки що не
приносять прибутку. Головна характеристика цього етапу – збиткова,
безприбуткова робота підприємства [2].
ІІ – фаза становлення – Даній фазі характерний перехід до беззбиткової
діяльності, поступово розмір прибутку починає збільшуватися. Туристичне
підприємство закріплюється на окремих сегментах ринку, зростають обсяги
реалізації послуг, збільшуються витрати, зокрема, на створення оборотного
капіталу.
Становлення – закріплення свого становища на ринку і в діловому
співтоваристві.

Основна

задача

–

зміцнення

конкурентоспроможності

сучасного підприємства. Це високо ризикова внутрішня фаза, адже саме в цей
період часто відбувається погано контрольоване і бурливе зростання будь-якого
підприємства. На цій стадії велика кількість підприємств зазнають краху через
недосвідченість і некомпетентність керівників [2].
ІІІ, ІV – етапи прискореного та уповільненого зростання. Туристичне
підприємство рухається від збитковості до прибутковості. Проте витрати все ще
зростають, а обсяг доходів недостатній для їх покриття. Як правило, на цих
етапах менеджмент нарощує виробничий потенціал підприємства, збільшує
обсяг виробництва, і, як наслідок, обсяг реалізації. На туристичне підприємство
додатково залучаються наймані менеджери, кваліфіковані працівники. На ІІІ
етапі дане підприємство має значний резерв і потенціал зростання. [2]
Туристичне підприємство розвивається достатньо швидкими темпами, і як
наслідок, зростає прибуток.
На ІV етапі показник прибутку зростає, уповільнюється лише темп його
росту. Уповільнення зумовлюється лише обмеженням матеріальних ресурсів,
оскільки значне зростання обсягів виробництва призводить до постійного
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збільшення потреби в обігових коштах. Можливості сучасного туристичного
підприємства підходять до своєї межі, темпи розвитку та збільшення обсягу
виробництва уповільнюються, темпи зростання прибутку зменшуються й
підприємство підходить до піку своєї життєдіяльності, до етапу зрілості
(стійкості).
V – фаза зрілості – Сучасне підприємство досягає вершини свого успіху,
піку доходів. Даний етап вважається найменш проблемним для підприємства і
для нього [2], властиво:
–стабільне становище на ринку та освоєння його нових сегментів;
–максимальні обсяги реалізації товарів чи послуг і, відповідно, високі
прибутки;
–низький рівень ризику;
–низький рівень залежності від позикових коштів;
–можливість регіональної диверсифікації під час ранньої зрілості і
галузевої диверсифікації під час пізньої зрілості;
–наявність чіткої організаційної структури;
–витрати на інновації від ранньої до пізньої зрілості знижуються.
На цьому етапі туристичне підприємство може розраховувати на
отримання фінансування в банках, виручка дозволяє покривати більшу частину
витрат. Як правило, зріла організація має достатньо великий бюджет, системи
управління і контролю, правила, права, штат фінансистів, інженерів,
бухгалтерів, вузьку спеціалізацію. Рішення приймаються централізовано. В
цілому стадія зрілості характеризується стабільністю доходів, припиненням
розширення виробництва, максимуму досягаються обсяги реалізації та
виробництва, доходи туристичного підприємства. Головне завдання на цьому
етапі – максимально продовжити стадію стійкості. Слідом за зрілістю настає
старіння та етап спаду. Початком старіння є стадія, яка відображає
стабілізаційне положення на ринку, але вже зі зменшеними обсягами продажу,
які підприємство підтримує шляхом підвищення цін на продукцію чи послуги
при зниженні їх актуальності [4].
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VІ – фаза спаду – Для періоду спаду, характерно: зменшення обсягів
реалізації товарів чи послуг, зниження частки ринку, втрата частини клієнтів,
зменшення прибутку, порушення фінансової стійкості, високий рівень ризику,
консерватизм у веденні бізнесу, поступово втрачається можливість щодо
формування

ресурсів,

необхідних

для

функціонування

та

розвитку

підприємства туристичного бізнесу, виникає неузгодженість у роботі його
підрозділів. Практично всі фінансові показники погіршуються, порушується
структура балансу, що в подальшому може призвести до банкрутства та
ліквідації підприємства. Головним чином, спад настає через агресивну політику
конкурентів, а також старіння матеріальних, інформаційних, кадрових,
організаційних ресурсів.
На типовій кривій життєвого циклу туристичного підприємства спад
(криза) настає по закінченню фази стійкості. Позначимо точкою К точку
входження на етап спаду (кризи). Проте така точка може з’явитися на кожній
стадії розвитку підприємства туристичного бізнесу та призвести до його
банкрутства.
Тривалість життєвого циклу сучасного підприємства може залежати від:
розміру підприємства, якості менеджменту, наявності обґрунтованої стратегії,
технічного і технологічного рівня розвитку, ефективного використання наявних
ресурсів, ступеня диверсифікованості, типу продукції, стану ринкової
кон’юнктури, галузі промисловості, природно-кліматичних умов, правових
чинників, активності конкурентів, рівня доходів населення тощо.
Можна зробити висновок, що успіх діяльності сучасного підприємства
туристичного бізнесу залежить від ступеня погодженості різних стадій
життєвих циклів. Ситуація на ринку може мінятися на кожній стадії життєвого
циклу та вимагати відповідної зміни цілей, стратегії і тактики поведінки
підприємства на ринку. У кожного туристичного підприємства стратегія є
індивідуальною, оскільки при її розробленні необхідно враховувати розвиток
ринкової кон’юнктури конкретних товарів чи послуг, спеціалізацію і
можливості участі в конкурентній боротьбі, а також життєві цикли розвитку та
функціонування підприємства.
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Отже, на нашу думку, чітке визначення стадії циклу, на якій перебуває
сучасне туристичне підприємство дасть масу корисної інформації для
забезпечення його стабільної та ефективної діяльності. Знання стадії життєвого
циклу може надати туристичному підприємству також інформацію про його
типові ризики та методи боротьби з ними.
Список використаних джерел:
1.

Бабчинська О.І. Основні інструменти управління підприємством в

сучасних

умовах

Ефективна

економіка.

2017.

№

10.

–

URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5809
2.

Бланк І. Управління підприємством як соціально-економічною

системою: функціональний підхід. Економіка України. 2017. №4. С.12-18.
3.

Корягіна С.В. Механізм управління підприємством на різних

стадіях життєвого циклу. Економіка України. 2018. №11. С.36-46.
4.

Макаренко М. В. Формування механізму управління ефективним

функціонуванням підприємства . Актуальні проблеми економіки. 2017. №11.
С.126-135.
УДК 65.338
Наталя Коваль
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
Кадрова політика виступає ядром системи управління персоналом і
реалізується через кадрову роботу. Тому вибір кадрової політики пов’язаний не
тільки з визначенням основної мети організації, але й з вибором засобів,
методів досягнення цієї мети. Кадрова політика повинна базуватися на
системі правил, традицій, процедур, пов’язаних безпосередньо зі здійсненням
підбору кадрів, необхідних для їх підготовки, розстановки, використання,
перепідготовки, мотивації та просування.
Ключові слова:кадрова політика, мотивація, персонал, управління персоналом,
мотиви.
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Щоб зберегти і зміцнити позиції на ринку, заклади вищої освіти в Україні
мають нарощувати свої конкурентні переваги з урахуванням ризиків. Ризикорієнтоване мислення полягає у визначенні чинників, що можуть змінити
заплановані результати, виконанні запобіжних дій, спрямованих на виключення
потенційних ризиків, їх аналіз і вжиття заходів щодо запобігання їх
повторенню, відповідних наслідків.
У державі з ринковою економікою кадрова політика повинна формуватися
і реалізовуватися на пріоритеті ідей і принципів діяльнісного підходу, тобто
залучення в компанію професіоналів. Питання формування кадрової політики
досліджувалися багатьма вченими-економістами. До таких вчених можна
віднести: А. В. Амоша, Л. М. Баценко, М. О. Бесєдін, В. А. Бланк, Д. П. Богиня,
В. Р. Веснін, В. К. Горкавий, М. В. Грачова, О. А. Грішнова, М. І. Долішнього,
П. Друкера, А. П. Єгоршин, В. С. Єфремов, А. Я. Кібанов, А. Р. Лизунець,
К. І., А. Маслоу, Е. Мейо, В. О. Онікієнко, Р. В. Щокіна, Т. Пітерсона,
Ф. Тейлора, Р. Уотермана, М. Фрідмена.
Кризова ситуація в економіці України спричинила зміну тактики і стратегії
розвитку більшості вітчизняних підприємств, і це зумовлює необхідність
формування сучасної, якісної кадрової політики, що і визначає актуальність
тематики дослідження.
Кадрова політика – це сукупність правил, норм і цілей, які визначають
напрямок та зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здійснюється
реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають ядром
системи управління кадрами підприємства [1]. Основна мета кадрової політики
полягає в забезпеченні оптимального балансу процесів відновлення і
збереження чисельного і якісного складу кадрів у відповідності з потребами
самої організації, вимогами діючого законодавства та станом ринку праці.
Кадрова політика організації – специфічний набір основних принципів,
правил і цілей роботи з персоналом, узгоджених з організаційною стратегією та
кадровим потенціалом. Даний термін може розглядатися у широкому та
вузькому

значенні:

це

відповідно
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система

принципів

і

норм,

що

увідповіднюють людські ресурси до стратегії організації; та система
конкретних правил, побажань, обмежень у взаємозв’язках працівників. Мета
даної статті – дослідити теоретичні аспекти кадрової політики та її практичні
реалії.
Сьогодні часто простежується невідповідність між обраною інноваційною
стратегією підприємства та параметрами його людського капіталу, що може
проявлятися в недостатній кваліфікації працівників, відсутності мотивації щодо
продукування інновацій. Дане питання є актуальним, оскільки на сучасному
етапі в Україні за умов конкуренції, сильні позиції будуть мати ті підприємства,
які знайдуть відповідь на запитання, як ефективно використовувати всі наявні
ресурси на підприємстві.
На нашу думку, кадрова політика – це сукупність соціально-правових,
організаційно-економічних

і

психологічних

заходів

з

формування,

використання і відтворення трудового (кадрового) потенціалу. Її головна мета –
забезпечення сьогодні та у майбутньому кожної посади і робочого місця
персоналом належної кваліфікації.
Основними завданнями кадрової політики є своєчасне забезпечення
підприємства (організації) персоналом необхідної якості й у достатній
кількості; раціональне використання трудового потенціалу; формування і
підтримання ефективної роботи трудових колективів.
До основних різновидів кадрової політики належать: політика добору
кадрів; профнавчання; оплата праці; соціальні відносини [4]. Сьогодні
підприємства в умовах низької стабільності виробництва й стану глибокої
економічної кризи будують свою кадрову політику в такий спосіб: звільняють
більшу частину персоналу, розраховуючи, що коли виникне потреба в
робітниках, вони наберуть нових; нікого не звільняють, але й не стримують
звільнення за власним бажанням (навіть сприяють цьому, виплачуючи
працівникові досить низьку заробітну плату) розраховуючи на те, що через
певний час чисельність прийде у відповідність із дійсною потребою (політика
невтручання); ретельно зберігають найбільш кваліфіковану й мобільну,
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економічно активну частину персоналу (свого роду золотий фонд робочої
сили); значну частину робочої сили не звільняють, а задіюють до «кращих
часів» на малих підприємствах, створених на базі основного [1].
Суттю кадрової політики є така робота з персоналом, яка відповідає
концепції розвитку організації, тобто кадрова політика – складова частина
стратегічно орієнтованої політики організації. Іншими словами, кадрова
політика стає потужним стратегічним інструментом системи управління
персоналом організації.
Проблема формування ефективної кадрової політики дуже актуальна, тому
що, по-перше, сучасні умови життя створили деякі вимоги суспільства до умов
праці; по-друге, нині конкуренція переходить у кадрову площину; по-третє,
грамотно сформована кадрова політика дає змогу забезпечити оптимальний
баланс кадрових процесів. Незважаючи на очевидну вигідність удосконалення
кадрової політики, лише мала кількість вітчизняних підприємств займаються
цим питанням упритул.
Механізм реалізації кадрової політики – це не що інше, як нормована
система організаційних заходів, яка зачіпає як соціальні, так і організаційноадміністративні

боки

діяльності

організації

для

запобігання

кадровим

проблемам і задоволення потреб організації в персоналі. На основі концепції і
принципів управління розробляють кадрову політику: основні напрями, форми,
методи і критерії роботи з персоналом, спрямовані на підвищення ефективності
його використання і діяльності організації у цілому.
Кадрова політика є генеральним напрямом кадрової роботи, яка
реалізується в процесі управління персоналом і модифікується у міру зміни
стратегічних

пріоритетів.

Управління

персоналом

–

важкий

процес

забезпечення кадрами підприємства, організація їх ефективного використання
та професійного розвитку. Нині в умовах переходу до ринкової економіки
багато керівників вітчизняних виробничих організації недооцінюють значення
методів управління персоналом, притаманних сучасному менеджменту, що
активно використовуються за кордоном для ефективного управління і
підвищення продуктивності праці [1].
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Складовими елементами кадрової політики є:
1. Політика зайнятості – залучення висококваліфікованого персоналу,
створення гарних, безпечних умов праці, можливість кар'єрного зростання,
самозадоволення співробітників.
2. Політика навчання, за якої створюються бази навчання, для підвищення
кваліфікації та просування по кар'єрних сходах персоналу підприємства.
3. Оплата праці – надання заробітної плати більшої, ніж у конкуруючих
фірмах, дотримуючись кваліфікаційних вимог до працівника і його здібностей.
4. Добробут – давати більш привабливі соціальні можливості своїм
робочим, пільги порівняно з іншими роботодавцями.
5. Політика в трудових відносинах, створена для запобігання конфліктам у
колективі. Сфера зайнятості займається аналізом кадрової ситуації, наймом
персоналу і звільненням.
Сфера навчання перевіряє поточні знання і здатності робітника, за
необхідності відправляє його на навчання і розвиток. В оплаті праці
відбувається оцінка робіт, пільг, ставок. Сфера добробуту відповідає за пенсії,
допомоги, транспорт, житло, споживання [2].
Основними завданнями кадрової політики є:
– своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості
відповідно до стратегії розвитку організації;
– створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав і
обов'язків громадян;
– раціональне використання персоналу;
– формування і підтримка ефективної роботи підприємства. Кадрова
політика формується з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів,
характерних для сучасного і майбутнього.
До зовнішніх факторів відносяться :
– національне трудове законодавство;
– взаємовідношення з профспілкою;
– стан економічної кон'юнктури; – стан і перспективи розвитку ринку
праці.
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Внутрішніми факторами є:
– структура, цілі і стратегія організації;
– територіальне розміщення;
– технології виробництва;
– організаційна культура;
– кількісний і якісний склад наявного персоналу і можливі його зміни в
перспективі;
– фінансові можливості організацій, які визначають допустимий рівень
витрат на управління персоналом;
– наявний рівень оплати.
У реалізації кадрової політики можливі альтернативи з урахуванням
реального стану економіки. Тому вибір її пов'язаний не тільки з визначенням
основної мети, але й із вибором засобів, методів, пріоритетів.
Таким чином: 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.
Узагальнюючи

систему

теоретичних

досліджень

варто

зазначити,

ефективна кадрова політика повинна бути: – складовою частиною стратегічної
програми розвитку підприємства, тобто сприяти реалізації стратегії через
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кадрове забезпечення; – гнучкою, тобто вона має бути, з одного боку,
стабільною, оскільки із стабільністю пов'язані певні плани працівників, а з
другого – динамічною, тобто коригуватися відповідно до змін тактики
підприємства, економічної ринкової ситуації; – економічно-обґрунтованою,
виходячи з реальних фінансових можливостей, що забезпечить індивідуальний
підхід до працівників.
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Анастасія Ковальчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СУБ’ЄКТА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано поняття бенчмаркінгу, його основні види та
характеристики, досліджено ефективність цього засобу як механізму
управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтовано його
необхідність в сучасних ринкових умовах.
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентний аналіз, покращення якості,
конкурентоспроможність, прибутковість, види та форми бенчмаркінгу.
В умовах становлення ринкової економіки в Україні важливим фактором
ефективного функціонування підприємств є постійний пошук шляхів, способів
підвищення прибутковості та конкурентоспроможності організації, оцінка
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результатів своєї діяльності з метою вдосконалення компанії та зростання рівня
її продуктивності. Використання бенчмаркінгу дає організації можливість
запозичити кращий досвід інших компаній, запровадити найбільш ефективні
методи та форми організації праці, що приведуть до покращення роботи
підприємства.
Тому, поняття бенчмаркінгу набуває популярності в сучасному світі.
Опора на перевірений практикою досвід сприяє зниженню ризиків, дозволяє
власникам уникнути багатьох помилок. Отже, доцільним є ретельне вивчення,
обґрунтування

та

застосування

концепції

бенчмаркінгу

вітчизняними

підприємствами і використання його результатів для підвищення ефективності
функціонування та роботи організації, здобуття нею нових конкурентних
переваг на ринку.
В Україні на даному етапі, ретельних та послідовних досліджень на
предмет бенчмаркінгу майже не проводиться. Методологія проведення та
розкриття поняття бенчмаркінгу частково розглянута в працях деяких
вітчизняних авторів: Грещак М.Г., Меренюк Т.В., Коцюба О.С., Дубовик О.,
Пахомов С.Б., Козак Н.О., Прищепа В.А. у той час як чимало закордонних
науковців досліджують цю проблему: Бенделл T., Буркер В. Кубушкин Н.І.
Процес бенчмаркінгу має наразі швидше інтуїтивний характер і
здійснюється українськими підприємствами досить поверхнево. Тому цілком
пристосованого до вітчизняних умов бенчмаркінгу, який відображав би реалії
діяльності українських промислових підприємств та здійснював би позитивний
вплив на ефективність їх маркетингової діяльності, на даний час ще не існує.
Метою статті є сформулювати основні характеристики бенчмаркінгу,
визначити його необхідність та доцільність, як інструмента підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
Основним питанням у діяльності будь-якої комерційної чи некомерційної
організації є оцінка ефективності її діяльності. А найкращі засоби для
забезпечення дієвого управління можуть бути знайдені як всередині своєї
організації, в інших конкурентних організаціях, або в організаціях, що мають
подібні управлінські процеси.
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Головна ідея бенчмаркінгу базується на припущенні, що жодна людина,
підприємство чи організація в світі не знайшли єдиного та універсального
способу виконати всі цілі компанії оптимально. Через це виникає потреба у
здійсненні безперервного процесу порівняння та залучення досвіду інших,
часто навіть конкуруючих організацій. Основна суть бенчмаркінгу базується на
принципі: замість того, щоб витрачати час і гроші для пошуку власного
функціонального рішення, що не завжди може бути результативно, краще
використовувати вже набутий досвід та знання інших людей. Тобто інколи
використати вже набуті іншими практичні навички значно легше, ніж щоразу
розробляти власну стратегію дій у тих чи інших обставинах. Це подібне до
наслідування, обміну досвідом та залучення прикладів інших організацій.
На сьогоднішній момент існує безліч підходів щодо виникнення та
визначення бенчмаркінгу. Думки вчених з цього приводу розходяться.
Але чіткого тлумачення бенчмаркінгу в сучасній економічній літературі
немає. Кожний економіст пояснює його з власної точки зору. Найбільш
поширеним є визначення, яке на початку 80-х рр. ХХ ст. сформулював Р. Кемп:
«Бенчмаркінг – це пошук і застосування компанією практики, яка є еталонною
для даної галузі. І його результатом є вдосконалення діяльності». [8]
Загалом бенчмаркінг – це процес пошуку стандартного чи еталонного
економічно ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння із
власним та переймання його найкращих методів роботи. [9]
Поняття «бенчмаркінг» вперше з'явилося в 1972 році в Інституті
стратегічного планування Кембриджу під час дослідницької діяльності
консалтингової групи PIMS. Тоді був сформульований основний принцип
бенчмаркінгу: «для того, щоб знайти ефективне рішення у сфері конкуренції,
необхідно знати кращий досвід інших підприємств, які досягли успіху у
подібних умовах». Першим практичним застосуванням теорії бенчмаркінгу
став проект компанії Ксерокс щодо порівняння якості виробленої нею
продукції з успішнішими на той час японськими аналогами. [6]
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Суть

сьогоднішнього

трактування

бенчмаркінгу

—

«безупинний

систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть
організацію до більш досконалої форми». [5]
Науковці розглядають його як ефективну маркетингову технологію. Для
отримання

ефекту

необхідно

зробити

його

інтегральною

частиною

інноваційного та процесу вдосконалення виробничо-господарської діяльності з
метою підвищення її ефективності.
За даними консалтингової компанії Bain & Co протягом останніх двох
років бенчмаркінг входить в трійку найпоширеніших методів управління
виробничо-господарською

діяльністю

в

міжнародних

корпораціях.

[3]

Причиною цього є те, що бенчмаркінг допомагає порівняно швидко та з
меншими витратами вдосконалювати бізнес-процеси та покращити роботу
всього підприємства. Американський центр продуктивності та якості розглядає
бенчмаркінг як безперервний процес дослідження найкращого практичного
досвіду, як ефективний інструмент безперервного удосконалення компанії.
Саме цей центр є осередком бенчмаркінгу, розробляє методики його
проведення, збирає та аналізує інформацію ринків. [1]
Тому можна стверджувати, що бенчмаркінг є основою для дослідження
конкурентного ринку, залучення нового досвіду та організації роботи на
принципах ефективності інших компаній.
У науковій літературі виділяють від 4 до 8 різних видів бенчмаркінгу.
Розглянемо найбільш поширені з них:
- внутрішній (бенчмаркінг процесу) – зіставлення роботи підрозділів
власної компанії, виявлення передового досвіду і його поширення;
- конкурентний – відстеження і аналіз відмінностей у ключових показниках
з компаніями конкурентів, запозичення їх досвіду, дослідження специфічних
продуктів, можливостей процесу або адміністративних методів;
- функціональний – порівняння певної функції двох або більше компаній в
тому ж секторі;
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- міжгалузевий – порівняння компанії з непрямими конкурентами за
певними параметрами, функціями, процесами;
- асоціативний – бенчмаркінг, проведений організаціями, що знаходяться у
вузькому бенчмаркінговому альянсі;
- глобальний – розширення стратегічного бенчмаркінгу, яке включає також
асоціативний бенчмаркінг. [4]
У пошуках найкращого досвіду інших компаній в першу чергу необхідно
звертати увагу саме на конкурентів у цій галузі. Це дозволить проаналізувати
функціонал їх роботи, побачити основні недоліки та переваги їхньої системи
управління. Саме тому підприємства найчастіше обирають для покращення
своєї діяльності один з найпоширеніших видів бенчмаркінгу – це конкурентний
бенчмаркінг.
Механізм бенчмаркінгу дозволяє зрозуміти як працюють першокласні
компанії у різних сферах та допомагає визначити напрямки зменшення витрат
виробництва, оптимізації їх структури, підвищення прибутковості для
обґрунтування вибору стратегії діяльності підприємства.
Бенчмаркінг дозволяє суб’єктам економічної діяльності:
- оцінити власні досягнення, визнати необхідність змін та вдосконалення;
- виділити сильні і слабкі сторони на фоні інших шляхом порівняння
власних результатів із результатами роботи конкурентів;
- використати найкращі методи управління та ідеї для досягнення
стратегічних цілей;
- визначити наявні та потенційні ринкові ніші для своєї продукції; - вийти
за рамки оперативного планування на стратегічний рівень;
- розвивати інноваційні підходи щодо вдосконалення бізнес-процесів;
- удосконалити та підвищити ефективність функціонування організації в
цілому. [7]
Тому бенчмаркінг виступає досить цікавим методом управління сучасним
бізнесом, який дозволяє організувати роботу власного підприємства з
мінімізацією ризиків, керуючись та орієнтуючись на досвід інших провідних
компаній цієї або інших галузей економіки.
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На жаль, сьогодні у нашій державі бенчмаркінг ще не досяг тих масштабів,
які він займає в західній практиці управління підприємством. В Україні
практично не проводяться дослідження з цього питання, повністю відсутні
будь-які центри бенчмаркінгу, а самі організації не оприлюднюють жодної
інформації з метою відкритого порівняння та запозичення чужого досвіду.
Тому проблема вдосконалення управління підприємницькою діяльністю набула
в даний час особливого значення через об'єктивну потребу спрямування зусиль
компанії на зниження ризиків, покращення ефективності функціонування
окремих її сфер та галузей, що буде сприяти ефективному соціальноекономічному розвитку як самої корпорації, так і держави в цілому.
Основними

перевагами

застосування

бенчмаркінгу

на

вітчизняних

підприємствах є такі:
- допомагає визначити сильні та слабкі сторони діяльності підприємства та
його вразливість до зміни ринкових умов господарювання;
- дозволяє реально оцінити споживчий попит на ринковими показниками;
- дозволяє

керівництву

усвідомити

реальний

рівень

ефективності

діяльності підприємства та можливості його підвищення;
- стимулює персонал підприємства до постійного пошуку нових шляхів
розвитку підприємства;
- допомагає

підвищити

конкурентоздатність

підприємства

шляхом

постійного моніторингу та удосконалення діяльності;
- сприяє змінам та забезпечує покращення якості товарів та послуг
підприємства,

шляхом

впровадження

інновацій

та

підвищення

конкурентоспроможності;
- є швидким та порівняно недорогим способом вирішення широкого кола
питань та проблем, що виникають в процесі господарської діяльності
підприємства. [2]
Таким чином, можна зробити висновок, що бенчмаркінг – це визнаний та
дозволений засіб досягнення цілей та стратегій підприємства, заснований на
детальному

вивченні

модифікованого

досвіду

конкурентного
цих

середовища

підприємств,

вдосконалення власної діяльності.
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з

та

впровадження

метою

безперервного

Бенчмаркінг

є

надзвичайно

дієвим

інструментом

коли

необхідно

переглянути внутрішню ефективність діяльності підприємства та визначити
нові пріоритети діяльності. Тому вітчизняні підприємства повинні стати
рушійною силою в організації системи бенчмаркінгу в Україні.
Керівництву компаній необхідно пам’ятати, що бенчмаркінг – це
безупинний, систематичний пошук кращих практик підприємств-еталонів з
метою ретельного вивчення їх бізнес-процесів і адаптації отриманих знань до
умов власного підприємства з метою покращення власної діяльності.
Бенчмаркінг є одним із найефективніших засобів знаходження найкращих
методів і здійснення бізнес-процесів, базою оцінки та обґрунтування планів
удосконалення і підвищення конкурентоспроможності багатьох успішних
підприємств, кожне з яких прагне стати кращим у своїй галузі з тих чи інших
показників та зберегти отримані переваги протягом максимально тривалого
часу.
Тому впровадження бенчмаркінгу у практичну діяльність українських
підприємств є гарантією зміцнення їх конкурентних позицій як на вітчизняному
ринку, так і умовою повноцінного та компетентного входження у світовий
економічний простір.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті наводиться аналіз актуальної інформації по ринку медичних послуг
України: сегментація ринку, інформація про його кількісні показники з метою
оцінки поточного стану вітчизняного ринку медицини і перспектив його
розвитку. За результатами аналізу ринку медичних послуг України можна
зробити висновок про те, що сьогодні він знаходиться в фазі розвитку, а його
зростання має позитивну динаміку.
Ключові слова: медична реформа, медичні послуги, ринок приватної медицини,
державний, регіональні медичні центри.
39

Сучасний ринок медичних послуг України представлений мережею
профілактичних, діагностичних, лікувальних,

реабілітаційних установ

і

організацій приватної та державної форм власності. За даними Державної
служби статистики, на сьогоднішній день в Україні функціонує 2,2 тис.
лікарняних і 10,8 тис. амбулаторно-поліклінічних установ [1]. На відміну від
багатьох європейських країн, в яких відсоток приватних медичних установ
перевищує 60%, в Україні співвідношення приватних і державних медичних
установ становить 10% до 90% відповідно [2].
Систему охорони здоров'я та надання медичної допомоги в Україні
можна умовно розділити на чотири рівні:
первинна - лікування найбільш поширених хвороб і травм. Таку допомогу
надають в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарі
загальної практики чи інші медичні працівники, на яких припадає перший
контакт з пацієнтом.
Вторинна (спеціалізована) - допомога, яку надають медичні фахівці в
клініках або лікарнях (послуги швидкої допомоги, інтенсивної терапії,
фізіотерапії,

хірургії,

при

пологах,

діагностичних

лабораторій

і

ендоскопії та ін.).
Третинна

(високоспеціалізована)

-

допомога

із

застосуванням

високотехнологічного обладнання та / або високоспеціалізованих медичних
процедур високої складності, яку надають фахівці регіональних медичних
центрів.
Екстрена - допомога, яку надають бригади швидкої допомоги.
Хоча державна медицина в Україні займає близько 85-90% всього обсягу
медичних послуг, ця галузь характеризується низьким рівнем фінансування, а
також

високим

ступенем

зносу

основних

фондів.

Низька

конкурентоспроможність державного медичного сектора, дефіцит коштів на
модернізацію і створення нових медичних установ сприяє розвитку в Україні
сегмента приватних медичних послуг.
Зародження ринку приватної медицини в Україні датується початком
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1990-х. У той час почали з'являтися приватні кабінети таких лікарів, як
стоматологи, урологи, гінекологи, венерологи. Потім були сформовані
вузькопрофільні

медичні

центри.

І

лише

після

них

з'явилися

багатофункціональні клініки, як наприклад, «Медіком» або «Борис», які
сьогодні вважаються візитною карткою української приватної медицини. Їх
історія починалася з надання послуг швидкої допомоги, потім - комплексних
поліклінічних послуг. З організації служби швидкої допомоги починається
також історія одеської компанії Into-Sana в 1995-му. Крім стоматології та
швидкої допомоги, на початку 90-х активно розвивалася і приватна гінекологія.
Друга хвиля розвитку ринку приватної медицини піднялася в 2000-е,
орієнтуючись в основному на преміальний сегмент (дорогі товари і послуги для
людей з високими доходами). Однак попит на доступні якісні послуги
залишався незадоволеним, що призвело до бурхливого розвитку середнього
цінового сегмента і появи значної кількості невеликих приватних медичних
центрів різної спрямованості. Зокрема, в 2008 році на ринок вийшли «Оберіг» і
Healthy & Happy. На цей же період припадає і становлення онкологічного
сегмента. У 2007-му відкрилася клініка «ЛІСОД», в 2009 р - Кібер Клініка
Спіженка [5]. В цілому, період з 2005-го по 2008-й роки (до початку
економічної кризи) можна вважати періодом найбільш активного формування
ринку. Цей період відзначився відкриттям значної кількості нових медичних
центрів і розширенням мереж вже існуючих на ринку учасників.
В даний час в Україні активно розвиваються вузькопрофільні медичні
центри. Український ринок приватної медицини досить сегментований.
Найбільш високим попитом користуються «традиційні» сфери приватної
медицини - урологія / гінекологія, стоматологія та первинна діагностика (МРТ,
УЗД, лабораторії).
Також одними з найбільш затребуваних в приватній медицині є
онкологічні і кардіологічні центри, що пов'язано з широким розповсюдженням
цих захворювань в Україні. Ще один сегмент ринку приватної медицини
представлений діагностичними та консультативними центрами. На четвертому
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місці - швидка допомога. Ця послуга зараз дуже розвинута і присутня не тільки
у великих містах, а й, наприклад, в Мелітополі та Білій Церкви. Найменш
заповнена в Україні ніша приватних багатофункціональних центрів, що
надають повний спектр медичних послуг.
Перспективними напрямками є лабораторний ринок України і медичний
туризм. Сьогодні в Україні працює близько 5700 медичних лабораторій (на
частку приватних медлабораторію припадає близько 2-3% від усього
лабораторного ринку України [8]).
У приватному секторі охорони здоров'я України більше 70% складають
установи, в яких працює до 10 - 20 співробітників. Як правило, це
стоматологічні кабінети, аптеки, лабораторії і невеликі медичні центри.
Однією з особливостей розвитку цього сектора є поступове зростання
чисельності стоматологічних клінік і медичних центрів з кількістю, що
працюють в них від 21 до 150-400 чоловік. Основна частка приватних медичних
установ зосереджена в найбільш урбанізованих районах країни. Так, питома
вага місця роботи лікарів-приватників в Києві складає більше 50%, тоді як в
населених пунктах до 100 тис. Населення цей показник знаходиться на рівні
100%. Цікаво й те, що в 2012 році 39,2% приватного ринку медичних послуг у
вартісному вираженні було зосереджено в Києві.
В Україні працює понад 30 тис. приватних медичних установ. Це
підприємства різної величини і різних напрямків діяльності. Як правило,
приватні медустанови не мають великих мереж, широкої регіональної
представленості і присутні максимум в двох-трьох містах.
Щорічний обсяг українського ринку приватної медицини становить
близько 1,3 млрд дол. США [4], при цьому висока частка тіньового ринку
(до 50%).
У 2019 році для визначення ставлення населення України до медичних
послуг компанія «МедЕксперт» провела дослідження «Характеристика попиту
медичних послуг приватного і державного секторів в Україні». В ході
дослідження проведено опитування 4070 мешканців восьми найбільших міст
42

України
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Найбільш

Харкова,

активна

вікова

Львова,
група

респондентів - молоді люди у віці від 18 до 30 років.
Серед причин, що заважають респондентам повністю перейти на медичне
обслуговування в приватні медичні установи, були названі висока вартість
послуг (35%), а також велика доцільність звернення до державного сектору в
деяких складних випадках (26%).
Найбільш визначною подією в 2018 році став старт медичної реформи. З
2019 року установами первинної медичної допомоги, які уклали контракт з
Національною службою здоров'я, отримують фінансування за новою моделлю щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі
цієї установи підписали договір.
Реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої
допомоги почалося з 2019 року, а високоспеціалізованої - з 2020 року.
До цього часу відбувалось реформування системи первинної допомоги та
збиралась необхідна статистика, щоб втілити зміни у вторинній та третинній
зоні. На рівні спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги держава
сплачує безпосередньо медичному закладу за кожну надану медичну послугу за
прозорими і єдиним для всієї країни тарифами. Тариф включає всі витрати: і на
ліки, і на ремонт обладнання, і на роботу медиків.
У досліджуваному періоді на ринок приватних медичних послуг в Україні
впливало кілька значних факторів, які і визначили його поточний стан.
Одним з таких факторів є стан державної медицини. На сьогоднішній
день реформування даної сфери може призвести до формування більш
прозорого механізму функціонування та фінансування, що в подальшому має
призвести до поліпшення якості надання послуг. У свою чергу, конкуренція
між приватною і державною медициною буде посилюватися. Такий розвиток
подій

варто

очікувати

протягом

найближчих

2-3

років.

На

рівень

конкурентоспроможності державної медицини, зокрема, буде впливати ряд
макроекономічних чинників, таких як витрати на медицину, рівень інфляції,
курс національної валюти і рівень доходів населення, а також якість реалізації
даної реформи на рівні міністерства.
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Практично всі основні приватні клініки широкого профілю надають
послуги в середньому і преміум сегменті. Орієнтація на два сегменти дозволяє
клініці охопити більшу кількість пацієнтів, ніж якби клініка була спрямована
тільки на певну ЦА. Виходячи з цього, одним з ключових макроекономічних
чинників ринку приватної медицини (зокрема, клінік широкого профілю) є
рівень реальних доходів населення. Через зростання цін споживачі змушені
переглядати свої витрати. В майбутньому ринок приватної медицини в
грошовому вираженні буде рости в першу чергу за рахунок нових клієнтів
Інвестиції в реалізацію цифрових технологій в сфері охорони здоров'я
можуть сприяти більш ефективному використанню медичних даних в
дослідженнях, підтримувати ініціативи в сфері персоналізації медичного
обслуговування. Цифрові інновації не замінюють людини, а, навпаки,
полегшують

його

роботу

і

розширюють

можливості.

Це

дозволяє

висококваліфікованим медичним працівникам зосередитися на більш важливих
завданнях, які передбачають безпосереднє спілкування з пацієнтом.
З урахуванням перерахованих вище факторів, в подальших періодах на
ринку приватних медичних послуг будуть спостерігатися такі тренди:
Поява нових гравців на ринку.
Розширення мережевих гравців шляхом відкриття нових клінік або
поглинання одиночних гравців в Києві та інших регіонах України.
Диверсифікація послуг за рахунок відкриття нових напрямків.
Незважаючи на всі перераховані вище проблеми, ринок України, як і
раніше становить інтерес для інвесторів. Найбільш привабливими для
інвестицій сегментами ринку медичних послуг є онкологія та кардіологія.
Мінімальний обсяг інвестицій для створення клінік, зайнятих в цих напрямках,
становить близько 20 млн дол. Рентабельність бізнесу коливається в межах
30-35%.
На думку аналітиків ринку, досить рентабельним є також відкриття
невеликий вузькоспеціалізованої клініки. Необхідний для цього обсяг
інвестицій становить 70-100 тис. Дол., А прибутковість коливається в межах
15-25%. Як правило, близько 50-60% витрат в такому бізнесі доводиться на
оплату роботи співробітників.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА
РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СРМ
В даній статті розкривається значення CRM-системи як клієнтоорієнтованої
концепції

ведення

бізнесу,

актуальність

її

впровадження

з

метою

стандартизації роботи співробітників з клієнтами та автоматизації
необхідних для цього операцій. Представлені функціональні можливості CRMсистем як в цілому для компанії, так і для окремих її бізнес-процесів,
ефективність яких безпосередньо залежить від успішної комунікації з
клієнтами. Акцентовано увагу не переліку

можливостей тотального

контролю проведення операції з клієнтом, від лояльності якого залежить успіх
будь-якої компанії.
Ключові слова: CRM-система, клієнт, компанія, впровадження, управління,
взаємодія, функціональні можливості.
Сучасний ринок пропонує нам безмежно широкі можливості для вибору
товарів та послуг. У поштову скриньку регулярно приходять повідомлення про
акції і знижки, на телефон надходять інформаційні дзвінки з пропозиціями
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скористатися послугами тієї чи іншої компанії, в Інтернеті регулярно
з'являється реклама з пропозицією купити товар. Проблема в тому, що всі
товари і послуги зараз в цілому приблизно однакові. Істотні відмінності знайти
досить важко, часто вони і зовсім не хвилюють клієнта.
Конкурентна боротьба в таких умовах постає особливо гостро. Залучення
нових клієнтів коштує грошей, а утримання їх після того – не легкий процес.
Потрібно сподобатися клієнту і вибудувати з ним успішні і довгострокові
відносини, або зробити так, щоб він як мінімум, не залишився незадоволеним
після звернення в компанію чи здійснення покупки. Один незадоволений клієнт
може позбавити компанію ще десятка потенційних клієнтів. Як вибудувати
добрі стосунки з клієнтом? Як утримати його і не дати піти до конкурентів? Як
підштовхнути його до повторної покупки?
Вирішити ці питання допоможе впровадження CRM-системи. Відразу
зауважу, саме по собі впровадження не стане чарівною паличкою за помахом
якої клієнти відразу стануть задоволеними і відданими вашій компанії в цілому
або продукту зокрема. CRМ - це інструмент, майстерність володіння яким
потрібно опанувати. Якщо говорити про сучасні CRM, то це набір інструментів,
який допомагає бізнесу вибудовувати відносини з клієнтами. [1]
Значний внесок у дослідження питання управління відносинами з
клієнтами, автоматизації роботи з клієнтами, в тому числі з використанням
CRM-систем, зробили такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як А. Албитов,
М. Беніофф, Н. Бутенко, Л. Ганущак-Єфіменко, О. Євстратова, Л. Ліщинська,
А. Марданов, Д. Меленхофф, Р. Мунасипов, А. Нустадтер, Е. Пейн, М. Перкин,
Е. Соломатин, Дж. Ханди, П. Харріс, М. Чайковська, І. Ушакова та ін. Проте
залишається

актуальним

питання

вибору

CRM-системи

вітчизняними

компаніями для ефективного розвитку бізнесу.
CRM (customer relationship management) - це, в буквальному сенсі
абревіатура, яка розшифровується як управління взаємовідносинами з
клієнтами. В прямому розумінні, це програмне забезпечення, яке дозволяє
збирати, зберігати і працювати з інформацією про клієнтів, вести облік
комунікацій, планувати справи, готувати документи і аналізувати дані по
клієнтах.
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CRM - це концепція ведення бізнесу, спрямована на добре знання свого
клієнта, встановлення з клієнтом успішних відносин і підвищення якості
обслуговування клієнтів, що в підсумку повинно привести до підвищення
конкурентних переваг компанії, збільшення прибутку і оптимізації діяльності
компанії в цілому. [2]
Крім функціоналу збору, зберігання і обробки інформації, сучасні CRM
системи дозволяють автоматизувати рутинні процеси в компанії. Наприклад,
автоматично формувати документи ґрунтуючись на даних з CRM (комерційні
пропозиції, договори, рахунки, акти), планувати дзвінки і зустрічі, відправляти
e-mail і смс-повідомлення.
Також, CRM-система дозволяє стандартизувати роботу співробітників з
клієнтами і робить її прозорою для керівника. Стандартизація роботи
передбачає створення регламенту роботи в CRM. Заповнення всієї необхідної
інформації про клієнта за єдиними правилами. Телефонний зв'язок із клієнтом з
корпоративних номерів, відправку листів з корпоративної пошти і єдиний вид
документів.
При відсутності CRM-системи кожен співробітник веде свою клієнтську
базу так як йому хочеться. Вона може зберігається у вигляді номерів в
телефоні, в блокноті чи в таблицях. Справи плануються в щоденнику. Такі
способи ведення клієнтської бази можуть бути ефективні тільки в тому
випадку, якщо ефективний сам співробітник. Якщо він дійсно після звернення
клієнта занесе його в свою базу, не забуде перетелефонувати йому і відправити
пропозицію. [3]
Впровадження

і

використання

CRM-системи

передбачає

собою

стандартизацію роботи з вхідними зверненнями для кожного співробітника.
Для прикладу розберемо роботу з клієнтом в CRM менеджера відділу продажів:
1. Обробка вхідного звернення.
В сучасних CRM-системах, будь-яке звернення клієнта будь то вхідний
дзвінок, новий лист на e-mail, повідомлення в соціальних мережах, заповнення
форми зворотного зв'язку на сайті компанії, автоматично реєструється в системі
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і вимагає обробки. Співробітник відділу продажів повинен відповісти на
звернення і обробити його. Виявити потребу клієнта, занести інформацію в базу
і почати готувати пропозицію для задоволення його потреби.
2. Реєстрація звернення в базі.
Підключення до CRM всіх каналів зв'язку дає можливість реєструвати всі
звернення клієнтів і працювати з ними. Забути про зареєстровані звернення не
можливо, система постійно показує їх як необроблені і вимагає участі
співробітника. Згідно стандартам, системи здатні записувати такі дані про
клієнта:
- при телефонному дзвінку в системі реєструється номер телефону з якого
був здійснений дзвінок;
- при вхідному листі з нової поштової скриньки в системі реєструється її
адреса;
- при заповненні форми зворотного зв'язку в системі записуються ті дані
які залишив про себе клієнт;
- при зверненні з соціальних мереж в системі реєструється назва соціальної
мережі з якої надійшло звернення і ім'я користувача.
Завдання співробітника на цьому етапі виявити потреби клієнта і занести
інформацію про нього в свою базу. Наприклад, якщо ми продаємо послуги
агентства нерухомості співробітник відділу продажів повинен з'ясувати, що
саме шукає клієнт, збирається він придбати нерухомість чи продати. Яка це
нерухомість? Будинок, квартира чи паркомісце? Ці дані співробітник повинен
з'ясувати і занести в свою базу. Після того, як заповнена картка клієнта, його
контактні дані, його запити і додаткові відомості, співробітник відділу
продажів починає готувати свою пропозицію.
3. Пропозиція.
На цьому етапі співробітник повинен підготувати пропозицію, відправити
клієнту і презентувати її. Тут CRM-система дозволить автоматично сформувати
пропозицію на основі товарів і послуг, які внесені в систему. Сформовану
пропозицію можна відправити клієнту прямо з системи або ж роздрукувати і
відправити поштою.
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4. Підготовка документів для угоди.
Якщо всі попередні етапи пройшли успішно і клієнта влаштувала
комерційна пропозиція, настає час для підписання договору. В компаніях у
яких відсутня CRM-система менеджер просить клієнта вислати картку з
реквізитами компанії і починає готувати договір. Дані з картки він переносить в
договір, погоджує і підписує його у керівника і відправляє клієнту. Ручне
заповнення, узгодження і підписання договору є рутинною роботою і забирає
багато часу.
Сучасні CRM-системи дозволяють автоматично формувати договори
ґрунтуючись на даних які були внесені в систему. Бізнес-процеси узгодження
документів дозволяють узгоджувати і відправляти документи на обробку
натисканням однієї кнопки. Співробітник автоматично формує договір і якщо
його потрібно узгодити з керівником, він запускає бізнес-процес узгодження
документів. У керівника з'являється повідомлення про те, що потрібно його
участь в узгодженні.
Якщо документ підходить за всіма вимогами, відповідальна особа натискає
кнопку схвалити і співробітник який запустив процес отримує повідомлення
про це. В тому випадку, коли документ потребує корективів, відповідальна за
узгодження особа відхиляє його і він відправляється

на доопрацювання. І

співробітнику, який розпочав процес, приходить повідомлення про те, що
необхідно внести правки.
5. Завершення операції.
Після того як був підписаний договір і угода була завершена її необхідно
закрити документами. І тут CRM-система надає нам можливість автоматично
сформувати необхідні для закриття угоди документів ґрунтуючись на даних з
картки клієнта.
У підсумку ми отримуємо лояльного клієнта, заявка якого була швидко і
якісно оброблена, а його потреба була задоволена. [3]
Сучасні CRM-системи повинні володіти
можливостями для успішної роботи з клієнтами:
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наступними функціональними

1. Створювати інформаційні довідники − це як раз той розділ, в якому
зберігається інформація про клієнта (ПІБ, назва компанії, посада, телефон, email). Правильно налаштовані довідники дозволять чітко сформувати портрет
клієнта, формувати списки клієнтів по заданих параметрах, формувати
документи на основі цих даних і вибудовувати маркетингову стратегію
компанії базуючись на портретах клієнтів.
2. Інтегруватись з ip-телефонією − реєстрація вхідних і вихідних дзвінків
обов'язкова в тому випадку, якщо ви не хочете втратити жодного клієнта.
Правильно налаштована телефонія автоматично розподіляє дзвінки серед
співробітників за заданими налаштувань. Записує розмови з клієнтами, при
необхідності. Дзвінок можна робити як з самої системи з картки клієнта, так і з
телефонного апарату і інформація про дзвінок все одно пройде через систему і
зафіксується у ній. Налагоджене голосове меню дає можливість новому
клієнтові самому вибрати в який відділ компанії йому потрібно звернутися.
3. Інтегруватись з e-mail −

реєстрація вхідних листів безпосередньо в

картці клієнта, дозволить скоротити час на пошук потрібного листа. Всі листи
кріпляться прямо до історії взаємин, відправляти листи в деяких системах теж
можна прямо з картки клієнта, уникаючи перемикання між системою і
поштовим ящиком.
4. Мати функцію «бізнес-процеси» − дана функція дозволить переносити в
CRM існуючі в компанії процеси. Наприклад, заявки на відпустку або видачу
готівки, узгодження документів.
5. Обов’язково налічувати функцію «звіти», що дозволить формувати
аналітичні звіти по операціях, клієнтам, товарам і ефективності менеджерів.
В цілому, впровадження CRM в умовах сучасного ринку дозволить
реалізувати такі можливості:
- взяти контроль над усіма каналами комунікації з клієнтами;
- збільшити швидкість і якість обробки вхідної черги і як наслідок
збільшити зростання продажів;
- створити клієнтську базу, налаштовану під конкретний вид бізнесу;
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- налагодити контроль і прозорість ведення угод співробітниками;
- автоматизувати документообіг в компанії, виключити помилки у
формуванні документів;
- створити єдиний комунікаційний простір для співробітників;
- автоматизувати бізнес-процеси в компанії;
- аналізувати якість ведення угод за допомогою інструменту «фільтр»
продажів, бачити на яких етапах угоди провалюються, працювати над слабкими
сторонами і удосконалювати сильні;
- аналізувати ефективність роботи співробітників [4].
З мінусів:
- вартість впровадження CRM - системи вимагає грошових затрат;
- необхідність перебудовувати схему роботи компанії.
Звісно, рішення про те чи впроваджувати чи не впроваджувати СРМ
систему, кожна компанія повинна прийняти самостійно, зваживши всі за і
проти.

Ринок CRM-систем активно розвивається і все більше компаній

використовують як концепцію CRM, так і CRM-системи у веденні свого
бізнесу. Тому компанії, що відкладають дане впровадження ризикують
опинитися в рядах «Наздоганяючих».
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зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено мету та основні
елементи системи cтратегiчного планування зовнішньоекономічної діяльності
та їх зв’язок із загальною системою управління. Визначено види cтратегiй та
cиcтему cтратегiчного планування. Доcлiджено послідовність розробки
cтратегiї зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтва.
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планування, cиcтема cтратегiчного менеджменту.
Питання

доcлiдження

планування

зовнiшньоекономiчної

дiяльноcтi

пiдприємcтва в умовах cвiтової кризи є доcить популярним як на територiї
України, так i на Європейcьких та iнших зарубiжних країнах. Такий iнтереc
викликаний тим, що cтратегiя виcтупає як iнcтрумент ефективного керiвництва.
В теорiї менеджменту термiн “cтратегiя” трактуєтьcя як модель дiй, набiр
правил i прийомiв, за допомогою яких доcягають довгоcтрокових цiлей
розвитку органiзацiї. Для того, щоб виявити cтратегiю розвитку пiдприємcтва,
потрiбно вивчити веcь внутрiшнi та зовнiшнi фактори, що безпоcередньо
впливають на нього. Враховуючи положення та оcобливоcтi cвоєї органiзацiї на
ринку, менеджер може покращити cтратегiю розвитку пiдприємcтва, яка
надаcть змогу доcягти зазначених фiнанcових результатiв та цiлей.
Оcобливої уваги заcлуговують працi вiтчизняних науковцiв щодо cутноcтi
cтратегiї, зокрема Іванченко, Г. В., Міценко, Лозовський О. М., Корж Н.В.,
Бабчинська О.І. тощо.

52

Метою даного доcлiдження є визначення ролі та місця стратегічного
планування планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в
загальній системі менеджменту.
Стратегічний підхід набуває все більш важливого значення в управлінні
підприємством за умов розвитку інтеграційних процесів. Високий ступінь
динамічності зовнішнього середовища, характерний для сучасного рівня
розвитку ринкової економіки, істотно змінює правила, прийоми, принципи
стратегічного управління, привносячи у його зміст елементи нелінійності,
стохастичності поведінки підприємства, доповнюючи, а іноді і змінюючи його
теоретичні

основи.

Сучасні

підприємства

змушені

функціонувати

у

швидкоплинних умовах нестабільного зовнішнього середовища та найгострішої
конкуренції. Ефективність діяльності промислових підприємств в умовах
сучасної економіки залежить від їх можливості досягнення поставлених цілей,
здатності до саморозвитку, адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього
середовища й динамічності кон’юнктури ринків.
В значній мірі успіх або неуспіх зроблених зусиль залежить ще від
вдосконалення організації управління і його найважливішої функції планування.Доцільно

застосовувати

систему

стратегічного

планування,

враховуючи особливості нашої країни та специфіку перехідного «періоду. Для
цього важливо уточнювати сутність планування.
Професор В.М. Нелепнаводить таке визначення: «Планування - це
цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей, що має на меті визначення
цілей і завдань функціонування певних систем (підприємство, район, держава)
та шляхів і методів досягнення цих цілей і завдань».
Планування функціонування та розвитку економічних систем - це один із
складних видів розумової праці.
Планування включає визначення:
− кінцевої і проміжної мети;
− завдань, рішення яких необхідне для досягнення мети.;
− засобів і способів їх рішення;
− необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу.
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Одним

з

найважливіших

складників

ефективного

планування

є

стратегічне планування. Стратегічне планування виступає як інструменти
досягнення цілей, а для успішної реалізації обраного стратегічного набору
необхідно, щоб підприємство функціонувало відповідно до обраної концепції
управління. Реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний
підходи до діяльності підприємства, дає можливість встановлювати цілі
розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями підприємства і приводити
їх у відповідність шляхом розробки й реалізації системи стратегій у межах
стратегічного управління.
Стратегічний план додає підприємству визначеність, індивідуальність,
відкриває перспективу для підприємства, яка направляє його співробітників,
залучає нових працівників і допомагає продавати вироби або послуги.
Існує досить багато визначень стратегічного плану, які допомагають
розкривати його особливості :
− місток, який пов’язує організацію із зовнішнім середовищем;
− формальний інструмент урахування та подолання невизначеності у
внутрішньому середовищі, що забезпечує «синдром наступної сходинки» в
діяльності підприємства;
− «путівник», який підприємство розробляє для себе, щоб іти до
поставленої

мети

найкоротшим

шляхом

за

допомогою

розроблених

обґрунтованих стратегій, сформованих у вигляді «стратегічного набору»;
− відображення гіпотез про справи на ринку, поведінку конкурентів,
розвиток (занепад) ділової активності взагалі;
− уявлення керівника про майбутній стан об’єкта управління та шляхи
досягнення цього майбутнього стану, закріплене в документах певної форми;
− підприємницький план, який спрямовує підприємство на правильний
шлях у потрібний час;
− інструмент реалізації концепції цілеспрямованої поведінки, що дає
змогу пов’язати в єдиний процес дії різних зацікавлених груп та осіб [1;2].
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Методологія

стратегічного

управління

постійно

розвивалася

й

ускладнювалася. Подальший розвиток методології стратегічного управління
пов’язаний із роботами Г. Мінцберга , який розглядав стратегію як сукупність
видів діяльності протягом певного часу. Він описує три основних моделі:
1.

«планову» - стратегія розробляється, виконується та оцінюється у

плановому режимі із залученням спеціального штату висококваліфікованих
фахівців, які за допомогою різних моделей і методів визначають можливі
результати і знаходять найефективніший шлях досягнення цілей;
2.

«підприємницьку» - використовуються більш неформальні методи

побудови стратегій, що базуються на особистому досвіді керівника-підприємця,
його

знаннях

щодо

логіки

функціонування

галузі;

ці

чинники

використовуються для формування «бачення» майбутнього бізнесу, яке
враховується потім у планах, проектах і програмах;
3.

«навчання на досвіді» - використовується в умовах нестабільного

середовища; головне тут - урахування зовнішніх імпульсів і можливості
перегляду встановлених стратегій, при чому процес розробки та коригування
стратегій може бути дещо спонтанним, слабо контрольованим; велику роль
відіграє керівник – підприємець.
На думку науковців, стратегія формується поступово й зовсім не
обов’язково обумовлюється заздалегідь. «Реалізація» формує стратегію, і
обидва процеси відбуваються одночасно й не відокремлені один від одного.
Зазначені моделі акцентують увагу на підприємницькому підході до процесу
планування, що відрізняє процес розробки цілей в умовах довгострокового
планування (формальний, раціоналістичний процес) від стратегічного (і
застосуванням широкого спектра формальних і неформальних методів) [2-5].
Мета стратегічного планування - встановити певний порядок дій для
підготовки

ефективного

функціонування

конкурентоспроможного

підприємства.
Головними перевагами стратегічного планування є:
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− зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване
осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх
наслідків;
− орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто
допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень;
− визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності
підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формулюванні стратегій
для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні;
− свідома підготовка майбутнього і до майбутнього;
− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між
поточною

та

майбутньою

діяльністю.

Головні

недоліки

практичного

застосування системи стратегічного планування:
− відсутність необхідної інформації для прийняття стратегічних рішень
та розробки стратегічних планів; як наслідок, спостерігається низький рівень
обґрунтованості планових документів;
− відсутність альтернативних планів;
− недостатнє використання науково-методичного арсеналу планування:
сценаріїв і методів ситуаційного планування;
− слабо розвинена система поточного аналізу, контролю та коригування
стратегічних планів;
− догматична гіперболізація значення цифрових показників;
− недосконала система стимулювання працівників, які беруть участь у
розробці та виконанні стратегічних заходів;
− недостатній рівень організаційного, соціально-психологічного та
фінансового забезпечення стратегічного планування [1; 5].
Спеціалісти зі стратегічного менеджменту розглядають, на скільки існує
організація та стільки існує конкретних стратегій. Найбільш перевірені та
поширені практикою наступні:
1.

Стратегії

щодо

продукту:

низьких

витрат,

диференціації

та

фокусування.
2.

Стратегії інтеграційного зростання: горизонтальної та вертикальної

інтеграції.
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3.

Стратегії диверсифікації: у неспорідненій та споріднені галузі.

4.

Стратегії

скорочення

бізнесу:

«збирання

врожаю»,

ліквідація,

скорочення витрат та бізнесу.
5.

Конкурентні стратегії: стратегії в зрілих, нових та неперспективних

галузях, стратегії організації залежить від частки галузевого ринку.
6.

Міжнародні стратегії: багатонаціональна та глобальна.

7.

Функціональні стратегії: виробнича, інноваційна, фінансова, кадрова

та маркетингова [1; 5].
Отож, стратегічне планування - це систематизовані та більш-менш
формалізовані зусилля всьогопідприємства, спрямовані на розробку та
організацію виконання стратегічних планів, проектів і програм.Важливим
фактором

стратегічного

планування

є

те,

щоб

стратегія,

розроблена

керівниками вищої ланки управління фірмою, була б підтримана керівниками
середньої ланки і всіма працівниками. Останні повинні чітко представляти
свою

роль

у

діяльності

фірми

і

досягненні

нею

довгострокових

і

короткострокових цілей. Для цього вони мають бути відповідним чином
поінформовані. Без ясного формулювання цілей немає можливості об’єднати
всіх працівників для їх досягнення. Звідси дуже важливим етапом стратегічного
планування є визначення цілей і завдань фірми. При формулюванні цілей фірми
рекомендується використовувати кількісні показники, наприклад, частка
товарів фірми по країнах, товарах чи сегментах; обсяги продажів товарів і
послуг на ринках у натуральному чи грошовому вираженні; розмір прибутку
фірми; виробничі витрати з виготовлення і збуту продукції й інші якісні
показники, що характеризують освоєння нових ринків; розробку і збут нової
продукції; охорону навколишнього середовища в країнах, де діє фірма;
забезпечення зайнятості в регіонах, де фірма веде торгівлю чи відкриває філії,
тощо.
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Існує

багато

трактувань

поняття

електронної

комерції.

Зокрема,

електронна комерція – це взаємодія суб'єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу
товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) з використанням
інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв'язку, внутрішні
локальні мережі фірм) [1] Тобто, це будь-яка грошова трансакція чи певна
економічна реалізована за допомогою мережі internet між підприємцем
(виробником) та покупцем (споживачем). На думку американських вчених
сутність електронної комерції полягає в обміні діловою (бізнесовою)
інформацією та підтримання ділових економічних відносин, а також ведення
бізнесових угод за допомогою телекомунікаційних мереж. [2] Зокрема, фахівці
трактують поняття електронної комерції як будь-які форми ділових угод, при
яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість фізичного
обміну чи безпосереднього фізичного контакту [3]. В широкому розумінні
електронною комерцією можна вважати використання комп’ютерних мереж та
технологій для підвищення ефективності роботи будь-якого підприємства чи
організації. Саме тому електронна комерція - це не лише купівля/продаж
товарів за допомогою Інтернету, це і технологічна взаємодія керівників та
працівників та з людьми, які впливають на розвиток підприємства у
майбутньому.

До

прикладу,

створення

веб-сторінки

для

підтримання

комунікаційних процесів з інвесторами та партнерами комерційної організації
або електронна комунікація з студентами - потенційними працівниками того чи
іншого коледжу. Тобто, до поняття електронної комерції можна віднести також
налагодження комунікаційних

та торговельних

зв’язків за допомогою

використання інформаційних технологій. І встановлюються ці зв’язки не лише
на рівні купівлі/продажу продукції та взаємодії продавця та покупця, але й на
організаційній стадії виробництва, логістика, фінансова діяльність, контроль
державних органів та громадськість.
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Економічна сутність поняття електронних платежів та торгівлі напряму
пов’язана з отриманням якомога більших прибутків за допомогою нових
механізмів торгівлі, більш комфортних як для споживачів так і для виробників.
Важливо зауважити і той момент, що попит та пропозиція на товари та послуги
встановлюється

безпосередньо

в

інтернет-мережі.

По-іншому

кажучи,

змінюється традиційний механізм продажу товарів, вибір яких здійснюється
безпосередньо у інтернеті, де і проводяться відповідні трансакції та оплати.
Тому розвиток технологій та інформаційних мереж не лише здійснив
революцію у комунікації, але й значно вплинув на низку економічних процесів,
пов’язаних із розвитком бізнесу.
Поряд із розвитком електронної комерції розвивається електронний бізнес,
які мають схожу економічну сутність, проте відрізняються. Часто у наукових
працях можна зустріти ототожнення цих двох понять, проте все ж це різні
твердження. Зарубіжні науковці трактують електронний бізнес як ведення
бізнесової діяльності в інтернеті, що передбачає не лише купівля та продаж
товарів, але і обслуговування клієнтів в межах певного бізнес-завдання. [4]
Зокрема, одна із найуспішніших компаній програмного забезпечення та
створення комп’ютерних технологій «IBM» зазначає, що електронний бізнес –
це перетворення (трансформація) основних бізнес-процесів та завдань за
рахунок використання інтернет-технологій. У більшій мірі, електронний бізнес
складає значно ширший спектр економічної діяльності, ніж електронна
комерція, адже передбачає не лише продаж/купівлю товарів у всесвітній
мережі, але і налагоджує зовнішні та внутрішні зв’язки як і з працівниками у
межа фірми так і з споживачами або партнерами на зовнішньому рівні, і все з
метою отримання прибутків. Тому саме електронна комерція виступає
своєрідним механізмом або напрямком ведення електронного бізнесу, що
передбачає більш вужчий спектр економічної діяльності.
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Свою економічну сутність електронна комерція проявляє виконуючи такі
функції:
1.

Рекламна. Саме на початковому етапі зародження електронного

бізнесу стояла мета промоції та інформування населення за допомогою
інтернет-технологій. Спершу, підприємці намагалися захопити якомога ширшу
цільову аудиторію, поширюючи інформацію про продукт чи послугу в
Інтернеті. Проте з еволюцію комп’ютерних технологій електронна комерція
дозволила не лише рекламувати в інтернеті, але й проводити трансакції з
купівлі/продажу продукції за допомогою комп’ютерних сервісів та мереж.
2.

Комунікаційна Полягає у обміні інформацією між споживачами та

виробниками, а також сприяє пошуку бізнесових партнерів та спонсорів.
Функція сприяє побудові контактів між потенційними покупцями та
підприємствами. Це дозволяє налагодити двосторонню комунікацію між
суб’єктами купівлі/продажу та передбачає отримання відгуків.
3.

Комерційна Купівля/ продаж товарів з метою отримання прибутків

та економічної вигоди від ведення підприємницької діяльності.
4.

Сервісна

функція

полягає

у

до

або

після

продажному

обслуговуванні клієнтів через мережу інтернет, а саме надання письмових
рекомендацій та допомога при оформленні покупки, доставки тощо.
5.

Оптимізаційна Електронна комерція оптимізує та пришвидшує

велику кількість торговельних процесів. Комп’ютерні технології дозволяють
ефективніше та об’єктивніше здійснити економічний аналіз, простежити зміни
на ринку товарів та послуг, а значить оптимальніше спланувати бюджет
підприємства і раціонально використати і розрахувати необхідні ресурси.
6.

Управлінська Новітні способи торгівлі дозволяють керувати

процесами електронних платежів та трансакцій, зокрема, удосконалює механізм
взаємодії між бізнес-партнерами та електронний переказ грошей.
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7.

Інноваційна Полягає у заміні традиційних методів продажу/купівлі

товарів за допомогою залучення новітніх комп’ютерних технологій та
високотехнологічного програмного забезпечення. А також запровадження
інновацій для більш комфортних продажів товарів і послуг для виробників та
швидкій купівлі та оплаті продукції для споживачів не виходячи з дому.
8.

Аналітична За допомогою встановлення довгострокової взаємодії

між клієнтами та виробниками, стає якомога легше реагувати на зміну смаків та
вподобань покупців, аналізувати зміну попиту на товари чи послуги, чіткіше
виокремлювати цільову аудиторію та встановити зв’язок і нею, що сприятиме
ефективнішим продажам та виробництві продукції, яка затребувана.
Тобто, окрім традиційних функцій торгівлі, електронна комерція має
значні переваги, забезпечуючи як і клієнтів так і виробників додатковими
можливостями, які роблять процеси купівлі, продажу чи оплати значно
зручнішими.
У просторовому співвідношенні електронна комерція має приналежність
до макросередовища, в той час як електронний бізнес залишається на рівні
фірми, тобто мікросередовище.
Будь-яка електронна комерційна операція не можлива без участі суб’єктів
її реалізації. Основними учасниками електронних економічних операцій є:
9.

Домашні господарства;

10.

Юридичні особи (фірми, підприємства, організації тощо);

11.

Державні органи;
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Мікросередовище
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Стратегічний
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Рисунок 1 – Різниця у структурі електронної комерції та електронного
бізнесу
12.

Постачальники

мережевих

послуг

(забезпечують

виключно

технологічний аспект функціонування та проведення трансакцій, тобто
провайдери,

розробники

відповідного

електронних сервісів);
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програмного

забезпечення

та

13.

Фінансові установи, які безпосередньо забезпечують передачу

платежів між суб’єктами трансакції.
Відповідно усі вищезазначені суб’єкти реалізації електронної комерції
відіграють важливу роль у характері та формах електронних платежів, які
виникли поступово. Із розвитком технологій застосовувалися інновації,
виникали нові форми торгівлі, тому класифікаційна структура електронної
комерції значно ускладняється наявністю нового програмного забезпечення та
розповсюдженням нових, якісно-швидких сервісів та проведення електронних
платежів.
Інформація є основною умовою успіху в електронній комерції. Для
сучасної людини присутність підприємства у глобальній інформаційній мережі
є ознакою реальності. Пропозиція з віртуальної перетворюється у реальну, коли
покупець може отримати інформацію про саму компанію, ціну, порівняти
характеристики обраного товару з подібними. Важливими є можливість
зважити

всі

«за/проти»

та

економія

часу

на

пошук

оптимального

співвідношення «ціна/якість». Сучасний покупець прекрасно розуміє, що у
процесі ціноутворення у вартість товару зі звичайного фізичного магазину
входить: собівартість, закладений відсоток на прибуток, витрати на оренду
приміщення, послуги численного персоналу, податок на додану вартість тощо.
Звідси і відповідна ціна, яка, зазвичай, перевищує вартість аналогічного товару
з Інтернет магазину. Тому покупцям постійно доводиться подумки зважувати в
голові обидва варіанти місця покупки бажаного продукту. І, як показує
практика, все частіше шальки терезів тяжіють у бік Інтернет-магазину. Інтернет
є відкритим середовищем, тому процес конкуренції не може бути обмежений ні
у часі, ні у кількості продавців. Спробуймо згрупувати особливості конкуренції
в Інтернет маркетингу, спираючись на останні тенденції його розвитку.
По-перше, комерційний успіх забезпечують використання pull-моделі.
Істотною є не технічна складова pull-технології, а саме маркетингова [5]. При
цьому основні зусилля спрямовані на таке залучення клієнтів, коли вони самі
знаходять інформацію про підприємство, самі переходять на сайт і
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заохочуються до підписки на контент. Тепер для сайту куди важливіше мати
постійну клієнтську базу, яка б стежила за оновленнями вітрини, ділилася
інформацією і рекомендувала «Улюблений Інтернет магазин» всім своїм
друзям і родичам. Відбувається якась корекція свідомості сучасної людини, він
«еволюціонує» зі звичайного користувача мережі, споживаючого тільки
інформацію без здійснення подальшої транзакції, у, спершу, обережного, а
потім і зовсім активного онлайн-покупця товарів.
По-друге, успішність просування визначається не тільки бюджетом.
Інтернет дає можливість широко застосовувати соціальні комунікації. Це
дозволяє невеликим компаніям з мінімальним стартовим капіталом утримувати
та розширювати клієнтську базу. Найяскравішим прикладом є просування у
соціальних мережах і на форумах. В Інтернет реальності актуальність,
гнучкість і своєчасність інформації вагоміші за власне рекламний бюджет,
оскільки дають можливість швидко реагувати на ситуацію.
По-третє, низька вартість Інтернет-каналу продажів дає змогу зменшувати
ціну. Це відбувається за рахунок автоматизації та оптимізації процесу
реалізації, можлива відсутність торгових площ і найманих працівників. Сайт
може одночасно працювати з десятками покупців, жодний продавець у магазині
не здатен забезпечити таку результативність обслуговування. Чим краще
працює система електронного продажу, тим зручніше для покупців сайт, тим
більше він витримує навантаження. Логістичну функцію можна передати
транспортній компанії з розгалуженою регіональною мережею, що дозволить
охопити нові оффлайн недосяжні ринки.
По-четверте, конкуренція відбувається не тільки всередині країни, а й із
закордонними сайтами. У 2013 році на «eBay», «Amazon», «TaoBao» та інших
торгових точках купували понад чверть вітчизняних Інтернет-користувачів.
Учасники ринку вважають, що популярність закордонних ресурсів зростатиме,
що спричинить до жорсткішої конкуренції на українському ринку [6].
По-п’яте, низька імовірність монополізації ринку електронної комерції.
Зважаючи на те, що всі діючі гравці в Інтернет маркетингу знаходяться в
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одному місці, тобто в Інтернет, монополізації не буде і бути не може. Новому
гравцю легко вийти на ринок, маючи надійного постачальника та прийнятний
рівень ціни. Завоювання чужих клієнтів спрощується до одного кліка, що
дозволяє

збільшувати

оберти

без

збільшення

ресурсів.

Здійснювати

конкурентну розвідку дозволяють виявлення, моніторинг та аналіз конкурентів.
Можна використовувати як платні, так і безкоштовні спеціальні інструменти
вивчення конкурентів, аналізуючи інформацію по зворотному пошуку.
Паралельно зі збільшенням кількості Інтернет користувачів росте і кількість
веб ресурсів, що пропонують ті чи ті товари та послуги.
З вище сказаного можна зробити висновок, що електронну комерцію і
електронний бізнес часто ототожнюють, але це різні поняття. Електронна
комерція більш глобальна і пов’язана з макросередовищем. В конкурентній
боротьбі перевагу має та компанія, яка постійно шукає способи надати
максимальну вигоду, як клієнту так і собі, отримавши з цього прибуток і прихід
нових клієнтів.
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ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА АПК УКРАЇНИ
У цій стaтті досліджeні пріорітети та інструменти нарощування експорту
продукції АПК України. Зроблено oцінку eкспортного пoтенціалу промислoвого
комплекcу Укрaїни та знайдено фaктори, що можуть бути корисними при
виході нашими підприємcтвaми на зaрубіжні ринки.
Ключові слова: АПК, експортна діяльність, США, світовий ринок, аграрний
експорт, організація експортної діяльності.
Загострення конкуренції на товарних і продовольчих ринках та переміни у
структурі попиту зумовлюють переміну підприємств до порівняно быльш
продуманої політики ведення бізнесу, що зумовлює впровадження у їх роботу
стратегічного планування в усіх галузях господарювання. Експортна діяльність
дуже потребує максимально якісногопланування, що дуже важко організувати в
умовах інтернаціоналізації.
Експортна

стратегія

становить

вирішальне

значення

у

піднятті

ефективності зовнішньоекономічної діяльності та є одним з головних факторів,
що дають змогу освоювати зовнішні ринки та подальшу виробничу діяльності
за межами України. Агропром комплекс України на даний момент
охарактеризовується наявністю великого експортного потенціалу, обовязком
якого є розкриття та реалізація та розробка і запровадження обґрунтованої
стратегії функціонування та прогресу. Це все є актуальною проблемою
вивчення стратегічного планування на підприємствах АПК та показує на
потребу визначення факторів, що збільшать шанси на успіх при виконанні в
даних умовах.
Європейська інтеграція є одним з основоположних пріоритетів у зовнішній
політиці України, який акумулює в собі цілий комплекс внутрішньо- та
зовнішньополітичних її зусиль із метою наближення і вступу до Європейського
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Союзу в майбутньому. Адже основним торговельним партнером України у
2016 році був Євросоюз, частка якого в українському експорті становить майже
33 %, імпорті − 41% [1]. Питання участі України в інтеграційних процес на
сьогоднішній день є одним із ключових для вітчизняної наукової дискусії.
Аналіз євроінтеграційних процесів в Україні та стосунки з Європейським
Союзом висвітлено в роботах П. Гайдуцького. Особливостям, проблемам та
перевагам євроінтеграції агропромислового комплексу України присвячені
праці А. Ужви. К.В. Селезньова та В.М. Соколовська присвятили свій науковий
пошук питанням управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємства.
В їхніх працяхвисвітлено питання факторів, які на нього впливають, розглянуто
особливості його формування та управління в сучасних умовах, акцентовано
увагу на підприємствах різних сфер. Т.І. Чіранова також репрезентує алгоритм
оцінкизовнішньоекономічного потенціалу підприємства.
Метою статті є аналіз сутності експортної стратегій підприємства як
економічної категорії, а також пошук та аналіз особливостей її розробки та
реалізації на підприємствах агропромкомплексу.
Експорт

української

аграрної

продукції

є

важливим

джерелом

надходження валютної виручки та інструментом макроекономічної стабілізації
національної економіки. Так, у 2017 р. його обсяг склав 18 млрд дол. США, що
становило 41 % у загальній структурі товарного експорту України (у 2016 р. –
15,3 млрд дол. США або 42 % загального товарного експорту країни), а за
січень-вересень 2018 р. – 12,9 млрд дол. США (37,1 % відповідно). Проте,
незважаючи на тенденцію нарощування експорту аграрної продукції, цьому
процесу притаманна низка проблем, основними з яких є наступні: надмірна
сировинна спрямованість та низька частка продукції АПК з високою доданою
вартістю в структурі вітчизняного аграрного експорту: недостатня ефективність
інтеграції вітчизняного АПК у продовольчі сегменти світового аграрного
ринку: невідповідність діючих вітчизняних стандартів гарантування якості та
безпеки продовольства міжнародним вимогам: відсутність системної політики
формування позитивного іміджу та промоції продукції вітчизняного АПК на
зовнішніх ринках: нерозвиненість мережі об’єктів аграрної логістики для
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підтримки

експортної

діяльності

суб’єктів

господарювання

АПК:

нерозвиненість горизонтально-вертикальних кооперативних відносин між
виробниками аграрної продукції [1].
З огляду на зазначені проблеми, визначено пріоритетні напрями
нарощування експорту

АПК України, а

саме:

подолання сировинної

спрямованості вітчизняного аграрного експорту, збільшення в його структурі
частки продукції з високою доданою вартістю та зменшення галузевого
дисбалансу експорту продовольства; посилення інтеграції вітчизняного АПК у
світовий аграрний ринок, протидія існуючим інституційним бар’єрам експорту
продовольства та диверсифікація цільових експортних аграрних ринків;
гармонізація

вітчизняних

стандартів

гарантування

якості

та

безпеки

продовольства з міжнародними вимогами, удосконалення національної системи
сертифікації продуктів харчування, наближення норм виробничотехнологічних
процесів в АПК до передових світових практик; формування послідовної
політики покращення іміджевих характеристик вітчизняного АПК, активізація
промоції аграрної продукції на світових аграрних ринках, позиціювання
України

як

продовольства;

надійного

світового

розбудова

мережі

експортера
об’єктів

якісного

та

безпечного

логістичноінфраструктурної

підтримки експортної діяльності суб’єктів господарювання АПК, підвищення
ефективності функціонування системи аграрної логістики, диверсифікація
каналів транспортування продукції на зовнішні ринки; формування системи
соціально-економічних мотиваційних механізмів і стимулів щодо становлення
та розвитку горизонтально- вертикальних кооперативних структур в АПК.
Експорт

української

аграрної

продукції

є

важливим

джерелом

надходження валютної виручки та інструментом макроекономічної стабілізації
національної економіки. Так, у 2017 р. його обсяг склав 18 млрд дол. США, що
становило 41 % у загальній структурі товарного експорту України (у 2016 р. –
15,3 млрд дол. США або 42 % загального товарного експорту країни), а за
січень-вересень 2018 р. – 12,9 млрд дол. США (37,1 % відповідно) [2]. Проте,
незважаючи на тенденцію нарощування експорту аграрної продукції, цьому
процесу притаманна низка проблем, основними з яких є наступні. Надмірна
сировинна спрямованість та низька частка продукції АПК з високою доданою
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вартістю в структурі вітчизняного аграрного експорту. Товарна структура
експорту вітчизняного АПК здебільшого є сировинно- спрямованою та
характеризується галузевим дисбалансом співвідношення рослинницької й
тваринницької продукції. Зокрема, у розрізі товарних груп протягом січнявересня 2018 р. було експортовано живих тварин і продуктів тваринного
походження на суму 0,8 млрд дол. США (6,9 % у загальній структурі експорту
продукції АПК), продуктів рослинного походження – 6,6 млрд дол. США
(51,5 %), жирів та олії тваринного або рослинного походження – 3,2 млрд дол.
США (25,0 %), готових продуктів харчування – 2,1 млрд дол. США (16,3 %).
Протягом дев’яти місяців 2018 р. лідерські позиції у структурі вітчизняного
аграрного експорту традиційно зайняли такі види продукції як соняшникова
олія – 22,5 % (2,9 млрд дол. США), кукурудза – 17,7 % (2,3 млрд 1 Зовнішня
торгівля України товарами за 9 місяців 2018 року США) і пшениця – 22,5 %
(2,0 млрд дол. США). При цьому, критично низькою в експорті є частка
аграрної продукції з високою доданою вартістю, серед якої, зокрема, тютюнові
вироби складають лише 1,7 %, цукор – 1,2 %, шоколад та інші продукти з
вмістом какао – 0,9 %, хлібобулочні вироби – 0,9%, масло вершкове – 0,8 %,
кондитерські вироби – 0,8 %, маргарин – 0,6 %2 .
Низька частка продукції з високою доданою вартістю в структурі
аграрного експорту обмежує обсяги валютних надходжень, стримує темпи
приросту ВВП України, зменшує обсяги податкових відрахувань до бюджетів
усіх рівнів, стримує процеси інноваційної й техніко-технологічної модернізації
аграрної сфери. Своєю чергою, сформований галузевий дисбаланс та орієнтація
суб’єктів господарювання АПК, головним чином, на експорт сировинної
продукції рослинництва супроводжується такими дестабілізуючими впливами
як перешкоджання становленню раціонального

природокористування

в

аграрній сфері, обмеження обсягів внесення органічних добрив, порушення
технології

виробництва

сільськогосподарської

продукції,

недотримання

науково обґрунтованих сівозмін, зниження вмісту гумусу в ґрунті та
виснаження наявного природно- ресурсного потенціалу вітчизняних сільських
територій. Недостатня ефективність інтеграції вітчизняного АПК у продовольчі
сегменти

світового

аграрного

ринку.
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Незважаючи

на

стратегічну

переорієнтацію експортних пріоритетів вітчизняного АПК з ринків Російської
Федерації та країн СНД, недостатньою ефективністю характеризується його
інтеграція у цільові продовольчі сегменти світового аграрного ринку. Попри
імплементацію в 2015 р. економічної частини «Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом»[4 ], темпи нарощування експортних
потужностей вітчизняного АПК 2 Український аграрний експорт склав майже
13 млрд дол. США за 9 місяців 2018 року. на європейський ринок є
недостатніми. Так, за січень-вересень 2018 р. вітчизняний аграрний експорт до
країн-членів ЄС склав 4,12 млрд дол. США (за аналогічний період 2017 р. –
4,2

млрд

дол.

США).

Українські

експортери

аграрної

продукції

до

Європейського Союзу, здебільшого, обмежуються ринками п’яти країн, серед
яких Нідерланди, Польща, Італія, Німеччина та Іспанія .
Суттєво стримують нарощування обсягів експорту вітчизняної аграрної
продукції

на

ринки

країн-членів

ЄС

чинні

умови

митно-тарифного

регулювання. Обмеженими та недостатніми, з огляду на природно-ресурсний
потенціал і потужності АПК України, є експортні квоти безмитного ввезення,
що визначені в «Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».
Так, у січні 2018 р. було використано безмитні експортні квоти на пшеницю
(1035 тис. т), кукурудзу (1125 тис. т), мед (57 тис. т), виноградний та яблучний
сік (14 тис. т) . Станом на вересень 2018 р. майже цілком були використані
обсяги безмитних тарифних квот до ЄС на український крохмаль (85 %),
оброблений крохмаль (99,4 %), м’ясо птиці (75 %), яйця та альбуміни (53,7 %),
часник (61,2 %).
Поряд із цим недостатньо ефективним є використання безмитних
експортних квот на цукрові сиропи (2 тис. т), гриби (0,5 тис. т), оброблену
продукцію з масла (0,25 тис. т)6 . Попри значну частку в структурі експорту
аграрної продукції ринків країн Азії та Африки (у січні-вересні 2018 р. – 43,6 %
і 13,3% відповідно), все ж, її обсяги залишаються недостатніми (5,0 млрд дол.
США і 1,4 млрд дол. США відповідно) з огляду на потенціал вітчизняного
АПК, ємність, потребу й наявність платоспроможного попиту на цих ринках .
Невідповідність діючих вітчизняних стандартів гарантування якості та
безпеки продовольства міжнародним вимогам. Існуючі розбіжності в підходах
до забезпечення якості та безпеки продовольства національних стандартів із
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міжнародними вимогами суттєво ускладнюють доступ до виходу на світовий
ринок вітчизняної аграрної продукції. Це посилює ризики виникнення
іміджевих втрат вітчизняного АПК, занепаду окремих його галузей та
поглиблення сировинної спрямованості експорту. Процедура сертифікації та
стандартизації продовольства в Україні є надто бюрократизованою, що
посилює інертність господарювання та зумовлює зростання трансакційних
витрат виробників сільськогосподарської продукції. Інертним є процес
впровадження в Україні базової компоненти системи менеджменту безпеки
харчової

продукції

інфраструктури,

НАССР,

відсутністю

незадовільними

що

зумовлено

програмних

передумов

санітарно-гігієнічними

сільськогосподарської

продукції,

не

нерозвиненістю
її

умовами

належної

імплементації,
виробництва

сформованістю

мотиваційно-

психологічних стимулів до переходу на засади передових світових практик
(зокрема країн-членів ЄС) гарантування якості та безпеки продовольства,
суттєвою нестачею спеціалізованих лабораторій та обладнання, критичною
розбіжністю

у

стандартах

сільськогосподарської

продукції.

технологічних
Впровадження

процесів
в

виробництва

Україні

НАССР

ускладнюється також в умовах несформованості системи інформаційноконсультаційної підтримки вітчизняних виробників на шляху переходу до
передових міжнародних стандартів безпеки продуктів харчування. Довідково.
НАССР (Hazard Analysis and Critical Controlpoints) є однією з базових складових
системи менеджменту безпеки харчової продукції, що забезпечує ефективне
попередження виникнення небезпек на всіх етапах продуктово-харчового
ланцюга: від первинного виробника сировини до кінцевого споживача.
Впровадження НАССР дає можливості гарантувати надійність безпеки готової
продукції, підвищення її конкурентоспроможності, формування превентивних
механізмів і засобів гарантування безпеки продуктів харчування . Лібералізація
торгівлі України з ЄС загострює проблему невідповідності вітчизняних
стандартів гарантування якості та безпеки продовольства, насамперед, в таких
аспектах як: організація контролю за кормовою базою в тваринництві;
моніторинг сировини та компонентів, що використовуються для виробництва
продуктів харчування; забезпечення перевірки стану гігієни виробничих і
складських приміщень, засобів праці, техніки, обладнання тощо; формування
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системи контролю за вмістом гранично-допустимих норм шкідливих речовин у
продовольстві;

формування

механізмів

моніторингу

здоров’я

сільськогосподарських тварин; організація контролю за вмістом ГМО в
продуктах харчування; дотримання стандартів пакування та маркування
продовольства.
З огляду на визначені проблеми, пріоритетними напрямами нарощування
експорту АПК України мають стати наступні:
1.Подолання сировинної спрямованості вітчизняного аграрного експорту,
збільшення в його структурі частки продукції з високою доданою вартістю та
зменшення галузевого дисбалансу експорту продовольства
2.Посилення інтеграції вітчизняного АПК у світовий аграрний ринок,
протидія існуючим інституційним бар’єрам експорту продовольства та
диверсифікація цільових експортних аграрних ринків.
3.Гармонізація вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки
продовольства з міжнародними вимогами, удосконалення національної системи
сертифікації продуктів харчування, наближення норм виробничотехнологічних
процесів в АПК до передових світових практик.
4.Формування послідовної політики покращення іміджевих характеристик
вітчизняного АПК, активізація промоції аграрної продукції на світових
аграрних ринках, позиціювання України як надійного світового експортера
якісного та безпечного продовольства.
5.Розбудова мережі об’єктів логістично-інфраструктурної підтримки
експортної

діяльності

суб’єктів

господарювання

АПК,

підвищення

ефективності функціонування системи аграрної логістики, диверсифікація
каналів транспортування продукції на зовнішні ринки.
6.Формування системи соціально-економічних мотиваційних механізмів і
стимулів

щодо

становлення

та

розвитку

горизонтальновертикальних

кооперативних структур в АПК.
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удосконалення діяльності підприємств після проведеного аналізу.
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Говорячи про корпоративну стратегію, слід стверджувати що будь-який
бізнес сьогодні періодично потребує адаптації до мінливих ринкових умов.
Однак перед внесенням будь-яких змін важливим є аналіз наслідків, а також
сильних і слабких сторін. Більшість підприємців помилково не приділяють
належної уваги аналізу свого бізнесу. У них склалася стереотипна думка про те,
що для аналізу потрібно витратити велику кількість ресурсів, в тому числі
грошей. Але це твердження не завжди вірне.
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Протягом останніх десятирічь набуває актуальності стратегічне управління
та розробка корпоративних стратегій на великих підприємствах. Наукові
дослідження з особливостей корпоративних стратегій підприємств здійснювали
такі відомі вчені як І. Ансофф, А. Томпсон, Дж. Стрікленд, Л. Є. Довгань,
М. З. Згуровський , І. М. Тесленок, З. Є. Шершньова, О. М. Шляхта, П. Браун,
Е. Вайнінг, Л. Пал, Г. Фішер, Ф. Ніколс, Д. Вілсон та інші. Проте більшість
проблемних аспектів і досі досліджені на недостатньому рівні, як наслідок,
потребують перегляду теоретичних основ із удосконалення.
Мета статті полягає у вивченні особливостей, принципів та розробки
корпоративної стратегії підприємства. Досліджено особливості головного
інструменту стратегічного планування - SWOT-аналіз, досліджено процедуру
його застосування.
Для підтримки розвитку підприємства, одним з основних завдань
керівництва є запровадження корпоративної стратегії. З таким завданням при
мінімальних вкладеннях допоможе впоратися такий інструмент, як SWOT
аналіз. Витрачений час окупиться важливими даними, які можна буде
використовувати для розвитку на найближчі кілька років. Отже завдяки такому
аналізу можна розробити ефективну стратегію управління підприємством.
Стратегічне управління – це таке управління організацією, що опирається
на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на
запити споживачів, гнучко реагує й проводить своєчасні зміни в організації, що
відповідають викликам з боку оточення й дозволяють отримати конкурентні
переваги, які в сукупності дають можливість організації виживати в
довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей.
Початком стратегічного управління можна вважати 70-і роки 20-го
сторіччя в американській економіці. Яскравим прикладом впровадження
стратегічного

управління

можуть

послужити

такі

всесвітньо

відомі

консалтингові фірми: «Бостонська консалтингова група», «Маккінсі», «Артур
Д. Літтл». Запропоновані ними конкретні моделі й методи почали активно
впроваджуватися в практику відомих корпорацій: «Дженерал Електрик», «Ай
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Бі Ем», «Кока-Кола», «Тексас Інструментс». Стратегічне управління забезпечує
підприємство методами координації й інтегрування видів діяльності, які
можуть бути диверсифіковані, механізмами передбачення й адаптації до змін,
що відбуваються у зовнішньому середовищі, необхідним зв'язком між
розробкою й реалізацією стратегії.
На практиці виділяють чотири рівні стратегічного управління:
- функціональна стратегія,
- стратегія бізнес-одиниці,
- стратегія групи компаній,
- корпоративна стратегія.
Оскільки

корпоративна

стратегія

–

це

стратегія

для

діяльності

підприємства в цілому, то вона повинна охоплювати всі сфери і напрямки
діяльності і розроблятись для досягнення цілей на загально-корпоративному
рівні. Ця стратегія виступає загальним засобом управління на диверсифікованій
основі і спрямована на утвердження позицій компанії у різних галузях.
Особливості корпоративної стратегії:
− є те що вона повинна виходити із інвестиційних пріоритетів;
− формування корпоративної стратегії повинне ґрунтуватись на реальних
значеннях фінансових, економічних показників діяльності кожного суб'єкту
корпорації;
− реалізація корпоративної стратегії повинна забезпечити синергічний
ефект від диверсифікованих видів діяльності кожного суб'єкту господарювання;
− виконання корпоративної стратегії повинно мати за мету утвердження
позицій корпорації на ринках її діяльності .
Корпоративне управління містить у собі спосіб управління діяльністю
окремої корпорації з боку ради директорів і менеджменту, що торкається таких
аспектів, як:
- постановка корпоративних цілей (включаючи визначення економічної
вигоди для власників);
- управління поточною діяльністю корпорації;
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- врахування інтересів учасників корпоративних відносин;
- забезпечення відповідності корпоративної діяльності і корпоративної
культури

вимогам

діючого

законодавства,

нормативній

базі

і

загальноприйнятим нормам ділового обороту;
- захист інтересів акціонерів і інвесторів.
Можна виділити етапи, що визначають характер процесів стратегічного
рівня. Їх умовно можна розділити таким чином:
- етап визначення мети та цілей діяльності організації;
- етап аналізу та формування потенціалу організації;
- етап розробки стратегій діяльності організацій;
- етап формування та забезпечення функціонування механізму реалізації
стратегій.
В різних роботах пропонується та розглядається велика кількість
положень, які стосуються принципів стратегічного управління. Частина із них
має загальний характер і може претендувати на роль принципів, інші носять
локальний характер і належать до простих тривіальних положень. Узагальнення
методологічних напрацювань зі стратегічного менеджменту дає змогу авторам
сформувати такий перелік принципів. На наш погляд, до принципів
стратегічного управління належать:
- принцип пріоритетності визначає необхідність встановлення пріоритетів
досягнення цілей та пріоритетів реалізації стратегій. В умовах використання
внутрішнього потенціалу та обмежених ресурсів організація не може
забезпечувати усі визначені цілі та стратегії одночасно. Тому вона повинна
віддавати якісь пріоритети тій чи іншій цілі та стратегії, встановлювати
послідовність реалізації стратегій. Пріоритети необхідно встановлювати,
виходячи із співвідношення вигоди та витрат;
- принцип спадковості характеризує закономірний перехід від домінантних
(головних) ознак існуючого потенціалу (функціонування організації) до
бажаного

потенціалу

при

визначенні

стратегій

діяльності

організації.

Визначення поточного потенціалу дуже важливо, бо не можна приймати
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рішення щодо роботи в майбутньому, не маючи чіткого уявлення про те, в
якому стані знаходиться організація тепер і що можна використати в
майбутньому;
- принцип коригування характеризує необхідність постійного проведення
змін в цілях та стратегіях для їх узгодження з поточними умовами діяльності
організації.

Стратегічне

управління

передбачає

своєчасне

прийняття

стратегічних рішень відповідно до умов та обставин, що виникають, змінюючи
цілі та коригуючи розроблені стратегії;
- принцип концентрації зусиль визначає, що при виборі стратегій
необхідно концентрувати зусилля на пріоритетних напрямках діяльності, які
мають високу вірогідність успіху. На основі цього принципу організація
повинна створювати свої конкурентні переваги;
- принцип балансу ризиків висуває вимоги до створення рівноваги
можливих ризиків за рахунок розробки альтернативних стратегій - створення
стратегічного резерву, як альтернативних способів діяльності організації;
- принцип співставлення визначає технологію проведення перспективного
аналізу. Оцінка потенціалу організації не буде об'єктивною, якщо його складові
не будуть зіставлені з відповідними факторами зовнішнього середовища. Лише
такий аналіз дозволяє вибрати гіпотезу щодо умов та можливостей організації в
майбутній діяльності.
В

процесі

реалізації

стратегій

організація

повинна

постійно

відслідковувати зміни зовнішнього середовища, та порівнювати їх із власним
потенціалом; - принцип синергізму визначає правила формування механізму
реалізації стратегій діяльності організації. Стратегічне управління повинно
формуватися як єдина система виконання усіх загальних функцій управління.
Взаємозв'язок між різними видами діяльності та органами, що їх виконують,
повинен забезпечувати єдність напрямків діяльності. Використання цих
принципів залежить від масштабу застосування та моделі стратегічного
управління, що вибирає організація.
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Сучасна концепція конкурентних переваг на ринках базується на
організації виробничого процесу і вибору того ринку, в який можливо увійти і
де можна конкурувати. За останній час більшість організацій що діють на
світовому ринку, перейшли від конкуренції, яка базувалась на збуті, до
конкуренції, що використовує інвестиції в удосконалення виробничих процесів.
При такій моделі виробничі структури повинні бути гнучкими, що дає їм змогу
швидко пристосовуватися до змін, своєчасно взаємодіяти із споживачем та
зовнішнім середовищем.
Економісти зазначають,

що головним інструментом корпоративного

управління на підприємстві є SWOT-аналіз, він є основою для використання
сильних сторін діяльності та можливостей корегування слабких сторін на
основі визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.
За результатами SWOT-аналізу можна визначити, наскільки адекватно
фірма здатна реагувати на виникаючі внутрішні проблеми, а також накреслити
перспективні точки росту, які можуть стати основою її позитивного розвитку.
Сутність матриці SWOT полягає в тому, що вона дає змогу завдяки
різноманітним комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз
формувати оптимальну маркетингову, корпоративну стратегію фірми згідно з
умовами ринкового середовища.
SWOT-аналіз – інструментарій стратегічного планування, який полягає у
виявленні

факторів

впливу

внутрішнього

та

зовнішнього

середовищ.

Факторами внутрішнього середовища об’єкта аналізу (фактори, на які об’єкт
має вплив) є сильні (S) та слабкі (W) сторони, а факторами зовнішнього
середовища (на які об’єкт не має впливу) є можливості (O) та загрози (T). Отже,
завдяки

SWOT-аналізу,

підприємство

може

розвивати

свої

риси

та

характеристики, що дозволять йому перевершити своїх конкурентів. Сильна
конкурентна позиція підприємства залучає нових інвесторів, тощо. Таким
чином, SWOT-аналіз є універсальним аналітичним інструментом яке може
застосовуватись підприємством для вибору стратегії розвитку, для ринкового
аналізу та вивчення конкурентоспроможності.
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Рівень корпоративного управління є одним з основних факторів, що
формують інвестиційний клімат у країні й визначають ступінь захищеності
прав акціонерів та інвесторів. У будь-якій системі корпоративного управління
існує конфлікт між інтересами акціонерів зі значною часткою у статутному
капіталі товариства та дрібних акціонерів. Проте першочерговим завданням
держави є зменшення кількості таких конфліктів через встановлення чітких
правил гри.
Система корпоративного управління в Україні має динамічний характер і
розвивається за перехідною моделлю. Існує багато негативних чинників, що
стримують розвиток корпоративного управління: недосконалість законодавчої
бази, розпорошення акцій між великою кількістю акціонерів, непрозорість та
недостатність
інвесторів,

інформації

корпоративні

зацікавленими

про

акціонерні

конфлікти

сторонами,

товариства

між

інвесторами,

недостатньо

розвинута

для

потенційних

менеджерами

і

інфраструктура

корпоративних відносин. Ця ситуація вимагає більшої уваги до становлення
належної системи корпоративного управління як з боку держави, так і з боку
підприємств.
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Наукова робота присвячена дослідженню послідовності прийняття рішень з
удосконалення

зовнішньоекономічної

діяльності.

Правильне

управлінське

рішення – запорука ефективної діяльності будь-якого підприємства в усіх
сферах діяльності і зовнішньоекономічна не є винятком. Автор проаналізував
теоретичні основи прийняття управлінського рішення та зробив відповідні
висновки.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, форми зовнішньоекономічної
діяльності, управлінське рішення, методи прийняття управлінського рішення,
послідовність прийняття рішень.
Сучасні умови світового ринку, в яких функціонують українські
підприємства, вимагають від їх керівників вміння формувати та приймати
ефективні управлінські рішення, які забезпечать повноцінне та прибуткове
функціонування організації на зовнішньому та внутрішньому риках. Саме
ефективність та своєчасність прийнятих управлінських рішень є базою для
збереження, розширення сегменту господарювання підприємствами, які
здійснюють ЗЕД.
Теоретико – методологічною базою є наукові праці українських вчених, які
досліджували особливості формування й прийняття ефективних управлінських
рішень менеджментом вітчизняних підприємств, у тому числі учасників ЗЕД.
Це передусім Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Колпаков В.М., Петруня Ю.Є.,
Попова Л., Балан В.Г., Ланько М.В., Іщенко С.В., Конєв С., Цюцюра С. В.
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Метою статті є визначення факторів, які впливають на процес прийняття та
реалізацію ефективних управлінських рішень у сфері ЗЕД.
Менеджери у сфері ЗЕД кожного дня стикаються з питаннями вибору,
прийняття правильних управлінських рішень – як стратегічного, так і
тактичного

характеру.

Управлінське

рішення

–

це

результат

вибору

управлінцем способу дій, що спрямовані на максимальне ефективне вирішення
певного завдання в спроектованій або існуючій ситуації.
До управлінського рішення висувають ряд вимог, до числа яких можна
віднести:
• всебічна обґрунтованість;
• своєчасність;
• необхідна повнота змісту;
• повноваження;
• узгодженість раніше з прийнятими рішеннями [1].
Ці

вимоги

властиві

управлінським

рішенням

у

всіх

сферах

господарювання, у тому числі при планування та здійсненні ЗЕД.
Типові ситуації, з якими стикаються менеджери ЗЕД, та які вимагають
прийняття певних управлінських рішень це визначення часу прийняття рішення
про

ЗЕД;

труднощі

та

перепони,

які

перешкоджають

ефективному

проникненню на закордонні ринки; реакція компанії на експортні стимули;
детермінанти (і критерії) успіху ЗЕД та відмінності між успішними суб’єктами
ЗЕД (експортерами), невдалими експортерами й «нейтральними» операторами
(виключно внутрішнього ринку); очікування компаній щодо витрат і цінових
факторів на зовнішньому ринку.
Отже, управлінські рішення у сфері ЗЕД мають дати відповіді на такі
основні питання:
–доцільність виходу на міжнародний ринок загалом;
–визначення цілей виходу;
–визначення перспектив і ризиків виходу;
–вибір конкретного ринку;
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–вимоги до продукції;
–система збуту;
–маркетингова комунікаційна підтримка.
Успішне прийняття управлінських рішень ґрунтується на мотивації
оптимального ухвалення та здібностях управлінця: якість прийняття рішення є
результатом наявності знань в відповідній сфері, комунікаційних здібностей,
мотивації, здібностей

щодо проведення етапів раціонального ухвалення

рішення, уміння оцінити передбачувані й фактично отримані наслідки.
Виділяють десять стадій прийняття управлінського рішення в сфері ЗЕД.

Рисунок 1. - Стадії прийняття управлінського рішення
*Складено автором
Розглянемо сутність кожної з наведених стадій.
1.

Ідентифікація

й

визначення

проблеми.

Вихідним

моментом

вироблення УР слід вважати виникнення ситуації, котра потребує його
прийняття. Це стадія усвідомлення проблеми: визначення невідповідності
наявного стану системи управління

підприємством прогнозованому, тобто

потреби у внесенні корективів. Головне завдання цієї стадії – оцінити потребу в
прийнятті управлінського рішення. На цій стадії прийнятними засобами є:
кореляційний та факторний аналіз; теорія вибіркового методу; експертні
оцінки; фізичне та математичне моделювання; лабораторні експерименти [2].
2.Підготовка інформації. Підготовка та прийняття управлінських рішень
передбачає збирання й обробку необхідної інформації, що відіграє головну роль
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у формуванні управлінського рішення. Своєчасне отримання, обробка та
передача достовірної, повної інформації дає можливість прийняти виважене
рішення, вдосконалити внутрішні та зовнішні системні зв’язки та забезпечити
ефективність рішень [3].
3.

Генерування альтернативних рішень. Однією з рис управлінського

процесу є багатоваріантність шляхів розвитку підприємства та можливість
прийняття значної кількості різноманітних рішень з однієї й тієї самої
проблеми. Наявність варіантів та їх оцінка є важливими умовами ефективності
управлінського рішення, котре визначається через відношення рівня досягнення
цілей до затрат на реалізацію.
4.

Визначення

критеріїв.

Формулювання

та

запровадження

несуперечливих критеріїв кінцевої та внутрішньої доцільності тих чи інших дій
управлінської системи. Це можуть бути соціальні, політичні, економічні
критерії. Ця стадія побудована на оцінному аспекті проблеми. Критерії
використовують для оцінки наслідків, а не альтернативних варіантів. Можна
навести такі основні критерії: економічна доцільність, законність, можливість
удосконалення, придатність до втілення в життя.
5.
часом

Аналіз ймовірних наслідків. Альтернативи пропонують різні та
протилежні

виходи

зі

складної

ситуації.

доцільно

порівняти

альтернативи, їх оцінити, виявити негативні та позитивні аспекти, визначити
можливі наслідки, що випливатимуть із цих альтернатив. Для цього аналізу
треба брати різні варіанти, розглядати кожен з них у взаємозв’язку з іншими
варіантами та всіма проблемами, які вирішуються.
6.

Прийняття рішення. Це етап вибору із наявних альтернатив єдиного

рішень, що приймається до виконання. Для процесу характерні багатогранність
та складність взаємовпливів економічних, технічних факторів, а також
інформації, тому визначальна роль у пошуку вірного рішення відводиться
людині. Формальні методи та технічні засоби використовуються людиною в
процесі прийняття рішення в якості допоміжних інструментів.

84

7.

Доведення управлінського рішення до виконавців. Головною

вимогою на цієї стадії є оперативність доведення рішення до виконавців і
забезпечення

виконання.

Визначаються

способи

та

форми

передачі

управлінського рішення, час, який необхідний на його передачу, способи й
засоби підтримки зв’язку та порядку взаємодії виконавців. Треба обрати
відповідний вид оформлення рішення, його викладення таким чином, щоб
виконавці зрозуміли проблему, її структуру та чітко бачили ціль та своє місце в
цій ситуації.
8.

Організація

виконання

управлінського

рішення.

Після

оприлюднення управлінського рішення виконавці з урахуванням вказівок
розробляють детальні програми та плани дій, де виділяють окремі завдання,
визначають терміни виконання, призначають відповідальних осіб. Наявність
чіткого розподілу та координації функцій, регламентів та процедур управління
– це складові успіху в виконанні рішення. Важливою частиною стадії виступає
забезпечення діяльності виконавця.
9.

Контроль. Підчас контролю за дією виконавця керівник має

встановити, чи досягнута поставлена мета, чи виконане рішення та в якій мірі, і
в якій саме частині воно не виконане тощо. Чи був процес досягнення цілі
оптимальним, чи відповідали методи й засоби вимогам чинного законодавства.
Якщо мета не досягнена, то необхідно встановити основні причини цього, де
вони залежали від виконавця, а де від обґрунтованості та правильності рішення.
Контроль можна встановити на кожній стадії виконання рішення.
10.

Оцінка управлінського рішення та результатів реалізації. Головне

значення стадії полягає в встановленні зв’язку між реалізацією рішення та
стану до моменту настання змін [4].
Важливим фактором процесу прийняття рішення про ЗЕД є управлінський
маркетинг, який дає змогу правильно визначити ключові управлінські питання
виходу на зовнішні ринки й оцінити ефективність ЗЕД підприємства. До
загальних управлінських підходів до рішень відносимо:
• суб’єктивний, заснований на власній позиції вищого керівництва;
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• дискретний, який ґрунтується на виборі й оцінці кількох найважливіших
показників розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
• комплексний, який передбачає кількісну оцінку кожного ринку за
системою показників або глибоке аналітичне обґрунтування процесу виходу на
зовнішні ринки [5].
Фактори, що визначають якість та ефективність управлінського рішення,
можна класифікуватися як фактори внутрішньої природи (тобто зв'язані із
керуючою та керованою системами) та зовнішні чинники (тобто вплив
навколишнього бізнес-середовища).
Більшість підприємств втягується у ЗЕД, приймає відповідні рішення
завдяки зовнішнім стимулам, серед яких найважливіші:
–запрошення до співпраці з боку великих національних експортерів або
закордонних компаній;
–незадоволені запити з боку експортних агентів і покупців для
закордонних компаній (торговельних операторів), які шукають потрібні для
себе продукти;
–торгові асоціації, торгово-промислові палати і поширювачі реклами в
засобах масової інформації, які звертають увагу підприємств на експортні
можливості, або пропонують їм взяти участь у міжнародних ярмарках та
виставках;
–приєднання підприємств (шляхом злиття або поглинання) до великого
суб’єкта ЗЕД, який зобов’язує свої «дочірні компанії» провадити експортну
діяльність;
–інституційні

зміни

(приєднання

до

міжнародних

інтеграційних

угрупувань, зниження митно-тарифних та нетарифних бар’єрів тощо) [5].
Численні дослідження промисловості багатьох країн показують, що
початкове

експортне управлінське

рішення, викликане незадоволеними

замовленнями, становить від 40 до 85 %. Це особливо характерне для малого і
середнього бізнесу, де рішення про ЗЕД зумовлене зовнішніми стимулами у
вигляді нереалізованих запитів і запрошень до виконання специфічних
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замовлень. Майбутні експортери обираються не випадково, а як підприємства,
котрі потенційно здатні відповідати вимогам торговельних посередників або
безпосередньо споживачів, тобто вимогам іноземного ринку. Отже, молоді
підприємства, які лише будують свою репутацію, так, як і ті, що розташовані
далеко від основних індустріальних центрів, мають набагато менше шансів
отримати «актуальну» товарно-експортну або іншу пропозицію. Зовнішні
стимули

можуть

зростати

через

посилення

конкуренції,

насичення

внутрішнього ринку або зменшення його місткості, наявності надлишкових
виробничих потужностей, рецесії, бізнесового песимізму щодо перспектив
національної економіки тощо.
Внутрішні стимули належать до порівняльних чи конкурентних переваг,
які

може

використати

підприємство.

Менеджери

мають

«знайти»

ці

конкурентні переваги. Останні можуть бути спонукальними мотивами
прийняття відповідних управлінських рішень. Реакція підприємства на різні
види стимулів значною мірою залежить від певних особливостей його вищого
керівництва. Зокрема вона може базуватися на походженні, подорожах, освіті,
знанні мови, рівні амбіцій тощо. Існування таких факторів вважається
загальноприйнятим моментом у поясненні появи інтересу щодо ЗЕД і
початкового поштовху для неї. Не будемо також забувати й про фактор
можливої появи у штаті підприємства нових топ-менеджерів, схильних до
експортної діяльності.
Досить поширеною думкою є визначення максимізації прибутків як
виняткової мети підприємства. Такий підхід означає, що інші “цілі” слід
розглядати як стратегію досягнення прибутку. Якщо це так, то й ЗЕД
підприємства певною мірою може розглядатися як одна або кілька
можливостей з метою постійного отримання прибутку. Якщо розглядати
намагання зростання як стратегію прибутку або як окрему самостійну мету,
підпорядковану досягненню певного прибутку, то експорт може розвиватися на
інших ринках із більшим потенціалом за внутрішній. Мотиви ЗЕД підприємства
можна також розглядати як наступальні та захисні, тобто їх можна розрізняти
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залежно від стану національної економіки і тенденцій інших економік. Так, у
період росту реального ВВП і розширення ринків підприємства намагаються
підкреслити мотиви зростання, а під час рецесії стають перед викликом
виживання [13].
Виділяють два підходи до оцінювання рівня якості управлінського
рішення. Так рівень якості визначається як частка успішних рішень у загальній
сукупності рішень. Прийняте управлінське рішення є успішним, якщо з усіх
альтернативних рішень воно було найкращим або близьким до такого. За іншим
підходом визначається частка управлінських рішень у загальній сукупності,
проте успішним є рішення, за якого було досягнуто потрібної мети або навіть
перевиконані очікувані результати.
Непрямі методи оцінки рішень передбачають оцінку шляхом використання
узагальнюючих показників діяльності підприємства, які характеризують
загальну результативність прийнятих управлінських рішень та витрати на їх
здійснення. Аналізується частка управлінських працівників у загальній
кількості працівників підприємства; частка витрат на управлінську діяльність у
загальній сумі витрат та ін.
Доцільним є розрахунок прибутковості на здійснення управлінської
діяльності, яка є відношення чистого прибутку до витрат на здійснення такої
діяльності.
Іншим показником є прибутковість управлінських і релевантних витрат,
яка є відношенням чистого прибутку до сумарної величини управлінських та
релевантних витрат. Доходність управлінських та релевантних витрат
розраховується як відношення валового доходу до сумарної величини
управлінських та релевантних витрат [6].
Можливо, найкращим простим показником є прибутковість, проте він є
поганим критерієм ефективності ЗЕД для компанії, яка свідомо відмовляється
від короткострокового прибутку задля проникнення на ринок, або для
підприємства, чиї експортні мотиви полягають у зниженні ризику шляхом
диверсифікації ринку. З погляду окремо взятої компанії було б доцільно
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відносити успіх ЗЕД до досягнення її власних загальних цілей. Однак критерії
ефективності повинні бути досить широкими, щоб охопити підприємства з
багатогранними цілями, а також рівень складності конкуренції на різних типах
ринків. Можливо доцільно спиратися на такі основні компоненти ідентифікації
успішного експорту\імпорту:
– експортна\імпортна виручка;
– динаміка експортної\імпортної виручки;
– відношення частки експорту\імпорту до середньої для галузі;
– короткостроковий ріст питомої ваги експортних\імпортних продаж у
загальних продажах;
– довгостроковий ріст питомої ваги експортних\імпортних продаж у
загальних продажах.
Ці критерії можна охарактеризувати кількісно, хоча перший може бути,
напевне, функцією розміру підприємства. В певних аспектах критерії занадто
жорсткі, а в деяких – навпаки – занадто м’які для чіткого проведення роздільної
лінії між успішними і невдалими експортерами. Компанія може задовольняти
всім критеріям у цілому – і водночас вважати свою ЗЕД невдалою через
недосягнення цілей прибутку. З іншого боку, компанія може вважатися
успішним експортером, якщо хоча б один із критеріїв постійно виконується.
Невідповідність підприємства всім показникам є очевидно неуспішною
управлінською діяльністю. Отже, з урахуванням ризику, який властивий
діяльності на міжнародному рівні, менеджерам необхідно приймати рішення в
області ЗЕД послідовно, комплексно й виважено [5].
На управлінське рішення про спосіб виходу підприємства на зовнішній
ринок впливає ряд умов:
– умови ринку – відкритий або закритий, з передовою або відсталою
торговельною структурою, масштаби, сила державного впливу;
– умови, пов’язані з товаром, – рівень властивостей товару, умови
технічного обслуговування та ін.;
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– умови, пов’язані з діяльністю підприємства, – обмежені або розширені
цілі, наявність досвіду дій в умовах міжнародного ринку, стан ресурсного
потенціалу тощо.
Вибір способу виходу залежить від мети, масштабів діяльності,
особливостей товару, потенційного обсягу продажів, витрат й інвестицій на
організацію руху товарів, наявності підготовленого персоналу [7].
Розглянемо далі можливі управлінські рішення щодо способу виходу та
форм наявності компанії на іноземному ринку.
1. Експортні рішення. Це рішення, які пов’язані із вивезенням товару за
межі країни. Управлінці підприємства мають вирішити питання щодо
доцільності використання торговельних посередників.
2. Управлінські рішення щодо спільної підприємницької діяльності та її
видів. Можна виділити такі основні види спільної діяльності: ліцензування;
виробництво за контрактом; управління за контрактом; підприємство спільного
володіння.
3. Управлінські рішення при створенні підприємства спільного володіння.
4.

Управлінські

рішення

щодо

самостійного

прямого

іноземного

інвестування.
5. Управлінські рішення під час формування так званих стратегічних
союзів. Ці союзи можуть охоплювати різні форми, починаючи з простої
ліцензійної

угоди

і

закінчуючи

складним

спільним

виробництвом

з

управлінськими контрактами й кросліцензійними зв’язками [5].
Серед факторів, які обумовлюють якість управлінських рішень в сфері ЗЕД
слід віднести дев'ять основних:
1.

Закони об'єктивного світу, пов'язані з прийняттям і реалізацією

управлінських рішень;
2.

Чітке формулювання мети - для чого приймаються управлінські

рішення, реальні результати можуть бути досягнуті, як виміряти, співвідносити
поставлену мету і досягнуті результати;
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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 - як правило, управлінське

рішення завжди приймається в умовах дефіциту часу і надзвичайних обставин
(дефіциту ресурсів, активності конкурентів, ринкової кон'юнктури);
5.

Методи і методики розробки і реалізації управлінських рішень

(наприклад, якщо організація є лідером - методика одна, якщо немає - то інша);
6.

Суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення. Чим більше

неординарними є управлінські рішення, тим більше суб'єктивні оцінки;
7.

Система

експертних

оцінок

рівня

якості

й

ефективності

управлінських рішень [8]
Отже, можна відзначити, що управлінські мають спиратися на об'єктивні
закони та закономірності суспільного розвитку. Рішення у сфері ЗЕД мають
враховувати вимоги закордонних ринків товарів та капіталу. Разом з тим треба
завжди пам'ятати, що навіть ретельно пропрацьоване управлінське рішення
може виявитися неефективним, коли воно не зможе передбачити можливих
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства. С огляду на
сучасні умови господарювання українських підприємств, здійснюючих ЗЕД,
перспективним

бачиться

розробка

механізму

підготовки

й

прийняття

ефективного управлінського рішення в умовах турбулентного зовнішнього
середовища.
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УДК 333.9
Сергій Кушнір
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розкрито теоретичні підходи до стратегічного управління,
методології здійснення та реалізації стратегічного процесу. Зазначено, що
розроблення стратегії вимагає чіткого методологічного інструментарію, що
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спирається на теорію стратегічного управління. Тому, щоб забезпечити
ефективну діяльність та конкурентоспроможність, сучасне підприємство
повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також бути готовим
адаптуватися

до

випадкових

обставин,

виникнення

яких

можливе

в

майбутньому.
Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегічний менеджмент, стратегічна
діагностика, стратегічне планування, вибір стратегічних цілей.
Динамічний розвиток ринкового середовища висуває підвищені вимоги до
систем стратегічного управління суб’єктами господарювання, завдань, які
стоять перед менеджментом, й інструментарію їх ефективного вирішення.
Сьогодні зростає інтерес керівників підприємств різних рівнів до оновленої
концепції управління, яка може оперативно оцінювати ринкові тенденції,
прогнозувати їх вплив на бізнес і допомагати вибудовувати стратегію
досягнення поставлених цілей. Попит на такий підхід активно зростає, чому
сприяє виникнення нових потреб кінцевих споживачів і партнерів, активізація
конкурентної боротьби за сировину і ресурси, розвиток нових технологій,
підвищення значущості інтелектуальної праці.
Формування стратегії розвитку і правильний вибір довгострокових
пріоритетів для підприємства не може відбуватися окремо від чинників
зовнішнього середовища, що швидко змінюються. При цьому прогнозування
ринкових тенденцій та оцінка їх впливу на діяльність підприємства як зараз, так
і в майбутньому мають виконуватися за допомогою максимально простих
інструментів, які заощаджують час на прийняття рішень, а побудована в
результаті

стратегія

розвитку

має

бути

максимально

обґрунтованою,

враховувати різні альтернативні можливості і сприяти досягненню головних
цілей підприємства.
В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється,
дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ
фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за
змінами, що відбуваються в зовнішнім середовищі.
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Поняття стратегії розвитку підприємства є базовим у теорії стратегічного
управління, оскільки саме воно є об’єднуючим механізмом цілей можливостей
(потенціалу) та умов (зовнішнього та внутрішнього середовища). Базуючись на
цілях бізнесу, вона визначає засоби, за допомогою яких підприємство може
перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, взаємодіючи з
факторами зовнішнього впливу, без цього його ефективна адаптація до
стратегічних змін в умовах невизначеності і мінливості середовища неможлива.
Ситуація також ускладнюється неузгодженістю процесів, які відбуваються
всередині

підприємств,

наявністю

ринкових

вимог

до

управління

господарською діяльністю. Стратегія допомагає підприємству вибрати свій
раціональний шлях розвитку і створити найважливіші переваги у його
функціонуванні.
Залежно від типу розвитку підприємств формується і система управління
та здійснюється процес розроблення і реалізації стратегій розвитку. Питанню
створення результативної стратегії розвитком підприємств присвячені наукові
праці переважно іноземних вчених, серед яких І. Ансофф, О. Віханський,
О. Єрохіна, Р. Каплан, М. Кондратьєв, Дж.Б. Кларк, Г. Мінцберг, Д. Рікардо,
А. Сміт, А.Дж. Стрікленд, А. Томпсон, М. Туган-Барановський, М. Фрідмен,
Р. Фатхутдінов,

Й. Шумпетер,

П. Саблук,

М. Сахацький,

Н. Сіренко,

Л. Федулова, Є. Ходаківський, І. Червен, Н. Шпак, В. Яценко та ін.
Мета дослідження полягає у особливостях розробки ефективної стратегії
розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання.
Перманентна зміна зовнішніх та внутрішніх умов функціонування
підприємств вимагає запровадження стратегічного управління ними. Важливою
складовою зазначеного підходу до управління є формування стратегії розвитку
та її впровадження на підприємстві. Розробку теоретичних підходів до
формування стратегії було започатковано ще на початку XX сторіччя шляхом
впровадження та розвитку концепції стратегії як мистецтва управління
економічними ресурсами.
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Однією з головних умов необхідності використання стратегії є поява
раптових змін у зовнішньому середовищі. Необхідність розробки стратегії
з’являється і тоді, коли виникають нові цілі, або ж з’ясовується, що неможливе
досягнення вже поставлених цілей за допомогою діючих стратегій. Завдання на
стадії вибору стратегії полягає в тому, щоб з можливих стратегій провести
відбір прийнятних. Як правило, на підприємстві розглядається декілька
варіантів розв’язання стратегічного завдання. Тому необхідно відповісти на
питання, котра із стратегій краща і чому. Кожний варіант розв’язання
передбачає різні можливості, вимагає різних витрат та пов’язаний з певним
ризиком.
Отже, успішне функціонування сучасного підприємства знаходиться під
впливом зовнішнього середовища та в умовах загострення конкурентної
боротьби, тому стратегічна орієнтація його діяльності є одним з вирішальних
факторів його виживання та розвитку. Стратегічне управління дозволяє
адекватним чином відреагувати на фактори невизначеності та ризику, властиві
зовнішньому середовищу. Підвищення конкурентоспроможності сучасного
підприємства (в якості важливої стратегічної мети його функціонування)
безперечно залежить від чітко сформованої та правильно обраної стратегії
розвитку.
Концепція
управління
підприємством

Стратегічний
контроль
діяльності
системи
стратегічного
управління

Аналіз
зовнішнього та
внутрішнього
середовища,
конкурентоспром
ожності
підприємства

Діагноз
сильних та
слабких
сторін

Підсистеми забезпечення
виконання планів,
формування управління:
організаційна, фінансова,
соціально-психологічна,
інформаційна

Прогноз
тенденцій змін
внутрішнього та
зовнішнього
середовища

Система планів і розвитку
підприємства:
довгострокові плани,
проекти, програми,
тактичні плани
(оперативні та
організаційні плани)

Цілі діяльності
підприємства:
«Дерево цілей»

Стратегії
розвитку
підприємства

Рисунок 1 - Концептуальна схема стратегічного управління підприємством
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Стратегічне управління діяльністю підприємства – процес визначення і
встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що полягає в реалізації
вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за
допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і результативно діяти
підприємству та його підрозділам [1].
Побудова

сучасного

стратегічного

менеджменту

на

підприємствах

передбачає, в першу чергу, орієнтацію виробників продукції на ринок, а
нетільки на необхідність дотримання технологічного процесу виробництва
продукції( рис.1).
Суть сучасного стратегічного менеджменту полягає в чіткій орієнтації
розробленого плану на ринкові потреби й врахування ринку як головного
фактора зовнішнього середовища, від якого залежить майбутнє підприємства.
Стратегічне управління можна визначити як таке керування організацією, що
спирається на людський потенціал, як основу організації, орієнтує виробничу
діяльність на запити споживачів [2].
Актуальність використання стратегічного управління на підприємствах, як
основного інструменту визначення головного курсу руху підприємства залежно
від впливу зовнішнього оточення, визначається необхідністю постійного
контролю за виконанням поставлених цілей, дотримання обраної генеральної
стратегії, функціональних стратегій підприємства, постійного оновлення
завдань та контролю за їх виконанням [3].
Стратегічне управління включає визначення стратегії (місії) підприємства,
стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія дозволяє
підприємству розвивати всі сторони фінансово-господарської діяльності,
знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на
короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі
вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип
поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій
інвестиційної

і

цінової

політики,

тобто

конкурентоспроможності.
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на

збереження

і

зміцнення

Стратегія

багатьох

підприємств

передбачає

постійне

розширення

географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом
двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре
вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі.
Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з
виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.
Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і
взаємопов'язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові
втрати підприємства при досягненні цілей.
У основі стратегічного планування лежить ряд базових концептуальних
положень [4]:


початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія

підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на
достатньо тривалий період його розвитку;


стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш

ефективним способом;


у найбільш загальному вигляді можна уявити, що змістом

стратегічного плану, його ключовими складовими є наступні компоненти –
набір заданих стратегічних цілей, проектів і програм дій на довгострокову
перспективу;


в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване

дерево цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і
зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу;


стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про

альтернативи

розвитку,

коли

неможливо

передбачати

всі

можливості

конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і
короткострокових планів;


стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових

показників, які повинні бути взаємоузгодженими;

97



найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально

корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення",
тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є
інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного
стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення
капіталу протягом періоду дії стратегічного плану;


збереження традиційного принципу стратегічного планування за

схемою "від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному
методі, можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями;


найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на

виявлення неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є
надійною основою потенційного зростання компанії. Тим самим досягаються
формування і перерозподіл капіталу і інших ресурсів підприємства.
Отже, між стратегічним планом діяльності і цілями підприємства повинен
бути зворотний зв'язок. Саме тому, постановка цілей і планування повинні бути
окремими але пов'язаними між собою елементами стратегічного управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна стратегія є однією
із ключових складових досягнення успіху підприємства на іноземних ринках,
вона здатна відповідати на різноманітні виклики та вимоги середовища
функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, максимально
використовуючи і розвиваючи усі можливості та ліквідовуючи загрози
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.
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Поведінка людини - сукупність усвідомлених, соціально значущих дій,
зумовлених займаної позиції, тобто розумінням власних функцій. Ефективне
для організації поведінку її співробітників проявляється в тому, що вони
надійно і сумлінно виконують свої обов'язки, готові в ім'я інтересів справи в
умовах мінливої ситуації виходити за межі своїх безпосередніх обов'язків,
докладаючи додаткові зусилля, проявляючи активність, знаходять можливості
для співпраці.
Перший підхід до вирішення даної проблеми - підбір людей з певними
якостями, які можуть гарантувати бажане для організації поведінку її членів.
Однак даний підхід має обмежене застосування, тому що, по-перше, не завжди
можна знайти людей з необхідними характеристиками, по-друге, немає повної
гарантії, що вони будуть вести себе обов'язково, таким чином, як цього чекає
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від них організація, і, по-третє, вимоги до поведінки членів організації з боку
організаційного оточення можуть змінюватися з часом, входячи в суперечність
з тими критеріями, за якими люди відбиралися в організацію.
Другий підхід, в принципі не виключає першого, полягає в тому, що
організація впливає на людину, змушуючи його модифікувати своє поведінку в
потрібному для неї напрямі. Даний підхід можливий і грунтується на тому, що
людина має здатність бути навченим поведінки, міняти свою поведінку на
основі усвідомлення свого попереднього поведінкового досвіду і вимог, що
пред'являються

до

його

поведінки

з

боку

організаційного

оточення.

У взаємодії з організацією людина виступає не як механізм, що виконує певні
дії, а як розумна і свідома істота, що має устремліннями, бажаннями, емоціями,
настроєм, що має уяву, що розділяє певні вірування і наступне певної моралі[1].
Поведінка більшості людей важко вписується в стандартні рамки. Для того
щоб знімати протиріччя між стандартизацією і різноманітністю поведінки
людини, а також між поведінкою людини і нормами організаційного оточення,
необхідно знати, що визначає поведінку людини, як він визначає себе і
оточуючих, яким чином він реагує на ті чи інші стимулюючі впливу, від чого
залежать його переваги, що для нього прийнятне, а що ні. Природно, що на
поведінку людини мають вплив цілі, які він переслідує, умови, в яких
розгортаються

дії,

його

реальні

можливості,

динаміка

процесів,

що

відбуваються, настрій і ряд інших чинників. Однак при всій різноманітності
чинників поведінка кожної конкретної людини має деякою стабільністю і
передбачуваністю, властивими йому особливостями.
Поведінка

людини

в

організації

визначається

його

власними

(особистісними) рисами, впливом умов формування індивідуальної діяльності особливостями групи, в яку він включений, умовами спільної діяльності,
своєрідністю організації і країни, в яких він працює. Відповідно можливості з
успіхом включити людину в організаційне оточення, навчити поведінки
залежать в рівній мірі від характеристик як цього оточення, так і від
характеристик його особистості.
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Риси особистості складаються під впливом природних властивостей
(фізіологічний стан організму, особливості вищої нервової діяльності, пам'ять,
емоції, почуття, сприйняття), а також соціальних факторів (освіта, досвід,
звички, коло спілкування, і т.п.).
Будь-яка особистість характеризується:
• загальними якостями (інтелект, розум, спостережливість, працездатність,
організованість, товариськість і пр.);
• специфічними властивостями (здатність до того чи іншого виду
діяльності); здібності можуть бути загальними, властивими в тій чи іншій мірі
всім людям (сприймати, мислити, вчитися, працювати); елементарними
приватними (рішучість, наполегливість, музичний слух, критичність мислення і
пр .); складними приватними, в тому числі фаховими (до окремих видів
діяльності),

спеціальними

(інтерсоціальнимі,

тобто

орієнтованими

на

організацію взаємодії людей, управління ними, і конструктивними, тобто
спрямованими на створення конкретних об'єктів у тих чи інших сферах
діяльності);
• підготовленістю до певного виду діяльності (у вигляді сукупності знань,
умінь, навичок);
• спрямованістю (орієнтованістю соціальної активності, що виникає під
впливом соціальних моментів - інтересів, прагнень, ідеалів, переконань);
• певним складом характеру;
• біологічно обумовленими особливостями (наприклад, темпераментом);
•

психологічними

особливостями:

діапазоном

діяльності

(широта,

глибина), який може бути загальним, видовим, спеціальний; стилем роботи
(форма впливу, яка грунтується на знаннях, досвіді, емоціях) і динамікою
психіки (характеризується силою, рухливістю, збудливістю) [2].
Крім соціальних основ поведінкою людини в робочому колективі керують
і психологічні, закладені спадковістю і вихованням. Так як психіка нескінченно
індивідуальна, то головним завданням цього розділу автор вважає вироблення
теоретичних основ диференційованого, дбайливого і педантичного підходу не
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тільки керівництва до персоналу, але і персоналу до керівництва, а також
систематизацію методів психологічного впливу на персонал з метою
підвищення ефективності його роботи і розкриття внутрішніх резервів
організації. Психологічне, пряме або непряме, вплив на працівників є одним з
найпотужніших нематеріальних засобів стимулювання та управління, однак, на
наш погляд, воно вимагає від керівника обов'язкових заходів з кількох причин.
1. Психологічний вплив рідко дає гарантовані результати. Більшість
психологічних досліджень будуються на середніх показниках, а відхилення
обумовлені індивідуальністю психіки кожної людини. Проте цей вплив
приносить свої плоди тоді, коли всі інші безсилі.
2. Психологічні методи вимагають дбайливого і педантичного підходу до
психіки кожної людини, так як помилки і прорахунки в цій області можуть
привести до непередбачених і що руйнує відносини наслідків. Людина, що
користується психотехническими прийомами, повинен бути готовий до
високого ступеня відповідальності за свої дії.
3. Вплив в області психології передбачає постійні тренування і оброблення
навичок [3].
Розглянемо поставлені проблеми з питань, пов'язаних з індивідуальною
психологією і поведінкою працівників. Найбільш популярну в наш час в
управлінні персоналом теорію психологічного побудови людської особистості
(теорію психоаналізу) розробив З. Фрейд і розвинули К. Юнг, А. Адлер,
К. Хорні, Х. Салліван і Е. Фромм. Зупинимося на тих її положеннях, які можуть
принести практичну користь співробітникам організації малого і середнього
бізнесу. Дана концепція заснована на двох взаємопов'язаних базових
принципах:
1) на доктрині психічного детермінізму, за якою кожне психічне явище, на
перший погляд здається випадковим, має певну причину, що представляє
собою результат впливу діючих несвідомих думок;
2) на ролі несвідомих процесів у формуванні мислення та поведінки, які
набагато значніше, ніж свідомі. Тобто людина не усвідомлює деяких своїх
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справжніх прагнень і бажань та його дії можуть суперечити їм. Коли ж у
результаті протиріч з'являється загроза психічного стану людини, його психіка
намагається пом'якшити небезпеку або за допомогою реального, свідомого
вирішення проблеми, або спотворюючи ситуацію з метою самозахисту.
Існують 4 основні захисні механізми психіки: витіснення - витісняється
"заборонене почуття" індивіда, яке суперечить його системі цінностей;
перенесення - це відчуття і думки переносяться на інших індивідів;
раціоналізація - пом'якшення або заміна занадто неприємних для свідомості
причин, думок або вчинків на інші, більш прийнятні; заміщення - заміна
неприйнятних для психіки бажань або думок на протилежні.
Хоча теорія психоаналізу не пропонує конкретних методів розв'язання
практичних проблем, з якими стикається керуючий колективом, можна
відзначити, що на основі її вивчення він може в основному зрозуміти вчинки
інших

людей,

засвоїти,

що

поведінка

не

завжди

буває

логічним

і

обгрунтованим, які диктуються свідомими процесами. Це дуже суттєво для
вирішення проблеми кадрів, так як десятиліття утриманського підходу до праці
і дискредитації моральних цінностей призвели не тільки до стійкої деформації
психіки співробітників, але і до утворення у них складних психологічних
комплексів, які часто визначають поведінку в роботі і здаються оточуючим
( особливо молодим) безпричинними і смішними страхами і примхами.
До знакових систем відносять мову, письмо, систему традицій, прийнятий
в організації образ трудової діяльності та інші види діяльності, де виявляються
вищі психічні функції людини. Представляє значний інтерес висновок про
природу складної знакової діяльності: вона не визначається сумарним досвідом,
інтуїцією і логічним мисленням, а є продуктом еволюції вищих психічних
функцій, що формується під впливом виховання і навчання[4].
Отже, для налагодження хороших відносин у колективі необхідно володіти
всіма станами вільно, насамперед, самому що впливає. Також важливо
визначити, яке его-стан є звичним в конфліктній ситуації, і спробувати в
спокійному стані знайти альтернативне его-стан, більш бажане для вирішення
конфлікту.
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ОСОБЛИВОСТІ УМОВ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У

статті

проаналізовано

сутність

та

особливості

страхування

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Представлено основні
види ризиків, які найчастіше трапляються при здійсненні ЗЕД. Наведено
основні види страхування ЗЕД за різними класифікаційними ознаками та
системи страхування ЗЕД підприємства. Запропоновано шляхи удосконалення
умов страхування зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: страхування, зовнішньоекономічна діяльність, підприємство,
ризик, страховий фонд.
В даний час суб’єкти господарювання здійснюють свою підприємницьку
діяльність на власний ризик. Від швидкості та ефективності дій керівників
104

підприємства стосовно виявлення ними підприємницького ризику, оцінки його
наслідків та управління ним залежить величина прибутковості та рівень
фінансової стійкості самого суб’єкта господарювання. В період стрімкого
розвитку економіки спостерігається тенденція до росту потреб в галузі
страхування. При цьому, значну роль у цьому напрямі слід надати страхуванню
ЗЕД. Цей вид страхування тісно пов’язаний з процесами обслуговування
інтересів як імпортерів, так і експортерів. Процес страхування, в даному
випадку, являє собою механізм, де відповідальність за виникнення ризиків
беруть на себе страховики. Ринок страхових послуг сьогодні є досить
різноманітним. При цьому страховики, перебуваючи у жорстокій конкуренції,
здійснюють узгодження умов страхування, проводять різного роду заходи по
запобіганню та мінімізації виникнення ризиків.
Вагомий внесок у дослідження проблем, пов’язаних із дослідженням
сутності та особливостей страхування ЗЕД підприємства зробили такі вченіекономісти:

М.І.

Дідіківський

,

А.П.

Рум’янцев,

Н.С.

Рум’янцева

,

А.Ю. Архипов , А.П. Рудаков , В.Й. Плиса , І.В. Багрова, Н.І. Редіна,
В.Є. Власюк та ін. . Світова практика та досвід показують, що закордоном
страхування потенційних ризиків здійснюється у 95 випадках зі всіх можливих
100.
На основі аналізування літературних джерел та практики з поданої
проблематики розкрити основні (ключові) особливості страхування ЗЕД
підприємства.
Різного роду підприємницька діяльність беззаперечно пов’язана із
певними економічними небезпеками. Поява небезпеки наносить “великий
удар” на різноманітні інтереси майнового характеру учасників міжнародної
економіки в процесі здійснення ЗЕД. У свою чергу, це можна пояснити
виникненням різноманітних ризиків у сфері ЗЕД.
В результаті аналізування літературних джерел [1 – 6], однозначно
необхідно погодитись з позицією науковця [1], що під ризиком в сфері ЗЕД
необхідно розуміти ймовірність настання несприятливих подій, результатом
яких стануть збитки та втрати майна суб’єктів ЗЕД.
105

Сьогодні існує близько 200 видів ризиків, які тісно переплітаються із
ЗЕД. Їх традиційно доцільно об’єднати в 10-ть груп [4]:
1) ризик, пов’язаний з країною. Його суть полягає в різноманітних
особливостях країн-партнерів, з якими здійснюється ЗЕД;
2) ризик

недовіри

до

іноземного

партнера,

спричинений

його

ненадійністю;
3) ризик, що виникає згідно умов контракту;
4) ризик, що виникає при реалізації контракту;
5) ризик неплатоспроможності партнера або невчасної оплати;
6) ризик, що виникає в процесі митного оформлення;
7) ризик, що пов’язаний з доставкою товару;
8) ризик, пов’язаний з невизначеністю в сфері інформації, інновацій та
галузі;
9) ризик валюти;
10) ризик в сфері нераціональних управлінських рішень.
Особливої уваги в галузі ЗЕД заслуговує страхування. Між страхуванням
та діяльністю на міжнародному ринку виникає тісний взаємозв’язок, який
супроводжується ризиками. В період останніх років стрімко зростає роль
страхування, яке беззаперечно пов’язане із станом валютно-фінансових
відносини між суб’єктами багатьох країн, кредитним непогашенням, платіжною
відстрочкою, діями в сфері військових відносин між відповідними регіонами
держав, нестабільною політичною системою. Варто зауважити, що в більшості
країн світу в сферу страхування задіяні як державні, так і напівдержавні
організації [2].
Суть поняття страхування ЗЕД полягає у взаємовідносинах суб’єктів
міжнародної економіки щодо створення ними відповідних фондів грошового
або валютного характеру. Ці фонди призначені для покривання збитків, що
виникають в процесі здійснення ЗЕД. Основою здійснення страхових операцій
є страховий фонд, або іншими словами – валютний чи грошовий. Однією із
характерних рис страхового фонду слід відзначити рису забезпечення
безперервності здійснення ЗЕД суб’єктами світового господарства [2].
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Комерційні ризики – найбільш поширені ризики, і страхування яких
найчастіше відбувається в міжнародному бізнес-оточенні. До них слід
віднести [3]:
- ризик зміни ціни, який виникає після того, як контракт було укладено;
- нетактовна поведінка одного із учасників контракту;
- нестабільна фінансова позиція одного із учасників контракту;
- коливання валютних курсів;
- витрати укладення контракту, враховуючи різноманітність законодавства
країн.
У галузі страхування ЗЕД суб’єктами виступають [2]:
- страхувальники. Ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які
в своїй діяльності використовують послуги, надані їм страховиками;
- страховики. До них відносять юридичних та фізичних осіб, що
пропонують страхові послуги.
Розрізняють такі основні види страхування ЗЕД [2]:
1) страхування різного роду зовнішньоекономічних операцій та контрактів;
2) страхування “карго”, тобто страхування вантажів;
3) страхування “каско”, тобто страхування транспортних засобів. До
підвидів даного роду страхування належать:
–страхування контейнерів та їхнє перевезення;
–страхування ризиків у сфері будівельно-монтажних робіт;
–страхування обладнання та устаткування від можливих пошкоджень;
–страхування зобов’язань по гарантіях;
–страхування імпортного комплексного обладнання;
–страхування електронного обладнання, що імпортується;
–страхування відповідальності за здійснення будівельно-монтажних робіт
перед третіми особами;
–страхування виставок торгово-промислового та іншого характеру, які
здійснюють та проводять іноземні фірми;
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–страхування майнових цінностей іноземних підприємств, які проводять
свою діяльність на території України;
–страхування

майнових

цінностей

вітчизняних

підприємств,

що

здійснюють свою діяльність за кордоном;
–страхування

відповідальності

за

здійснення

різного

роду

зовнішньоекономічних операцій та контрактів;
–страхування експортних кредитів.
Страхування у сфері ЗЕД виконує такі функції [4]:
- створення спеціалізованого страхового фонду грошових коштів. Цей
фонд створюється з метою компенсації за виникнення ризиків, відповідальність
за які несе страхова компанія. Формування цього фонду відбувається як в
добровільному, так і в обов’язковому порядку. Контроль та регулювання
розвитку страхової діяльності в країні проводить держава. Реалізація цієї
функції проводиться в системі резервних та запасних фондів. Саме вони
гарантують ефективність процесу страхування.
- відшкодування збитку та особисте матеріальне забезпечення учасників
страхування. Учасники, які формують страховий фонд та є фізичними або
юридичними особами, мають право на відшкодування майнового збитку.
Відшкодування

майнового

збитку

проводиться

згідно

умов

договору

страхування та виплачується страховими компаніями. Дії страхових компаній в
цьому випадку регулюються державою.
- попередження настання страхового випадку та мінімізація збитків в
ситуації, коли він вже настав. Ця функція вимагає формування повного
комплексу заходів, дії яких призвели б до ненастання страхового випадку або
до мінімізації наслідків негативного характеру його настання.
Під системою страхування слід розуміти певну форму централізації та
концентрації капіталу, основу якого становлять внески страхувальників. Ці
внески

сплачуються

страховим

компаніям

їхніми

клієнтами

–

страхувальниками. Подальший рух цих коштів такий: страховики направляють
його в цінні папери підприємств та компаній, нерухомість, банки. В процесі
цього відбувається фінансування економіки [5].
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В процесі здійснення підприємством ЗЕД, воно використовує різні системи
страхування цієї діяльності. Так, традиційно склалося, що існує три системи
страхування [5]:
1) система страхування за пропорційно відповідальністю;
2) система страхування відповідальності за настанням першого ризику;
3) система страхування граничної відповідальності.
Суть системи страхування за пропорційною відповідальністю (1) полягає у
неповному, або частковому страхуванні об’єкта. Страховик при цьому бере
участь у відшкодуванні збитку. Сума одержання страхового відшкодування
буде більшою у тому випадку, коли різниця між страховою сумою та оцінкою
об’єкта страхування буде меншою.
Згідно системи страхування відповідальності за настанням першого ризику
(2), виплата відшкодування проводить у розмірі збитку, але обсяг виплати
повинен входити в рамки страхової суми. За правилами даної системи, збиток,
що виник та входить у рамки страхової суми виплачується в повному обсязі, а
сума збитку, що виходить за рамки не компенсується.
Що стосується системи страхування граничної відповідальності (3), то
вона має за мету виплату страхового відшкодування, що входить в певні,
наперед встановлені, граничні рамки.
В процесі страхування ЗЕД часто використовують таке поняття, як
франшиза. Під франшизою слід розуміти певну частину збитків, яка
передбачена умовами договору страхування і, згідно з якою, страховик цю
частину не відшкодовує страхувальнику. Тобто, страхувальник власними
силами покриває частину збитку [5].
В процесі здійснення різноманітних зовнішньоекономічних операцій, слід
враховувати фактори, які при цьому впливають на виникнення ризиків. Серед
цих факторів потрібно велику увагу надати стану економічної ситуації в країні,
стану економічної ситуації крїни-партнера подальших відносин, стану
заборгованості держави [6].
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Страхування ЗЕД, крім вищенаведеної класифікації, поділяється на
особисте (1), майнове (2) та страхування відповідальності (3).
В ЗЕД суть особистого страхування (1) полягає у страхуванні життя та
здоров’я туристів, медичному страхуванні, страхування пасажирів, здійснюючи
міжнародні перевезення.
Основним завданням майнового страхування в сфері ЗЕД (2) є страхування
різного роду товарно-матеріальних цінностей та інтересів майнового характеру,
що виникають у страхувальників. Одним із основних різновидів цього виду є
страхування перевезень вантажів, яке здійснюється такими видами транспорту,
як автомобільний, залізничний, авіаційний, морський та річковий. Сюди також
належить страхування ризиків, пов’язаних із коливанням валютних курсів,
страхування

депозитних

угод,

страхування

ризиків,

виникнення

яких

спричиняють інвестиції, страхування делькредере.
Зміст страхування відповідальності (3) полягає у страхування будь-якої
діяльності чи бездіяльності перед третіми особами, відповідальність перед
якими несе страхувальник. Основною метою цього виду страхування є
забезпечення захисту інтересів третіх осіб. Страховий захист при цьому
виявляється у вигляді грошового відшкодування [6].
Отже, сьогодні, коли підприємство проходить крізь часті фінансовоекономічні кризи, періоди стагнації, воно повинно бути впевнене в тому, що
завтра не настане криза в його діяльності, та в гіршому випадку – його
ліквідація. Для того, щоб хоча б якось оминути ці бар’єри, на допомогу
підприємству приходить страхування. Підприємство, будучи учасником
світового

господарства,

безпосередньо

повинно

страхувати

свою

підприємницьку діяльність від виникнення певних непередбачуваних ризиків у
цьому напрямі.
З огляду на це, можна стверджувати, що з допомогою застосування на
підприємстві відповідної системи страхування, воно, будучи учасником ЗЕД,
зможе в повному обсязі захистити свою відповідальність, залишити результати
своєї діяльності недоторканними з позицій ризиків, а в гіршому випадку –
зменшити негативні наслідки.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ІМІДЖЕМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто питання походження іміджу підприємства, базові
характеристики,

що

складають

уявлення

про

іміджевий

стан

підприємства,етапи формування, а також проблеми формування іміджу.
Ключові слова: імідж підприємства, американські фахівці, іміджевий стан,
проблема формування, якість, конкурентні переваги, етап розробки.
Прискорення змін в навколишньому середовищі, поява нових запитів і
зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація
бізнесу, поява нових, часто абсолютно несподіваних можливостей для
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здійснення бізнесу, розвиток інформаційних мереж, що роблять можливим
блискавичне поширення та отримання інформації, широка доступність
сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших факторів
викликають зміни в системі управління підприємством.
У сучасних умовах дії промислових підприємств і їх керівників не
можуть зводитися до простого реагування на зміни, що відбуваються. Все
ширше визнається необхідність свідомого управління змінами на основі
науково

обґрунтованої

процедури

їх

передбачення,

регулювання,

пристосування до цілей підприємства, до зовнішніх умов. Сучасним
інструментом управління розвитком підприємства в умовах наростаючих змін у
зовнішній середовищі і пов'язаної з цим невизначеністю є методологія
стратегічного управління, добре зарекомендувала себе як дієвий інструмент в
умовах нестабільного оточення. [1]
Великий науковий внесок в дослідження підприємницького іміджу
внесли такі вчені як Грошев І.В., Віханський О.С., Задихайло Д.В.,
Кабардинська І.С., Кібенюк О.Р., Наумов А.І., Співак В.О., Феофанов О.,
Даулінг Г., Мескон М.Х., Оучі В., Хаєт Г.Л., Шейн Е.Х. У даний час основний
масив літератури в сфері формування іміджу стосується області реклами і
маркетингу. Значне місце в сучасних дослідженнях іміджу приділяється
технологіям його формування в напрямку концепція маркетингу подій.[4]
Розгляд

іміджу з точки зору менеджменту зроблено в серйозних

дослідженнях Г. Даулінг, Ф. Котлера, Роберта П., Ж. Бодуан і Д. Коулі.
Г. Даулінг і Роберт П. розглядають створення і репутацію фірми,
управління та оцінку ефективності. Ф. Котлер, Ж. Бодуан і Д. Коулі більш
детально

розглядають

управління

іміджем

організації

і

методи

його

дослідження.
Таким чином, автори дають всебічний аналіз різних

механізмів

формування і управління репутацією, визначають поняття іміджу і репутації.
Мета данного дослідження вияснити походження та потребність у
сучасних умов іміджу підприємства.
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Слово стратегія відбувається воно від грецького «strategia», «мистецтво,
наука бути полководцем ». Однак використання поняття стратегії не є
виключною прерогативою древніх греків. У Стародавньому Китаї в період між
480 і 221 рр. до н. е. вже була написана книга під назвою «Мистецтво
стратегії». Після цього поняття стратегії використовували Н. Макіавеллі,
Н. Бонапарт, К. фон Клаузевіц, Ф. Фош, В. Ленін, Б. Гарт, Б. Монтгомері і Мао
Дзедун. У сучасній науковій літературі не існує єдиного розуміння поняття
«стратегія». І. Ансофф, якого вважають родоначальником стратегічного
управління, визначає стратегію як «набір правил для прийняття рішень, якими
організація керується у своїй діяльності ». [3]
Відомий американський фахівець в області менеджменту М. Портер
зазначає, що «... сутність стратегії полягає в створенні унікальної і ефективної
позиції підприємства на ринку шляхом вибору видів діяльності, які відмінні від
конкурентів (або виконуються іншим способом) ».
Американський класик менеджменту П. Дойль дає наступне визначення:
«Стратегія - це комплекс прийнятих менеджментом рішень по розміщенню
ресурсів підприємства та досягненню довготривалих конкурентних переваг на
цільових ринках ». [6]
Х. Мінцберг визначає стратегію через комбінацію п'яти «П»:
• Стратегія - план дій;
• Стратегія - прикриття, тобто дії, націлені на те, щоб
перехитрити своїх супротивників (конкурентів);
• Стратегія - порядок дій, тобто план може бути не реалізуємо,
але порядок дій повинен бути забезпечений в будь-якому випадку;
• Стратегія - позиція в навколишньому середовищі, тобто зв'язок зі своїм
оточенням;
• Стратегія - перспектива, тобто бачення того стану, до якого треба
прагнути. [2]
Американські фахівці в галузі стратегічного управління виділяють деякі
відмінні риси стратегії, зокрема :
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1. Процес вироблення стратегії не завершується будь-якою негайною дією.
Зазвичай він закінчується встановленням загальних напрямків, просування по
яким забезпечить ріст і зміцнення позицій фірми.
2. Сформульована стратегія повинна бути використана для розробки
стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому,
щоб, по-перше, зосередити увагу на певних ділянках і можливостях, по-друге,
відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.
3. Необхідність в даній стратегії відпадає, як тільки реальних хід подій
виведе підприємство на бажаний розвиток.
4. У ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості,
які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться
користуватися сильно узагальненою, неповної і неточною інформацією про
різні альтернативи.
5. При появі більш точної інформації може бути поставлена під сумнів
обґрунтованість первісної стратегії. Тому необхідна зворотній зв'язок, що
дозволяє забезпечити своєчасний перегляд стратегії.[5]
Імідж організації визначається сукупністю характеристик, що дають
уявлення про її діяльності. Існують базові характеристики, властиві будь-якому
типу організацій і підприємств та інтерпретовані в залежності від їх специфіки.
Для іміджу важлива не сама характеристика, а то уявлення, яке можна створити
про неї професійними засобами і яке забезпечить організації позитивний імідж.
У неранжірованном вигляді (оскільки ранжування залежить від специфіки
організації) ці характеристики можна представити таким чином:
1.

Образ

керівника

організації,

який

в

узагальненому

вигляді

вибудовується на основі подання про його здібностях, установках, ціннісних
орієнтаціях, соціально-психологічних характеристиках, а також про його
зовнішніх даних.
2. Образ персоналу, що відображає фізичні, психофізіологічні, соціальні
дані, культуру, професійну компетентність, особистісні характеристики,
візуально-аудіальні особливості і т.д.
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3. Соціальний імідж організації, що будується на основі уявлень
громадськості та різних соціальних груп про організацію, про її ролі в
політичній, економічній, соціальній і культурній життя суспільства.
4. Імідж продукції або послуг, запропонованих організацією своїм
споживачам і клієнтам, в який входить уявлення про їх ціну і якість, про їх
функціональної цінності, відмінні властивості і унікальності.
5. Ділова культура організації та її стиль, соціально-психологічний клімат,
уявлення персоналу про комфортності та надійності своєї організації, що
створюють потужний потенціал для формування позитивного іміджу.
6.

Зовнішня

атрибутика (корпоративний

дизайн,

фірмовий

стиль,

візуальний імідж організації), що включає в себе оформлення приміщень,
транспорту, фірмову символіку.
7. Бізнес-імідж як характеристика ділової активності організації, що
включає ділову репутацію, конкурентоспроможність, інноваційний потенціал,
стабільність, надійність для споживачів і партнерів. [6]
Ефективність іміджу організації визначається узагальненими критеріями,
які проявляються на рівні будь-якої організації, незалежно від її специфіки, а
також приватними критеріями, підставами для яких служить унікальність,
специфіка організації.[5]
В

умовах

розвитку

ринкових

відносин

все

більшу

кількість

інституціональних суб'єктів економічної діяльності прагне до формування
позитивного іміджу в свідомості споживачів, що може розглядатися як
найважливіший фактор підвищення їх конкурентоспроможності. Дослідження
теоретичних аспектів формування іміджу організацій дозволило дати авторську
трактування

поняття

корпоративного

іміджу.

Корпоративний

імідж

розглядається як цілісний образ організації, що формується іміджевими
інструментами і закріплюється за рахунок маркетингових і організаційних
комунікацій в свідомості споживачів. Імідж спонукає реципієнта до покупки
товару / послуги і забезпечує необхідні конкурентні переваги організації на
споживчому ринку.
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Крім того, встановлено серйозні розробки в області іміджу організації
почалися в Західній Європі, Північній Америці і Японії в 50-х роках минулого
століття, а на початку третього тисячоліття поняття «імідж організації»
поступово стало трансформуватися в поняття «корпоративного іміджу».
У данній
імідж».

роботі розроблена схема розвитку поняття «корпоративний

Корпоративний

імідж

має

здатність

залучати,

тобто,

має

характеристикою, яка має пряме відношення до харизмі, і, отже, пов'язаний з
нею. [6]
Етапи формування іміджу :
Створення позитивного іміджу - це безперервний процес. Не можна один
раз провести роботи і забути, як і не можна повертатися до цього питання лише
іноді, коли з'являється загроза втратити авторитет.

Рисунок 1 – Процес формування іміджу промислового підприємства.
Процес формування іміджу можна зобразити у вигляді циклічної
діаграми:
1 етап: дослідження / моніторинг. Перш ніж приступити до роботи по
формуванню свого іміджу, необхідно провести попереднє дослідження
(промацати грунт). Вивченню піддається цільова аудиторія, її потреби і
переваги, майданчики, на яких потенційні клієнти збираються і спілкуються.
Аналізується сама фірма, сфера діяльності, виділяються її слабкі та сильні
сторони, оцінюється популярність на поточний момент. Також розглядається
іміджева політика конкуруючих підприємств.
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Моніторинг проводиться вже після того, як були прийняті заходи по
створенню іміджу організації. В даному випадку вже оцінюється ефективність
прийнятої стратегії. Як відреагувала цільова аудиторія на вжиті заходи? Як
змінилася тональність інформації про компанії? Які канали спрацювали краще
за інших? Ці та інші питання необхідно ставити регулярно, щоб розуміти, як
відбувається становлення репутації.
2 етап: розробка концепції Розробка концепції полягає в створенні
ідеального образу, до якого необхідно прагнути при формуванні позитивного
іміджу в очах цільової аудиторії. Це кінцева мета, досягнувши яку, потрібно
буде лише підтримувати репутацію на бажаному рівні.
3 етап: розробка / коригування стратегії. На основі даних, отриманих в
результаті дослідження, створюється план дій по формуванню позитивного
іміджу компанії. Яку інформацію донести до аудиторії і по яких каналах її
поширювати? Стратегія містить в собі відповіді на всі ці питання. Важливо не
концентруватися тільки на одній групі цільової аудиторії - наприклад, тільки на
потенційних клієнтів. Хоча велика спокуса працювати тільки з ними, адже
фактично саме ця група ЦА приносить прибуток.
Коригування проводиться після того, як була реалізована первісна
стратегія, а також був проведений моніторинг її ефективності. Якщо якісь цілі
зі створення іміджу не були досягнуті і репутація організації все ще не
відповідає очікуванням, в план вносяться необхідні доопрацювання.
4 етап: реалізація стратегії. Після ретельної підготовки задумане
втілюється в життя для досягнення бажаного іміджу організації. Якщо перші 2
етапи були проведені якісно, то результати не змусять себе довго чекати: буде
поступово зростати популярність організації, а також формуватися позитивний
образ компанії в очах цільової аудиторії.[1]
Підтримка позитивного іміджу. На жаль, позитивний імідж організації непостійна величина. Одного разу завоювавши довіру цільової аудиторії, ні в
якому разі не можна розслаблятися: про Вас або забудуть, або поміняють
відношення на протилежне. Тому моніторинг актуальної інформації про
117

репутацію компанії повинен проводитися регулярно. Своєчасна реакція на
негатив, проходження трендам часу і розвиток фірми у відповідності до
тенденцій - запорука збереження сформованого іміджу.
Інструменти формування позитивного іміджу організації :
 Розробка фірмового стилю (логотипу, слогану, історії та місії).
 Іміджева реклама в онлайн- і офлайн-середовищі.
 Робота із засобами масової інформації (створення інформаційних
приводів).
 Проведення соціальних заходів та благодійних акцій.
 Організація конференцій та круглих столів.
 Управління репутацією в інтернеті (генерація позитиву і робота з
негативними відгуками).
 Ведення груп в соціальних мережах ( Twitter, Instagram, Facebook, і т. п.).
 Ведення експертного блогу в Мережі.
 Клієнтська підтримка (робота з існуючими клієнтами).
Ці та багато інших інструментів можна і потрібно використовувати, щоб
сформувати імідж організації. І чим більше методів буде використано, тим
краще для репутації компанії. Але найголовніше - це надання якісних послуг,
виробництво і продаж хорошого продукту, чесність в роботі з партнерами і
співробітниками.
Хотілося б відзначити, що імідж можна визначити, як одну з основних
причин перемоги або поразки в бізнесі та суспільному житті. На сьогоднішній
день створення вірного іміджу допомагає клієнту сприймати діяльність
підприємства,як дещо, як щось випромінюють відмінне від інших мілардів
аналогічних продуктів, хоче щось краще. Позитивний імідж, таким чином,
завжди прокладає дорогу позитивної репутації в більш широких і істотних
областях, таких як якість продукції.
Проблема формування іміджу полягає в тому, що імідж становить
собою нематеріальний актив, який знаходиться в людській свідомості.
Імідж дуже вразливий, бо збиток може завдати будь-якої інформація
незалежно від організації, якій він належить. Управляти формуванням
корпоративного іміджу внаслідок цих факторів досить важко.
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Імідж фірми - вельми важко визначити поняття, насамперед тому, що
йдеться про комплекс якостей і властивостей, які більшості найчастіше
неможливо уявити як зорового образу. Імідж підприємства - це образ
організації, існуючий у свідомості людей. Можна сказати, що у будь-якій
організації існує імідж поза зaлежністю від того, хто над ним працює, і чи
працюють над ним взагалі. У разі відпускання питання іміджу на самоплив він
складеться у споживачів стихійно, і немає важливих гарантії, що він буде
адекватним і сприятливим для фірми. Формування сприятливого іміджу для
підприємства - процес вигідніший і менш трудомісткий, ніж виправлення
стихійно сформованог несприятливого образу особисто компaніі. Формування
образу, своєрідного "обличчя" організації - справа не тільки фахівців в цій
області (маркетологів, рекламістів, піарників). Імідж організації формується не
тільки за рахунок спрямованих на це акцій і заходів. Якість вироблених товарів
і що надають роботу або послуг, ставлення персоналу до свого роботодавця,
клієнта і власної діяльності має значення для іміджу не менш важливе, ніж
реклама та презентації. Створення позитивного іміджу і високої репутації
фірми зазвичай відбувається в процесі тривалої і складної кампанії.
Приступаючи до неї, слід знайти їх словесне вираження, дати формулювання,
визначення, які потім будуть підкріплюватися паблік рилейшнз. Сам же процес
формулювання і формування іміджу в свою чергу сприяє виробленню всієї
філософії підприємства.[6]
Досліджуючи стратегічне управління іміджем підприємства, ми дійшли до
висновку,

що

воно

спрямоване

на

створення

конкурентних

переваг

підприємства і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить
майбутню життєздатність підприємства в мінливих умовах. Вибір стратегії в
стратегічному управлінні іміджом пов’язаний зі станом ключових факторів, до
яких відносяться сильні сторони галузі і підприємства, мета, місія, інтереси
вищого керівництва, кваліфікація працівників.
Практична реалізація функцій стратегічного управління здійснюється за
допомогою системи методів стратегічного управління. Привести в дію
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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. Такі інструменти заведено називати методами стратегічного управління.
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У статті аналізуються теоретичні та методологічні основи використання
психологічних аспектів управління персоналом. Визначено основні складові
соціальної психології управління персоналом та узагальнено сучасні питання
формування сприятливого психологічного мікроклімату у колективі.
Ключові слова: персонал, управління, психологічний клімат, соціально–
економічний ефект, морально–психологічний клімат.
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Сьогодні в умовах високої конкуренції перемагають лише ті компанії, які
можуть запропонувати якісне виробництво конкретного виду товару чи
послуги, а це неможливо без професійно–підготовленого персоналу. Важливу
роль тут відіграють соціально–психологічні методи управління, роль яких
зростає з кожним роком.
Ринкові відносини пред’являють нові вимоги до управління та управління
на всіх рівнях управління, незалежно від сфери зайнятості. В даний час для
того, щоб зайняти керівну посаду та бути конкурентоспроможними,
недостатньо лише інтелектуального потенціалу лідера.
Метою статті є вивчення та удосконалення соціально–психологічних
аспектів управління. Відповідно до передбачуваної мети ставляться такі
завдання: вивчення концепції та сутності управління персоналом; виявити
соціально–психологічні

аспекти

управління

персоналом;

розгляд

та

узагальнення сучасних проблем теорії та практики управління персоналом;
формування факторів, що впливають на сприятливий морально–психологічний
клімат

в

управлінні

персоналом;

запропонувати

рекомендації

щодо

вдосконалення соціально–психологічних важелів управління персоналом.
В економічній літературі загальні та особливо соціальні психологічні
методи управління теорією та практикою управління персоналом конкретно
залучають велику кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених,
зокрема Т. І. Балановської, О. Д. Гудзінського, П. В. Журавльова,
Й. С. Завадського, А. А. Корсакової, Л. І. Михайлової , С. Л. Тарасов,
А. Маслоу, Ф. Тейлор, Ф. Хедурі та ін. Однак деякі питання щодо
характеристик

методів

психосоціального

управління

залишаються

невирішеними.
В наш час всім відомо, що для розвитку, отримання прибутку та
підтримання
оптимізувати

конкурентоспроможності
рентабельність

організації

інвестицій

усіх

керівництво
ресурсів

повинно

(матеріальних,

фінансових і головне людських). Коли організація справді дбає про людей, її
загальна філософія, клімат та емоції неминуче впливають на результати.
Необхідно визначити поняття управлінських тем, тобто людей, що складають
працівників організації.
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Співробітники - це представники всіх працівників організації, всіх
постійних

і

тимчасових

працівників,

кваліфікованих

робітників

та

некваліфікованих робітників. З іншого боку, управління персоналом - це низка
взаємодіючих механізмів, принципів, форм і методів у формуванні, розвитку та
функціонуванні організаційного персоналу, що реалізується як можна більше
взаємопов’язаних галузей та видів діяльності [1].
Серед безлічі різних питань управління (економіка, технології, організація
тощо) різних наукових досліджень соціальна психологія займає одне з
центральних місць. Це пов’язано не лише з тим, що управління розвивається в
соціальній системі як особлива діяльність, а й з тим, що управління
здійснюється шляхом впливу на людей.
Кожне підприємство - це перш за все колектив та соціальна організація.
Більше того, організація є основою всіх інших процесів, а соціальнопсихологічні аспекти, що виникають на всіх етапах виробничого процесу,
впливають на всі його аспекти. Теорія "міжособистісних стосунків" відображає
розуміння позиції та ролі соціально-психологічних факторів у виробництві та
управлінні. Це найпоширеніший тип західної думки та практики управління,
особливо в США в 1930-х роках. ХХ століття.
Через свою тоталітарну природу соціалістична система, включаючи
радянську, не тільки недооцінила, але загалом ігнорувала соціально–
психологічну сторону управління, хоча і заявляла про своє існування.
Соціально–психологічні стосунки проявляються по–своєму і функціонують на
різних рівнях соціальної організації.
Вони виникають і відіграють важливу роль на рівнях базового
(контактного) колективу, де відбувається безпосередня взаємодія працівників,
прямі міжособистісні контакти між ними. На рівні вторинних і, крім того,
великих соціальних груп, соціально–психологічні зв’язки та відносини
проявляються у вигляді маси явищ: соціального настрою, думок, свідомості
тощо, і в результаті перетину багатьох змінних ними особливо важко керувати
[2].
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Серед методів управління персоналом величезну роль відіграють методи
соціально–психологічного

управління,

які

в

основному

впливають

на

обізнаність працівників, соціальні, етичні, релігійні та інші інтереси та
моральне стимулювання праці. До методів соціального управління належать:
методи управління соціальними та масовими процесами; групи; групові явища;
соціальні

норми;

зміни

ролей;

соціальна

профілактика.

До

методів

психологічного управління належать: методи вибору роботи; гуманізація праці;
створення емоційно–естетичного тла колективу [3].
Соціально–психологічні методи управління за своїм складом та змістом
складають єдність соціально–психологічного впливу на спільноту працівників
загалом і на окремих працівників зокрема. Слід пам’ятати, що ці методи
сприяють

створенню

позитивних

стосунків

між

членами

колективу,

задоволенню соціальних і духовних потреб, підвищенню активності та
ініціативи працівників, створенню сприятливого соціально–психологічного
клімату в колективі.
Відомо, що роль соціально–психологічних методів постійно зростає і буде
зростати. На думку соціологів, залежно від настрою, готовності до роботи та
морально–психологічного клімату в колективі продуктивність праці може
значно зростати або знижуватися. Слід зазначити, що використання соціально–
психологічних методів управління можливо завдяки творчій ініціативі
менеджерів та їх усвідомленню специфіки людської психології. Встановлено,
що для ефективного застосування соціально–психологічних методів необхідні
знання менеджером психологічних особливостей особистості, її поведінки та
взаємовідносин у робочій силі.
У свою чергу, методи психологічного управління (психологічної
взаємодії) – це методи регулювання взаємин між усіма членами колективу з
метою створення сприятливого психологічного клімату. За допомогою
психологічних

методів

у

колективі

створюється

доброзичливе

творче

середовище, що сприяє найкращому виконанню службових обов’язків та
досягненню високих результатів, що підвищать ефективність діяльності
підприємств.
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Психологічні методи управління вченими включають: гуманізовані
методи трудових методів, спрямовані на поліпшення естетичних умов праці за
допомогою дизайну робочого місця, з використанням психологічних ефектів
кольору, музики та освітлення та використання сучасних технічних методів
праці.
Методика

комплектування

робочого

колективу

розроблена

з

використанням соціометричних тестів для підтвердження співчуття колективу,
стану його членів, згуртованості колективу, психологічної цілісності тощо;
метод психологічної мотивації спрямований на передачу ініціативи та
підприємницький дух Розвивати та формувати мотивацію співробітників до
участі у високопродуктивній роботі; професійний відбір та методи навчання,
включаючи

відбір

людей

з

психологічними

особливостями,

найбільш

відповідними роботі [3; 4; 7].
Слід зазначити, що соціально–психологічні фактори зазвичай мають
форму матеріальних умов праці та організаційних аспектів. Основною метою
використання зазначених методів є створення позитивного соціально–
психологічного клімату в громаді, завдяки чому освітні, організаційні та
економічні проблеми значною мірою вирішуються. Це означає, що поставлені
перед колективом цілі можуть бути досягнуті за допомогою одного з
найважливіших критеріїв ефективності та якості роботи, який є людським
фактором.
Створення хорошої психосоціальної атмосфери в колективі - одне з
головних завдань менеджера, оскільки його рішення створюють важливі умови
для ефективної роботи. Той факт, що поганий настрій знижує ефективність
роботи команди приблизно на півтора з половиною, доводить важливість
хорошої психологічної атмосфери [4].
Оскільки навколишнє середовище зазнає свідомого впливу, воно може
певною мірою формуватися і пристосовуватися до психологічної атмосфери.
Психічний стан колективу характеризується тим, наскільки задоволені його
члени позицією.
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На це впливає характер і зміст роботи, ставлення людей до неї, престиж,
винагорода,

перспективи

розвитку,

наявність

додаткових

можливостей

(вирішення деяких проблем, бачення світу, зустріч з цікавими або корисними
людьми, здобуття слави), місце здійснення, психологічний клімат. Багато в
чому психічний стан колективу залежить від здатності його членів свідомо
жити відповідно до його законів, дотримання встановлених вимог та процедур.
Соціально–психологічні параметри команди, якими можна керувати,
включають: згуртованість команди; відповідність працівників, які входять до її
складу; психологічний клімат; колективна думка і настрій; гуртові традиції [5].
Психологічний клімат – це неформальна атмосфера, яка складається в
кожному колективі. У здоровому психологічному кліматі люди схильні до
спілкування один з одним, схильні до взаєморозуміння. У таких умовах
створюється дружнє емоційне середовище, яке здатне ефективно вирішувати
професійні завдання [6].
Моральний клімат визначається цінностями, які домінують у колективі:
товариськість, принциповість, взаємодопомога, висока обізнаність чи навпаки,
егоїзм, ревнощі та інші. Ефективна, згуртована команда з’являється не відразу –
їй передує тривалий процес її створення та розвитку. Перша умова – чіткі,
зрозумілі цілі колективу, друга умова – наявність певних, навіть дуже малих
досягнень у процесі спільної діяльності. Для успіху офіційна команда потребує
сильного лідера, а неофіційна – лідера, якому люди готові відповідати [7].
Вирішуючи поточні проблеми практики управління персоналом, ми
можемо звернути увагу на такі моменти: відсутність професіоналів, працівники
не мають високої репутації та належної мотивації до роботи; компанії не мають
системи підготовки талантів; у минулому зв’язок між професійним навчанням
та робота була відключена; професійний ринок та ринок освітніх послуг
насправді не пов’язані; ефективність управління персоналом низька; компанія
все ще живе один день; факти довели, що ринок освітніх послуг насправді не
збалансований із фактичним попитом кваліфікований ринок праці; рівень
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якості працівників підприємств набагато нижчий за вимоги міжнародного
ринку праці; система управління персоналом більшості компаній не відповідає
стратегії ринкової реформи; існуюча практика управління персоналом не може
забезпечити

якісний

персонал,

оновлення

експертів

та

менеджерів;

співробітники мають низьку адміністративну та службову дисципліну;
персонал та особисті менеджери мають недостатньо кваліфіковані установи;
морально-психологічна атмосфера погана; мотивація працівників низька;
співробітники Відсутність ентузіазму щодо вирішення виробничих проблем,
протистояння між керівництвом та працівниками; тиск, тиск та невпевненість;
відсутність наукових та надійних навичок і талантів для тестування, систем
професійного та кар’єрного розвитку працівників тощо. [8].
Ефективне управління організацією та діяльністю її співробітників вимагає
не лише обізнаності з боку бізнесу, але й обізнаності, що не стосується бізнесу.
Психологічний клімат в організації може збільшувати або зменшувати
предметну активність людей, а також професійні завдання організації суттєво
впливають на психологічний клімат. Тому одним із факторів успіху групи
(організації) є стан міжособистісних відносин, на одному полюсі якого
спостерігається позитивний (сприятливий) психологічний клімат, на іншому –
конфліктна ситуація, що дезорієнтує групу, а організація погіршується.
Як висновок зазначимо, що коло соціально–психологічних методів дуже
широке. Воно охоплює регулювання міжгрупових та внутрішньо групових
відносин, управління груповою динамікою, управління окремими явищами та
аспектами

колективного

життя,

що

формують

соціальну

свідомість,

психологічні зв’язки в колективі та сумлінний підхід до роботи. Таким чином,
виникає необхідність використання соціально–психологічних методів на всіх
рівнях і на всіх етапах процесу управління. Це сприятиме створенню
висококваліфікованої та ефективної команди, кожен член якої реалізуватиме
власний потенціал на найвищому рівні, таким чином, підвищуючи загальну
ефективність роботи всієї компанії.
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Дмитро Маковицький
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПОРТІ
ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
У статті досліджено сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
особливості та перспективи її здійснення у сфері АПК. Виявлено ключові
загрози, що гальмують розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств
АПК та перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності вітчизняної
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аграрної продукції на міжнародному ринку. Запропоновано ряд заходів що
сприятимуть

подальшому

розвитку

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємств АПК, серед яких розробка відповідних стратегій з урахуванням
світових ринкових тенденцій, гармонізація та дотримання стандартів якості
та безпечності аграрної продукції, удосконалення інноваційної складової.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, експорт,
імпорт, стратегія.
Зовнішньоекономічні

зв’язки

займають

значне

місце

в

системі

агропромислового комплексу економічної діяльності України. В попередні
роки вітчизняні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності були
досить недосконалими, що в значній мірі вплинуло на експортний потенціал
агропромислової

продукції

України.

Україна

має

достатньо

великий

експортний потенціал у сфері агропромислового комплексу, але не може його
реалізувати.

Це

можна

пояснити

досить

жорсткою

конкуренцією

на

міжнародних ринках, що з часом буде тільки посилюватись. Саме тому на
сьогодні проблеми пошуку науково обґрунтованих механізмів удосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу,
підвищення конкурентоздатності вітчизняної аграрної продукції, дослідження
нових шляхів виходу українських підприємств на зовнішній ринок та захисту
внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції є досить актуальними.
Дослідження зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств
АПК знайшли своє відображення в наукових працях Л.М. Березіної,
С.М. Кваші, А.І. Кредісова, Г.В. Марків, А.А. Мазаракі, Б.Й. Пасхавера,
Е.В.

Пахучої,

Н.Я.

Пітель,

І.В.

Пономаренко,

А.М.

Прощаликіної,

А.М. Сиротюк, Ставської Ю.В., Хаєцької О.П. Т.М. Циганкової та інших.
Незважаючи на значну кількість напрацювань у цій сфері, питання визначення
перспективних напрямів та чинників розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств АПК завжди залишається актуальним у зв’язку із невизначеністю
та нестабільністю економічного середовища, в якому вони функціонують.
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Основною

метою

даної

статті

є

дослідження

особливостей

та

ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності при експорті
продукції підприємствами агропромислового комплексу України, а також
розробка та обґрунтування рекомендацій щодо її вдосконалення.
Зовнішньоекономічна діяльність у сучасних умовах глобалізації та
євроінтеграції відіграє важливу роль у розвитку економіки держави та її
суб’єктів господарювання. В Україні на тлі останніх політичних та економічних
змін відбувається переформування структури взаємного товарообміну із
світовою спільнотою, оновлення економічної політики як внутрішніх, так і
зовнішніх

сфер,

пов’язаних

з

удосконаленням

механізму

управління

зовнішньоекономічною діяльністю. Зважаючи на визначальне місце галузей
АПК в економіці України та формуванні її продовольчої безпеки й враховуючи
експортний потенціал цієї сфери у контексті сучасної економічної політики,
особливої

уваги

набувають

діяльності підприємств,

що

питання

активізації

займаються

зовнішньоекономічної

виробництвом та

переробкою

сільськогосподарської продукції. Здійснення ефективної зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняними аграрними підприємствами сприятиме підвищенню
їхньої конкурентоспроможності на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту й імпорту, а також залученню іноземних інвестицій в
аграрну сферу країни на взаємовигідних умовах.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, яка здійснюється шляхом
реалізації зовнішньоекономічних зв’язків, розглядається як невід'ємна сфера
господарської

діяльності,

здатна

позитивно

впливати

на

ефективність

виробництва, його технічний рівень, якість виробленої продукції. Аграрне
виробництво є провідною бюджето утворювальною галуззю економіки
України, яка не тільки задовольняє продовольчі потреби населення, а й є
основою зовнішньої торгівлі України та важливим джерелом валютних
надходжень у країну [2].
Сировинна спрямованість українського експорту, серед інших причин,
пов’язана з обмеженими можливостями вітчизняних агровиробників щодо
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закупівлі

сучасного

обладнання

та

устаткування

внаслідок

низької

платоспроможності й технологічної відсталості. Суттєві витрати на дотримання
стандартів ЄС скорочують можливості залучення до експортних поставок у
Євросоюз вітчизняного малого і середнього бізнесу, адже впровадження
технологічних інновацій, які б забезпечували виробництво продукції за
європейськими стандартами, вимагає значних фінансових коштів на закупівлю
обладнання, нематеріальних активів та перекваліфікації персоналу [1].
Загалом, сировинна орієнтація українського експорту робить конкурентні
позиції України на зовнішніх ринках вразливими, оскільки попит на сировинні
товари є непостійним і характеризується значною ціновою мінливістю. Тому
необхідно забезпечувати збільшення експорту готової продукції. Фактором
нарощування аграрного експорту з високим рівнем доданої вартості, зокрема до
ЄС, є підвищення вимог безпечності та якості харчових продуктів і сировини за
рахунок впровадження на підприємствах систем управління якістю та систем
управління безпечністю харчових продуктів [3].
В аграрній сфері торговельноекономічні відносини України та ЄС є
певною мірою ускладненими через застосування високих тарифів та інших
нетарифних інструментів [3], тому зниження торговельних бар’єрів та розвито
зони вільної торгівлі може посилити конкурсні переваги України на
європейському ринку аграрної продукції.
При здійсненні зовнішньої торгівлі важливе значення відіграють угоди
щодо зон вільної торгівлі, укладання яких передбачає створення більш
сприятливих умов для зовнішнього торговельно-економічного співробітництва
з певними країнами або групами країн і є достатньо дієвим та ефективним
інструментом збільшення обсягів експорту через спрощення процедури доступу
товарів чи послуг на іноземні ринки. Запровадження режиму вільної торгівлі з
перспективними торговельно-економічними партнерами дає змогу Україні
розширювати географію та збільшувати товарний асортимент вітчизняного
експорту [5].
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Отже, основною проблемою для забезпечення подальшого розвитку
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств є невідповідна якість, і,
як

насідок,

недостатня

конкурентоспроможність

їхньої

продукції

на

зовнішньому ринку, зміцненню якої перешкоджає низка ендогенних та
екзогенних

чинників:

низький

рівень

кредитування

та

державного

фінансування аграрної галузі; нерозвиненість сфери аграрного страхування;
недосконалість інфраструктури аграрних ринків; недотримання переважною
більшістю вітчизняних підприємств міжнародних стандартів виробництва
аграрної продукції; недостатня кваліфікація зайнятих в аграрному виробництві
працівників; низька ефективність функціонування аграрної галузі порівняно з
розвинутими країнами; невідповідність структури українського експорту
попиту інших країн на продукцію агропромислового комплексу; неефективна
державна політика протекціонізму; нестабільна економічна та політична
ситуація в країні; низька інвестиційна привабливість [1, 4]. Розв’язання
перерахованих проблем сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняної аграрної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринку,

додатковому

залученню

іноземних

інвестицій

та

розвитку

зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК.
Обов’язковою

умовою

успішного

розвитку

зовнішньоекономічної

діяльності підприємства є розробка відповідної стратегії, яка є сукупністю
перспективних планів і завдань, які необхідно виконати, аби досягти
поставлених цілей, а також правил і прийомів поведінки на зовнішньому ринку.
Формуючи стратегію розвитку своєї зовнішньоекономічної діяльності, аграрні
підприємства мають враховувати сучасні тенденції розвитку світового
продовольчого ринку, зокрема: зміна структури споживання і зростання вимог
до якості продуктів харчування в розвинутих країнах, збільшення обсягів
міжнародної
організаційної

торгівлі

екологічними

структури

світового

товарами;
ринку;

зміна

інституційної

випереджувальне

та

зростання

міжнародної торгівлі готовими до вживання харчовими продуктами відносно
сировинних; зростання масштабів міжнародної торгівлі генно модифікованими
продуктами тощо.
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На думку експертів, такі тенденції будуть зберігатися на світовому
продовольчому ринку ще наступні кілька десятиріч. За таких умов та
враховуючи зростання впливу глобалізації на економіку України, рівень
конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку
безпосередньо залежатиме від того, наскільки адекватно вище перераховані
тенденції будуть відображені в стратегіях підприємств, з одного боку, та
адаптації

системи

державної

політики

і

регулювання

у

сфері

зовнішньоекономічної діяльності, з іншого.
Для України, з її потужним ресурсно-виробничим та експортним
агропромисловим

потенціалом,

сприятливими

природно

кліматичними

умовами, значними площами сільськогосподарських земель із високою
родючістю, вигідним географічним розташуванням, розвинутою транспортною
мережею та іншими сприятливими чинниками, зовнішньоекономічна діяльність
на світовому ринку аграрної продукції може стати основою для подолання
економічної кризи і пришвидшення економічного зростання.
Можливими шляхами підвищення конкурентоспроможності продукції
українських аграрних підприємств на міжнародному ринку є: забезпечення
відповідності

вітчизняних

стандартів

на

продукцію

агропромислового

комплексу вимогам стандартів Європейського Союзу; збільшення експортного
потенціалу вітчизняних підприємств шляхом сприяння і впровадження систем
управління якістю; налагодження співпраці підприємств агропромислового
комплексу з науко-дослідними установами для покращення інноваційної
складової виробництва; сприяння держави технічному і технологічному
переоснащенню потужностей для виробництва експортної продукції; державна
підтримка

сільгоспвиробників

безпроцентних

кредитів,

у

у

вигляді

тому

числі

дотацій,
на

податкових

купівлю

землі

пільг,
для

сільськогосподарського виробництва, що сприятиме укріпленню фінансово
економічної стабільності вітчизняних виробників, мінімізації собівартості та
ціни аграрної продукції; формування сприятливих умов для залучення
іноземних інвестицій у аграрну сферу, в тому числі шляхом створення вільних
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економічних зон, технопарків та інших трансферних фірм; налагодження
сучасної інфраструктури аграрного ринку та зовнішньоекономічної діяльності
підприємств; покращення репутації України на міжнародному ринку як
виробника екологічно чистої і безпечної продукції; закріплення позицій на
наявних та освоєння нових закордонних ринків збуту; створення системи
аналізу, прогнозування та стратегічного планування зовнішньоекономічної
активності підприємств АПК; поліпшення кадрової складової експортно
орієнтованих виробництв аграрної продукції тощо.
Системна підтримка вітчизняних експортно зорієнтованих аграрних
українських підприємств повинна стати невід’ємною частиною єдиної
збалансованої мережі інституцій із регулювання та підтримки міжнародної
торгівлі. Для поліпшення інституційної здатності держави важливо забезпечити
кваліфікований

супровід

зовнішньоекономічної

діяльності

вітчизняних

підприємств із метою задоволення їхніх організаційних, інформаційних,
дорадчих та агрологістичних потреб.
Своєчасну

адаптацію

до

мінливих

умов

функціонування

на

міжнародному ринку аграрне підприємство здатне забезпечити за рахунок
стратегічного управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності, яке
базується на оцінці тенденцій нестабільності зовнішнього середовища,
оперативному

реагуванні

та

упередженні

зовнішніх

загроз.

Подальші

дослідження варто спрямувати на визначення ключових елементів ефективної
стратегії стабільного економічного зростання аграрної галузі та поглиблення її
інтеграції у світову економічну систему.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРАі В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯі
ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розглянуто формування, розвиток і особливостіі

корпоративної

культури уі компаніях на теренахі України. Виявлено необхідність і в
удосконаленні

наявнихі корпоративних

Проаналізованоі характерні

норм

таі

культури

загалом.

переваги таі недоліки організаційної формиі

господарювання з точкиі зору здійснення ефективноїі економічної політики,
можливостейі корпоративного управління.
Ключовіі слова: корпоративна культура, система управління, управління
персоналом, організація, культура організації.
Важливою умовою ефективного та сталого розвитку корпоративної
культури (КК) є науково обґрунтоване розроблення основних принципів, що
визначають її базові вихідні засади. В умовах забезпечення економічного і
соціального розвитку

розроблення

принципів

корпоративної культури

обумовлене важливістю її впливу на діяльність підприємства. Принципи
корпоративної культури повинні відповідати критеріям стабільного та
ефективного розвитку підприємства. Підприємства, що мають на меті
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ефективний розвиток, особливу увагу звертають на розуміння та дотримання
цих принципів у своїй діяльності. Впровадження та дотримання принципів
корпоративної культури дозволить зробити корпоративну культуру могутнім
інструментом управління персоналом, забезпечить цілісність організації,
створить сприятливі умови для управління підприємством та сприятиме
стабільному розвитку корпоративної культури.
Значний вклад дослідження в цьому напрямі здійснюють багато науковців,
зокрема – це: А. Бурлакова,
С.В.

Ковалевський,

І.Ф.

Л. Савчук, А.М. Виноградська, Й.С. Завадський,
Курас,

Г.Л.

Монастирський,

Г.В.

Осовська,

О.А. Косовський, А. Сбитнєв, В.О. Сизоненко, Ю.В. Соболев, В.С. Верлока,
В.В. Стадник, М.А. Йохна, В.С. Сухарський, Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар,
Г.Л. Хаєт та ін.
Метоюі цього дослідження єі розроблення теоретичних таі методичних
підходів щодоі формування корпоративної культури, що буде сприятиі
практичній реалізації принципіві сталого розвитку підприємстві в умовах
перехідноїі економіки України. Потрібнаі переорієнтація управління наі рівні
корпоративних норм, культури. Тому головнимі завданням є доведенняі того,
що корпоративнаі культура в системіі управління підприємством єі стратегією
майбутнього,

забезпечуєі

ефективне

функціонування

організації.Для

проведенняі дослідження було використаноі такі методи: спостереження,
гіпотетичний метод, порівняння, аналізу і синтезуі інформації, метод зборуі та
узагальнення інформації. У роботі використаноі монографії та науковіі
публікації українських таі зарубіжних учених-економістів, статистичні дані.
Формуванняі корпоративної культури залишаєтьсяі важливою складовою
структурногоі реформування, що зумовлюєі актуалізацію наукових дослідженьі
різнопланового соціально-економічногоі змісту. Питання полягаєі у досягненні
соціальноі-економічної ефективності корпоративногоі управління за умові
одночасної

реалізації

цілейі

підвищення

ефективності

функціонуванняі

корпорації та забезпеченняі балансу інтересів персоналуі організації. Як
показаві аналіз, досягнення цихі двох цілей єі необхідним з точкиі зору
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забезпечення економічногоі зростання, створення іі підтримки конкурентного
середовища, максимізації прибутковості інвестиційногоі процесу, підвищення
продуктивностіі праці та ефективностіі виробництва. Проблема оцінкиі
корпоративної

культури

об’єктивноі

ускладнюється

наявністю

різноорієнтованихі ціннісних пріоритетів учасниківі корпоративних відносин,
якіі зацікавлені у досягненніі успіху в діяльностіі підприємства, тоді які шляхи
й методиі його забезпечення можутьі значно відрізнятися. Самеі тому адекватне
оцінюванняі рівня корпоративної культуриі дає змогу визначитиі можливість
створення балансуі інтересів зацікавлених сторіні.В останніі роки управлінські
службиі не тільки змінилиі відношення до культуриі організації, але іі зайняли
активну

позиціюі

у

конкурентоспроможності,

використанні

їїі

як

адаптивності,

ефективностіі

фактору

підвищенняі

виробництва

та

управління. Наявність організаційної культуриі та їїзначення визнаніі у всьому
світі. Корпоративна культура впливаєі як на процесі управління персоналом,
такі і на роботуі підприємства в цілому. Так, чим вищеі рівень корпоративної
культури, тим у меншомуі ступені персонал маєі потребу у чіткомуі
регламентуванні діяльності, ві директивах, настановах, детальнихі схемах і
докладнихі інструкціях. До тогоі ж, чим вищеі рівень корпоративної культури,
тим вище престижі і конкурентоспроможність підприємства.

Корпоративна

культура уі системі управління підприємствомі має розглядатися які
стратегічний інструмент, щоі дає змогу орієнтуватиі усі його підрозділиі та усіх
працівниківі на загальні цілі, підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати
відданість загальнійі справі, полегшувати спілкуванняі [2].

Нині не маєі

єдиного підходу доі трактування поняття «корпоративнаі культура». До тогоі ж,
різні авториі для її характеристикиі використовують такі терміниі як:
«культура», «організаційнаі культура», «культура організації», «фірмова
культура», «культураі підприємництва».

Аналіз наявнихі трактувань цих

понятьі дав змогу зробитиі висновок про те, що їх сутністьі є тотожною.Так,
корпоративна культура – цеі добре сформована системаі керівних переконань,
принципіві і технологій уі життєдіяльності підприємства. Корпоративнаі
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культура виявляється уі філософії та ідеологіїі управління, ціннісних
орієнтаціях, віруваннях, очікуваннях, нормахі поведінки. Корпоративна
культураі регламентує поведінку людиниі і дає можливістьі прогнозувати її
реакціюі в критичних ситуаціяхі [2].
Виділяють три рівніі корпоративної культури .
Приі цьому кожен наступнийі рівень є всеі менш очевидним.
Самийі верхній, поверхневий рівеньі корпоративної культури складаютьі
видимі об’єкти, артефактиі культури: манера вдягатися, правила поведінки,
фізичніі символи, організаційні церемонії, розташування офісів. Усеі це можна
побачити, почути або зрозуміти, спостерігаючи за поведінкоюі працівників
підприємства.
Другийі рівень корпоративної культуриі складають виражені ві словах і
справахі працівників підприємства загальніі цінності та переконання, що
свідомо поділяютьсяі і культивуються членамиі підприємства, які виявляютьсяі
в їхніх розповідях, мові, використовуваних символах. Але деякі цінностіі
закладені у корпоративнійі культурі настільки глибоко, що робітники простоі їх
не помічають, Ці базові, основніі переконання і складаютьі сутність
корпоративної культури. Саме вони керуютьі поведінкою і рішеннямиі людей
на підсвідомомуі рівні [3]
У деякихі підприємствах як базиснеі виступає припущення проі неприязнь
людей доі праці, з якогоі випливає припущення проі те, що вониі будуть по
можливостіі ухилятися від виконанняі своїх обов’язків. Менеджменті такого
підприємства жорсткоі контролює дії працівників, обмежує ступінь їхньоїі волі,
колеги підозрілоі ставляться один доі одного. Культура більші прогресивних
підприємств ґрунтуєтьсяі на припущенні проі те, що кожені індивід прагне наі
високому рівні виконуватиі доручені йому обов’язки. У таких підприємствахі
робітники мають більшуі волю і більшуі відповідальність, колеги довіряютьі
один одному іі працюють спільно. Базовіі припущення найчастіше виникаютьі з
основних переконаньі засновника підприємства абоі його перших керівниківі
[4].
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Корпоративна культура повноюі мірою пояснює складовіі управління
підприємством: стратегію, цілі, ринкові ніші, стан продуктивності праці, якості
товарів, відношенняі до споживачів, конкурентіві і т. д.
Сутність корпоративної культуриі у системі управлінняі підприємством
визначають:
—

загальнолюдськіі

цінності,

сполучення

інтересіві

персоналу

(співробітництво, новаторство, довіра і т. д.) з корпоративнимиі інтересами
(підвищення конкурентоспроможності, завоювання ринкової нішіі і т. д.);
— реальні ринкові вимогиі до управління підприємствомі (пріоритет
споживача, якістьі роботи та ін.) і вимоги доі персоналу (відданість
підприємству, акцент на почуттіі спільності, причетності доі загальної справи
підприємстваі та ін.).
Метоюі корпоративної культури єі формування функціональної поведінкиі
персоналу, яка спрямованаі на досягнення цілейі підприємства.
Для досягненняі цієї мети ві процесі управління потрібноі вирішувати такі
завдання:
— розвиток у персоналуі почуття причетності доі справ підприємства;
— заохоченняі залучення персоналу уі спільну діяльність наі благо
підприємства;
— зміцненняі стабільності системи соціальнихі відносин;
— підтримка індивідуальноїі ініціативи працівників;
— наданняі допомоги персоналу ві досягненні особистого успіху;
— створення атмосфери єдностіі менеджерів і персоналуі у підприємстві;
— делегуванняі відповідальності;
— зміцнення корпоративноїі родини (поздоровлення персоналуі із
сімейними, трудовимиі святами, подіями іі т. д.).
Уі цьому процесі величезнаі роль приділяється менеджерам, їхній
організаційній культуріі та вмінню працюватиі з персоналом. Керівництвоі
корпоративною культурою уі підприємстві здійснює, насамперед, весь
менеджерський складі на принципах безперервностіі і тривалого впливуі [5].
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Як об’єкт вивченняі та управління корпоративнаі культура:
— регулює поведінкуі працівників;
— є соціальною, тому що наі процес її формуванняі впливають працівники
підприємства;
— є багатогранною;
— єі результатом дій таі думок персоналу;
— здатнаі змінюватися;
— усвідомлено абоі неусвідомлено сприймається всімаі працівниками;
— має багатоі традицій, тому щоі проходить певний історичнийі процес
розвитку;
— знаходитьсяі в постійному розвиткуі
Слабка сторона українськихі підприємств – оперативність прийняттяі
рішення. Коли структураі вибудована з твердихі корпоративних правил, будьіякі оперативні рішенняі мають пройти відповідніі етапи. Наприклад, власникі
якогось (не нашогоі) магазина цілком можеі прийняти рішення проі зниження
на 20 % ціни товару, щоі не користується попитом. А керівники вітчизнянихі
організацій права такі діяти, без узгодженняі з усіма відповідальнимиі особами
компанії, неі мають. Сильна сторонаі фірми – ідентичність представленняі
компанії (однакові вивіски, викладення продукції, рівеньі обслуговування, що
сприяєі створенню певного іміджу, образу в покупцяі і проектується наі всі
магазини ві країні [6].
Силаі корпоративної культури – цеі характеристика, що описуєі її стійкість
таі ефективність у протистоянніі іншим тенденціям.
Аналізуючиі найбільш значущі фактори, що впливають наі формування
корпоративної культури, можна визначити критерії, відповідність яким
свідчитьі про сильну корпоративнуі культуру:
— спільність інтересіві – більшість співробітників іі менеджерів поділяють
спільніі цінності і методиі ведення бізнесу.
Наприклад, на щомісячних зібранняхі спостерігається єдність поглядів, всі
швидко доходятьі згоди. Щоб досягтиі такого результату потрібноі вести
139

постійну роботуі з персоналом, проводитиі регулярні опитування, цікавлячисьі
питаннями заробітної плати, організації праці наі робочому місці, стилемі
управління і внутрішнімі лімітом в організації. Для отримання достовірноїі
інформації потрібно дотримуватисьі автономності;
— адекватність обраноїі стратегії – цілі компаніїі не протирічать
корпоративнійі культурі. Наприклад, культураі швецької компанії ІКЕА, що
виготовляє іі продає не дорогіі меблі, адекватна обранійі стратегії. Вона
ґрунтуєтьсяі на таких цінностях, як простота, скромністьі і контроль заі
витратами. Менеджери компанії, включаючи вище керівництво, ніколи не
літаютьі першим класом іі не зупиняються уі дорогих готелях;
— адаптивністьі культури – здатність бутиі каталізатором змін. Віді цієї
характеристики залежитьі сприйнятливість організації доі змін зовнішнього
середовищаі і здатність ефективноі працювати у довгостроковійі перспективі.
Цінності, щоі характеризують цінність культуриі – це довіра, схильністьі до
ризику, заповзятливість, креативність, інновації іі т. д.
Проведено сутнісно-змістовнийі аналіз наявного поняттяі «корпоративна
культура» уі широкому та вузькомуі розумінні для визначенняі напрямів,
принципів таі механізмів її розвиткуі та удосконалення. Зробленоі висновок, що
теоретичноюі основою корпоративної культуриі є система відносині зовнішніх
та внутрішніхі суб’єктів організації. Цеі дає підстави формуватиі корпоративну
культуру ізі залученням до цьогоі процесу, перш заі все, вищих органіві
управління. Науковою новизноюі є доведення того, що корпоративна культураі
в системі управлінняі підприємством є стратегієюі майбутнього і якаі
забезпечує ефективне функціонуванняі організації. Визначено, щоі необхідна
переорієнтація управлінняі на рівні корпоративнихі норм, культури.
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В даній статті досліджено основні теоретичні та методологічні аспекти
управління персоналом. Проаналізовано склад і структуру відповідних методів
управління їх роль і значення в менеджменті підприємства в процесі реалізації
загальних функцій управління. Акцентовано увагу на використанні визначених
методів менеджменту у відповідності до визначених цілей і завдань, а також
надано конкретні пропозиції по їх удосконаленню.
Ключові слова: менеджмент; персонал; управління; методи менеджменту;
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Постановка

проблеми.

На

даний

момент

раціональне

управління

людськими ресурсами в сучасному економічному середовищі – є одною з
найголовніших

умов успішного функціонування підприємства. Науково-

технічний прогрес не стоїть на місці, стрімкий розвиток науки і техніки вимагає
постійного вдосконалення знань і навичок персоналу, підготовка до прийняття
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управлінських рішень в нестандартних ситуаціях. Основною проблемою
управління персоналом є адекватний підбір методів, стилів управління,
розробка оптимальної системи мотивації з урахуванням непередбачуваності
зовнішнього середовища.
Актуальність теми обумовлена удосконаленням системи управління
персоналом, необхідністю приведення її у відповідність до вимог сучасного
розвитку економіки. Багато керівників сучасних підприємств не знають про
сам процес управління, про методи менеджменту та сучасних концепціях
розвитку організації. Метод менеджменту - спосіб, пов'язаний зі специфікою
впливу на керований об'єкт для досягнення поставленої мети. Особливості
цього впливу розрізняють методи менеджменту один від одного. Головними
умовами функціонування сучасних підприємств є потреба в кваліфікованих і
компетентних фахівцях.

Ефективне управління персоналом є основним

резервом зростання обсягів виробництва підприємств. Метою цієї роботи є
дослідження методів управління персоналом, вивчення аспектів і розробка на
цій основі рекомендацій, спрямованих на подальше вдосконалення зазначених
методів.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Дослідженням

методів

менеджменту та загалом управління персоналом, займалися такі зарубіжні і
вітчизняні вчені, як: С. Г. Дзюба, П. В. Журавель, Ф. Тейлор, М. Кінг,
Ф. Ю. Поклонський, Боумен К., Бєляєва С., Журавльов М., А. А. Томпсон та ін.
Але, не зважаючи на велику кількість публікацій стосовно даного питання,
певні аспекти теоретичних та практичних досліджень вчених по даній темі
залишаються недостатньо вивченими і висвітленими.
Важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж
управління, або менеджмент, від якого в значною мірою залежать і
ефективність виробництва, і задоволення потреб населення в товарах і
послугах.

142

Терміни «менеджмент» та «управління» глибоко досліджувались рядом
зарубіжних науковців і кожен трактував дані терміни по своєму. Невипадково
в перекладній літературі вони часто вживаються як синоніми. Канадський
теоретик у галузі трудових відносин М. Кінг вбачає у менеджменті «...сполучну
ланку між працею та капіталом, котра здатна анулювати класові суперечності»
[6].
Методи управління персоналом – це способи здійснення управлінських дій
щодо персоналу, для досягнення цілей управління організацією.
Менеджмент розглядає методи управління як сукупність різноманітних
способів і прийомів, використовуваних управлінським апаратом підприємства,
фірми для активізації ініціативи і творчості всього персоналу в процесі
практичної діяльності і для задоволення їх життєвих потреб [3].
Також широко використовуються такі поняття, як: управління трудовими
ресурсами, управління кадрами, управління людськими ресурсами, кадрова
політика, і т.д., котрі так чи інакше відносяться до трудової діяльності людини
та управлінню його поведінки на виробництві. Управління персоналом набуває
дедалі більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності
підприємства, досягнення успіху в реалізації його стратегії розвитку.
Під людськими ресурсами розуміється наступне. Людські ресурси –
взаємозв’язок умінь, навичок, різних якостей, що визначають його здатність до
трудової діяльності [9]. Основною метою керівника в даному випадку є
організація управлінської діяльності таким чином, в результаті якого керівник
отримає прибуток (готовий товар і т.п.), а працівник буде не тільки
матеріально, але морально і психологічно задоволений своєю працею.
Основною сутністю управління персоналом є те, що працівники
розглядаються як цінність компанії, її конкурентна перевага, яку треба активно
розвивати, удосконалювати для досягнення стратегічних цілей компанії [10].
У різних джерелах зустрічаються різноманітні класифікації методів
управління. Однак єдина класифікація по даній підставі відсутня. На
сьогоднішній день авторами праць з менеджменту запропоновані подібні, але в
той же час і відмінні один від одного класифікації методів управління [1]. Для
порівняння існуючих класифікацій методів управління зведені в табл. 1.
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Таблиця 1 – Класифікації методів управління
Автор
Л.А. Бурганова,
Ю.В. Булигін,
В.І.Вилківський
Г.Я.
Гольдштейн,
А.П. Балашов
Р.А. Ісаєв

Методи управління
Організаційно-адміністративні,
психологічні

А.П. Егоршин

Адміністративні, Економічні, Соціальні-психологічні

Економічні,

Соціально-

Організаційно-розпорядчі, Економічні, Соціально-психологічні
Адміністративно-командні, Економічні, Соціально-психологічні

На нашу думку, найбільш поширеною є класифікація методів управління
за характером засобів, що застосовуються для стимулювання трудової
діяльності:
- адміністративні, засновані на прямих директивних вказівках;
- економічні, бумовлені однойменними стимулами;
- соціально-психологічні, які застосовуються для підвищення соціальної
активності працівників на підприємстві.
За допомогою даних методів організація проектується, створюється і
регламентується діяльність персоналу. Ці методи визначають різні аспекти
функціонування і напрямок розвитку організації. До них відносяться: підбір,
розстановка, визначення посадових обов'язків співробітників, організаційне
планування, формування організаційних структур, інструктування, контроль і
аналіз [4].
У свою чергу, організаційно-адміністративні методи «здійснюють прямий
вплив на керований об'єкт через накази, розпорядження, оперативні вказівки».
Ці методи є одним із способів здійснення управлінських дій на персонал і
базуються на владі, дисципліні та стягненнях. Адміністративні методи
орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни
праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певній організації і т.
п. Ці методи впливу відрізняє прямий характер впливу: будь-який регламентує
або

адміністративний

акт

підлягає

обов'язковому

виконанню.

Для

адміністративних методів характерна їх відповідність правовим нормам, що
діють на певному рівнів. Ці методи регламентуються правовими актами
трудового і господарського законодавства і покликані на:
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- забезпечити організаційну чіткість і ефективність роботи управлінського
апарату;
- підтримувати розпорядок роботи організації;
- реалізовувати прийняті рішення [8].
Організаційно-адміністративні
методи
Регламентуючі

Роспорядчі

Дисциплінарні

Регламентування

Вказівки

Нормування

Постановления

Дисциплінарні впливи

Особиста
відповідальність

Накази

Інструктування

Матерільна
відповідальність

Роз’яснення

Рисунок 1 – Система організаційно-адміністративних методів
менеджменту
Економічні методи управління посідають центральне місце в менеджменті
суб’єкта господарювання. Відносини управління визначаються, в першу чергу,
економічними відносинами, в основі яких є об'єктивні потреби та інтереси
людей.

Економічні

методи

менеджменту

являють

собою

сукупність

економічних важелів (способів, прийомів), за допомогою яких досягається
ефект, що задовольняє вимоги індивідів, їх груп і трудового колективу в
цілому. Економічні методи управління мають наступні прояви: калькуляції,
плани,

ціни,

бюджети,

матеріальні

стимули,

тощо.

Поставлена

мета

менеджменту досягається при цьому за рахунок впливу на економічні інтереси
керованого об'єкта [7].
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Економічні методи

Аналіз

Матеріальне
стимулювання

Ціноутворення

Страхування

Кредитування

Штрафи

Фінсування

Планування

Санкції

Премії

Рисунок 2 – Система економічних методів менеджменту
Також важливу роль в менеджменті відграє застосування

соціально-

психологічних методів управління [8]. Ми розуміємо, що результати праці в
багатьох випадках залежать від цілого ряду соціально-психологічних факторів.
За допомогою врахування цих чинників керівники можуть цілеспрямовано
впливати на окремих працівників, також це допоможе сформувати колектив з
єдиними цілями і завданнями. Знаючи характер, особливості поведінки
кожного підлеглого, можна спрогнозувати його поведінку в потрібному для
колективу напрямку.
Соціально-психологічні
методи
Методи
професійного
відбору та
навчання

Гманізація праці

Психологічне
тестування
Соцільні
тренінги

Методи соцпсихол. відносин у
колективі

Забезпечення
техніки безпеки
Урахування
вимог єргономіки

Ділові ігри

Застосування методів
ефективного взаєморозуміння та
взаємодії
Психологічна адаптація
персоналу
Урахування фактору
психологічної сумісності

Рисунок 3 – Система економічних методів менеджменту
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Сьогодні відбувається трансформація розуміння того, що кращим та
стабільнішим буде не те підприємство, де від персоналу вимагають постійного
збільшення обсягів виробництва, а те, де для персоналу створюють найбільш
комфортні та прийнятні умови роботи, завдяки чому він сам починає прагнути
віддячити своєму підприємству найбільш корисливішою працею та відданістю.
[5].
Система управління персоналом підприємств повинна бути сформована на
базі сучасних принципів та методів, які дадуть змогу таким підприємствам
досягати як загальних цілей у межах вибраних ринків, так і високого рівня
прихильності працівників Ефективна система управління персоналом - це
робота з персоналом, у відповідності до концепції розвитку підприємства.
Синтез досвіду зарубіжних і вітчизняних теоретиків і практиків дозволяє
сформулювати основну ціль управління персоналом - створення, розвиток і
реалізація з максимальною ефективністю трудового потенціалу підприємства.

підвищення
конкурентоспромо
жності
підприємства в
ринкових умовах

забезпечення
високої
соціальної
ефективності
функціонування
колективу

підвищення
ефективності
виробництва та
праці, а саме
досягнення
максимального
прибутку

Рисунок 4 – Цілі управління персоналом підприємства
Кожен новий співробітник підприємства, приходячи на нове місце роботи,
повинен приймати на себе певні обов'язки і нести відповідальність за якість
виконаної роботи. Дослідження показало, що з допомогою вище зазначених
методів, використання їх в сукупності позитивно впливає на підприємства, а
саме на такі показники:
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1. Коефіцієнт стабільності кадрів - характеризує рівень стабільності
кадрових

змін

на

підприємстві.

Тобто

персонал

підприємства

затримуватиметься на своїх робочих місцях і не відбуватиметься втрати досвіду
отриманого за час роботи на тих чи інших посадах. Зменшується відсоток
нових співробітників і час їх входження в новий колектив.
2. Коефіцієнт плинності кадрів - характеризує відсоток тих працівників,
кого звільнили з підприємства за певний період часу. Для покращення динаміки
даного показника використовуються соціально-психологічні методи з метою
створення позитивного клімату в середині підприємства. Для працівників
важливо, щоб їх задовольняли як умови роботи, так і психологічний клімат у
відділах, а також позитивні тенденції в спілкування з колегами-керівництвом.
Це суттєво впливає на зменшення кількості працівників, які звільняються.
3. Коефіцієнт закріпленості, являє собою співвідношення кількості осіб з
певним стажем роботи, що залишили організацію за певний період до
середньооблікової кількості працівників за відповідний період.
4. Коефіцієнт внутрішньої мобільності, визначається як співвідношення
чисельності працівників, що змінили робочі місця всередині організації до
середньооблікової кількості працівників за відповідний період.
5.

Коефіцієнт

загальної

трудової

співвідношення суми (чисельності
персоналу

та

чисельності

всіх

мобільності,

розраховується

як

всіх звільнених, незмінної частини
прийнятих

за

певний

період)

до

середньооблікової кількості працівників за відповідний період [7].
Для удосконалення методів управління на підприємствах, керівникам і
фахівцям пропонується використовувати

комбінацію методів менеджменту

відповідно до особливостей вирішуваних завдань. Періодичність багатьох видів
діяльності і популярність способів їх вирішення створює основу для економії
часу і коштів, які необхідні для вирішення нестандартних задач.
Висновки з проведеного дослідження. Отже ефективне управління
можливе лише на основі поєднання, єдності всіх трьох груп методів:
економічних, адміністративних і соціально-психологічних, так як застосування
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економічних

методів

стає

успішним

тоді,

коли

вміло

поставлена

організаторська, адміністративна діяльність, яка забезпечує створення чіткого
розпорядку роботи, встановлення відповідальності кожного виконавця за
покладені на нього обов'язки.
Таким

чином,

ефективність

застосування

тих

чи

інших

методів

менеджменту залежить від їх мотиваційної спрямованості, системності та
наявності механізму їх реалізації і передбачає управлінську роботу керівництва
ресторану по пошуку і впровадження інноваційних сучасних методів
управління.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІМПОРТНИХ КОМЕРЦІЙНИХ УГОД
У статті розглядаються шляхи оптимізації імпортних комерційних угод.
Наведено визначення категорії «імпортні комерційні угоди». Проаналізовано
основні ключові методи та можливості удосконалення і поліпшення
результативності проведення імпортних комерційних угод.
Ключові слова: оптимізація, імпорт, комерція, угода, удосконалення.
У розвинених країнах в даний час практично немає промислових
підприємств, які б не займалася імпортом. Розвиток імпортних операцій
відіграє особливу роль в сучасних умовах, коли відбувається процес інтеграції
економіки в світове господарство. Україна проводить політику послідовного
розвитку взаємовигідних обмінів з усіма закордонними країнами, які готові до
цього і мають імпортні зв'язки з багатьма країнами світу. Імпорт справляє
істотний вплив не тільки на економіку країни в цілому, але і на функціонування
підприємств-імпортерів. У зв'язку з цим оптимізація імпортних комерційних
угод є нині актуальною проблемою.
Тому в даній статті доцільно дослідити шляхи оптимізації здійснення
імпортних комерційних угод, адже зовнішньоторговельна діяльність в формі
імпортних операцій стає все більш важливим фактором розвитку національної
економіки та досягнення економічної стабільності країни.
Імпортні угоди - це угоди, в яких зафіксовано особливості здійснення
ввезення на внутрішній ринок товару, закупленого у іншої країни. Якщо взяти
до уваги основні критерії ефективності комерційних угод і специфіку змісту і
виконання імпортного контракту, то найбільш загальними факторами його
оптимізації можна вважати наступні: ступінь ефективності ринку збуту фірмиімпортера; істотні умови договору купівлі-продажу імпортного товару;
обмежуючі фактори, які спричиняють бюджет контракту.
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Існує

багато

варіантів

можливих

напрямів

оптимізації

імпортних

комерційних угод. Розглянемо деякі з них.
1. Зміна умови поставок. Дана стратегія є більшою мірою оптимізаційною,
так як спрямована на зниження витрат і в результаті збільшення прибутку.
Якщо компанія працює на умовах поставки FCA, при яких всі витрати по сплаті
мит, для фірми-експортера в багатьох випадках вигідніше працювати на більш
лояльних умовах [7].
Умови СРТ вважаються більш вигідними для експортера при перевезеннях
будь-яким видом транспорту. Для продавця межа відповідальності при виборі
умов CPT проходить в момент прийому вантажу перевізником. Далі всі ризики
і фінансові зобов'язання за витратами, пов'язаним з доставкою товару, несе
покупець (або ділить їх з транспортною компанією або експедитором).
Використання даних умов дозволяє експортеру мінімізувати його ризики і
витрати, і часто обмежуються доставкою та завантаженням партії товару в порт
або на інше місце, в якому товар відвантажується покупцеві. Особливо зручно
умова CPT при відвантаженні на транспорт імпортера зі складу продавця.
2. Підприємства працюють з постачальниками за допомогою такої форми
розрахунку, як акредитив, який представляє собою зобов'язання банку, що
надається на прохання клієнта, заплатити третій особі при надання
одержувачем

платежу

в

банк,

який

виконує

акредитив,

документів,

передбачених умовами акредитива.
Використання даної форми розрахунку обумовлено простотою заповнення
банківських

форм,

незначним

розміром

комісії

при

дрібних

угодах.

Альтернативою використання акредитивної форми розрахунків може бути
інкасова форма розрахунків. Дана міра так само можливо посприяє зниженню
витрат, що призведе до підвищення прибутку і отже збільшить ефективність
експортних угод.
3. Компанії мають значні логістичні та транспортні витрати. З огляду на
той факт, що поставки продукції здійснюються досить регулярно і великими
партіями, буде можливо значно знизити витрати і відповідно значною мірою
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збільшити

ефективність

імпорних

операцій

за

допомогою

відкриття

транспортного відділу всередині самої компанії, але цей захід є дуже витратним
і виявляється дешевше звернутися до конкретної компанії, що займається
виключно перевезеннями.
Перевагами використання фірми-перевізника полягає в тому, що в
розпорядженні такої компанії знаходиться ціла мережа транспортних засобів, а
так само договору з авіалініями та залізничними компаніями. Отже, з огляду на
високу вартість створення транспортного відділу, даний спосіб не призведе до
збільшення прибутку [6].
4. Компанії можуть звузити асортимент продукції, що імпортується.
Необхідно створити збалансований асортиментний профіль для імпорту та
здійснити підбір асортименту для кожного цільового сегменту ринку.
5. Висока ціна на сировину впливає на собівартість продукції, що знижує
конкурентоспроможність продукції на міжнародному ринку. Тому можна
переорієнтуватися більш дешевших постачальників.
Будь-який

товарний

потік

рухається

поетапно.

Спочатку

торгове

підприємство працює з постачальником, у якого виробляється замовлення
товару. Це одне з основних ланок ланцюга, що забезпечує своєчасність і
безперервність поставок. Вибір постачальника здійснюється по цілому набору
критеріїв, основним з яких є прийнятне співвідношення ціни і якості товарів.
При вдалому виборі постачальника можна гарантувати, що він зробить або
надасть необхідну кількість товару в потрібний час, адже дана система
поставок вимагає чіткого складання замовлення.
При розрахунку обсягу замовлення можна користуватися різними
методиками, найбільш популярними з яких є замовлення через рівні проміжки
часу або при досягненні мінімального запасу. Для більш точного визначення
обсягу закупівель використовується АВС-аналіз.
Також необхідно розробити систему постачання - вона повинна бути
своєчасною і недорогою. Тут як раз і йдеться про зміну умов роботи з
постачальниками. Крім того, можливе укладання договорів з додатковими
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постачальниками, якщо їх умови нам підійдуть більше. Обов'язково потрібно
враховувати, що кожна з ланок ланцюга поставок працює зі своїм логістичним
компонентом і тільки ефективне об'єднання їх в систему дасть можливість
забезпечити постійний і своєчасний підвіз потрібної кількості продукції.
Це потрібно врахувати в договорах з постачальниками: домовитися про
терміни відвантаження сировини з моменту надходження замовлення. Якщо
цього не зробити, підприємства буде відчувати дефіцит сировини, що
призводить до зниження рівня сервісу або, навпаки, при зайвих обсягах будуть
наростати витрати на складування або з'являтися неліквіди. Оптимізація
управління товарними потоками здійснює на кожному структурному етапі
цього процесу [4].
При правильному підході підприємство значно збільшує свій прибуток за
рахунок вигідного придбання товару, а також економії на його доставку. У
договорі з постачальниками необхідно відобразити і інші умови: - можливість
швидкого нарощування поставок або їх скорочень без штрафних санкцій, наявність логістичної бази, яка дозволить здійснювати поставки з різною
частотою, - гнучка цінова політика, - готовність укладати довгострокові угоди.
При визначенні обсягу замовлення слід проаналізувати попит на кожну з
товарних позицій і потреби в страховому запасі.
Це робиться на основі АВС-аналізу, коли товар розбивається на групи
щодо попиту і прибутковості. Товари, які користуються постійним попитом, як
і товарні позиції, з низьким або епізодичним попитом, не вимагають страхового
запасу. Перші завозяться регулярними партіями, а другі - переважно під
замовлення. Серед товарів класу С, які складають 80% від загальної кількості,
багато позицій користуються нестабільним попитом, тому по даному класу
необхідно створювати страхові запаси.
Для успішної регулярної доставки слід синхронізувати всі логістичні
операції, які необхідні для успішної доставки товару. Частота і обсяги доставки
обговорюються в договорах між постачальником і нашим підприємством.
Також при укладанні договорів на постачання з постачальниками потрібно
звертати увагу на можливість постачальника самостійно організувати доставки
і закріпити цей пункт в договорі.
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Оптимізація витрат на транспортування досягається розміщенням на них
адекватної кількості страхового запасу. Це можна зробити декількома
способами. Перш за все, за допомогою АВС-аналізу визначається оптимальний
обсяг замовлення. Товар при цьому методі замовляється при зниженні запасів
до критичного рівня. Автоматизація процесу замовлення дозволить підвищити
точність розрахунків і істотно скоротити час. Відстеження переміщень товару
проводиться за допомогою WMS системи.
Дана система дозволяє в автоматичному режимі відстежити переміщення
товару, оптимізувати процеси навантаження і розвантаження, максимально
ефективно використовувати техніку і знизити витрати фонду оплати праці[8].
Залежно від ринкової поточної, оперативної та стратегічної ситуації, можна
рекомендувати наступні типи стратегії:
1. Конкурентна стратегія, орієнтована на вигоду. Закупівлі у кількох
постачальників дозволять знизити ризики опинитися в залежності від одного
постачальника. При прийнятті рішення про закупівлю основними факторами є
якість продукції, що поставляється, зниження витрат - це позитивні сторони
даної стратегії. Отже, реалізовувати цю стратегію для ТОВ "WATSONS" можна
лише

за

тими

позиціями,

які

можуть

бути

поставленими

різними

постачальниками.
2. Конкурентна стратегія, орієнтована на можливості, передбачає закупівлі
в декількох постачальників з метою максимально можливого зниження
закупівельних цін. Безсумнівним плюсом стратегії є можливість економії
витрат на сировину, проте до всіх ця стратегія також, як і попередня, не
застосовується. Така стратегія може бути застосована в тих випадках, коли
сировина різних постачальників рівноцінна за якістю.
3. Кооперативна стратегія, орієнтована на створення цінностей, передбачає
тенденцію до зниження кількості постачальників з метою створення
довгострокових партнерств з рештою, готовність адаптувати свої бізнес процеси під потреби постачальника. До мінусів потрібно віднести те, що є
ризик потрапляння в залежність від таких постачальників.
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4. Кооперативна стратегія, орієнтована на взаємини. Зменшення кількості
постачальників

для

створення

довгострокових

партнерств

з

кількома

ключовими. Активні пошуки нових постачальників в рамках зазначеної
стратегії не проводяться. При прийнятті рішення про закупівлю ціна і якість не
є вирішальними факторами. В такому випадку стабільні відносини дозволяють
розраховувати на безперебійні поставки [5].
Таким чином, для розробки заходів оптимізації імпортних операцій
рекомендується використовувати поєднання різних підходів до поставок
сировини, в залежності від його уніфікації, здійснювати заходи по стимуляції
персоналу відділу постачання. Для реалізації запропонованих заходів потрібно
знайти постійного та надійного постачальника та заключити з ним договір про
поставку сировини.
Запропоновані заходи дозволять: зменшити собівартість продукції;
збільшити кількість споживачів; збільшити прибуток.
Відтак, оптимізації імпортних операцій можна досягти шляхом:
1) пошуку вигідніших постачальників. Для проведення мпортних операцій
варто володіти даними щодо усіх можливих постачальників, та умов
співробітництва з ними. Слід максимально назбирати даних щодо якості
послуг,

які

ними

надаються.

Від

надійності

постачальників

залежна

результативність діяльності підприємств. Позитивною тенденцією буде
довгострокова співпраця з постачальниками. В цьому випадку існуватиме
впевненість в їх добросовісності та надійності.
2) використання засобів страхування валютних ризиків. Під валютним
ризиком розуміється ризик можливих фінансових втрат. Тому ефективність
імпортних операцій буде знижена, що не буде певною мірою задовольняти
імпортера [3].
3) організації потрібних строків поставки. Для удосконалення імпортних
операцій потрібно також зважати на строки поставки товару. Адже в різних
випадках затримка або попередня поставка може призвести до додаткових
витрат. Затримка поставки може спричинити, скажімо, збоям в системі
виробництва. Попередня поставка завдасть додаткових витрат на зберігання
товару. Тому необхідна чітка домовленість про дотримання строків поставки.
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4) організація безперервності поставок, якщо це необхідно для ефективної
діяльності підприємства. В залежності від того, чим займається підприємствоімпортер буде залежати необхідність організації безперервності поставок. Якщо
підприємство займається безперебійним виробництвом, то для нього буде
суттєво необхідною умова безперервності поставок. Адже від цього буде
залежати вся його діяльність. Навіть незначний простій буде коштувати
значних витрат. При невчасній поставці, можуть зірватися всі виробничі
терміни, які потягнуть за собою ряд проблем. Значимість безперервності
поставок полягає в тому, що цей процес на підприємствах повинен
здійснюватися постійно в межах життєвих циклів проектів та товарів що
виготовляються [2]
5) організації правильного транспортного забезпечення. Будь-яка імпортна
операція не обійдеться без використання транспортного засобу [9].
Отже, при правильній організації імпортних операцій можна досягти
непоганих фінансових результатів. Головне - це правильно організувати
проведення імпортних комерційних угод. Потрібно пам’ятати що існують
можливі шляхи їх удосконалення. Для цього необхідно зважати на всі складові
даних угод. При правильному аналізі та дослідженні окремих факторів
можливо розробити такий план дій, якій би в більшій мірі задовольняв, і сприяв
в отриманні кращих прибутків від здійснення імпортних комерційних угод.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті наведено економічний зміст поведінки організації. Розглянуто
інноваційні стратегії, виявлені зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на
стратегічні зміни в поведінці організації. Запропоновано систему факторів, за
допомогою яких можливо здійснити вибір напрямків стратегічних змін, які
будуть впливати на підвищення результативності діяльності організації в
умовах мінливого зовнішнього середовища.
Ключові слова: поведінка організації, інноваційна стратегія, фактори
зовнішнього середовища організації, фактори внутрішнього середовища
організації, інноваційні стратегічні зміни.
Особливостями сучасного етапу розвитку суспільства є стрімкі зміни в
усіх сферах життєдіяльності, які обумовлені зовнішніми змінами - перехід до
економіки знань, зміни у світовій геополітиці, в сфері фінансів, техніки і
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технологій, відкриття в сфері генетики, фізики та інших наук. Ці новації
впливають на темпи та інтенсивність змін у всіх галузях. З кожним роком все
більша кількість нововведень і досягнень використовуються в науці і, як
вказують експерти, уповільнення цієї тенденції не очікується. Дослідженням в
даній сфері присвячений не один десяток наукових робіт. Автори розходяться в
думках, що підвищує актуальність цього наукового напрямку.
У теоретичних і практичних дослідженнях досить широко висвітлені
питання управління змінами та чинниками, що на них вплив. Так, основні
концептуальні питання управління змінами розкриті в наукових працях
вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема: І. Адізіса, Д. Коттер, К. Левіна,
Е. Кемпбела, Д. Аакера, Д. Тревісані, О.Гусевой та інших. У роботах цих
дослідників наводяться різні аспекти управління змінами підприємств
(організацій) в сучасних умовах, в тому числі стратегічних змін. Наукові
роботи, які б системно розкривали особливості впливу стратегічних чинників
на поведінку організації, практично відсутні. Цим обумовлена актуальність
нашого дослідження.Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу
факторів,

що

систематизація

викликають
виділених

стратегічні
факторів;

зміни

в

проведення

поведінці

організації;

всебічних

досліджень,

спрямованих, насамперед, на розробку заходів щодо реалізації обраних
напрямків розвитку організації і забезпечення використання різних видів
нововведень і досягнень у всіх сферах управління.
Кожна організація, що працює в умовах динамічно мінливого ринку,
прагне забезпечити собі довготривалий збут продукції як запорука постійного
прибутку. Для цього вона повинна мати бачення довгострокових перспектив,
адекватних фактично ринковим умовам, конкуренції, власним ресурсним
можливостям. Подібний підхід дає можливість зрозуміти, яку інноваційну
стратегію організація хотіла б реалізувати.
У науковій літературі поняття «інноваційна стратегія» відносять до суто
теоретичного і віртуального, яке має своє відображення в інших стратегічних
сферах, таких, наприклад, як науково-дослідна і дослідно-конструкторська
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діяльність (НДДКР). Гусєва О. [5] визначає інноваційну стратегію як частина
загальної стратегії підприємства, яка орієнтується на досягнення перспективних
цілей, безпосередньо через інноваційний процес. ХолодБ. [6] розглядає
інноваційну стратегію, як набір правил, методів, способів пошуку і
впровадження перспективних для організації напрямів розвитку науковотехнічних досягнень c урахуванням ресурсної політики. На нашу думку, під
інноваційною стратегією розуміється алгоритм тривалих цілеспрямованих
заходів, необхідних для досягнення вигідних результатів при потенційних
можливостях. При цьому зміниться й існуюча модель поведінки організації, яка
повинна буде відображати стратегічний напрям в нових ринкових умовах
Реалізація інноваційної стратегії передбачає, що організації буде необхідно
запобігти до системи стратегічних змін.
З урахуванням сформованих теоретичних і практичних узагальнень можна
виділити дві групи стратегій, які, на наш погляд, найбільш актуальні для даного
періоду - технологічні та маркетингові.
Інноваційна стратегія в загальному розумінні являє собою комплекс
послідовних заходів з ефективного використання інноваційних ресурсів
організації для забезпечення довгострокового розвитку. Інноваційна стратегія
вибирається на основі фактично сформованих конкурентних переваг, які
набуває організація-інноватор. На думку автора, інноваційні перетворення
можуть бути спрямовані на здійснення таких конкурентних стратегій:
диференціації, стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ),
стратегії сегментації, стратегій комплексу маркетингу.
Інноваційні стратегії лідерства, що відносяться до технологічних, не
завжди показують високий ступінь активності поведінки. Найбільш активна
поведінка спостерігається у організацій, які виводять на ринок продукцію,
аналогів якої до її появи не було. Інновації тут такі, що потрібні
фундаментальні зміни під ті нововведення, якими володіє кінцевий продукт. У
разі вибору стратегії слідування за лідером, або залежності, організація розуміє,
що грає другорядну роль. Стратегія копіювання, імітації, як правило,
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реалізується в умовах наявності ліцензій, отриманих у лідера. Поведінка таких
організацій акцентується на ринковій ціні і факторах ціни. Стратегію
удосконалення можна віднести до традиційних і давно сформованим
стратегіям. Тут спостерігається економія на витратах для підготовки робочої
сили та поєднанні процесів управління з пристосуванням існуючого обладнання
до нових технологій.
Стратегія диференціації - це стратегія інноваційних змін, які спрямовані на
формування унікального сприйняття продукту і виробляє його організації.
Стратегія диференціації застосовується в разі, якщо споживач висуває
підвищені вимоги до якості продукції (послуг) і не чутливий до зміни ціни на
продукт.
В Україні теорія і практика корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) діяльності організацій знаходиться на початковій стадії становлення.
Автори наукових досліджень в сфері КСВ розуміють її як філософію бізнесу,
яка впливає на дії організації. Це відповідальність тих, хто приймає бізнесрішення, перед тими, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення
впливають.

Стратегія

реалізується

за

двома

основними

векторами:

внутрішнього (реалізація соціальної активності на мікрорівні всередині
організації) і зовнішньому (реалізація заходів стратегії КСВ на макрорівні у
взаємодії із зовнішнім середовищем). Використання даної стратегії всередині
організації пов'язано з розвитком персоналу, охороною здоров'я та створенням
безпечних умов праці, з вирішенням питань проведення реструктуризації з
урахуванням етики та відповідальності керівництва, що прямо впливає на
стратегічні зміни в поведінці організації. У зовнішньому середовищі соціальні
програми організації можуть бути спрямовані на розвиток місцевого суспільної
поведінки, стимулювання ведення добросовісної ділової практики, залучення
уваги до природоохоронної діяльності, а також сприяють зміцненню репутації
та іміджу організації на регіональному рівні.
Стратегія сегментації досить відома в теорії і практиці маркетингу і в
своїй основі передбачає, як роботу з базовою та вторинної ідеєю, яка
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передувала продукту або послуги, так і глибоке вивчення потреб певних
покупців на ринку з подальшим виділенням найбільш ефективної групи таких
покупців або споживачів. Такий підхід до питання дозволяє отримати хороший
прибуток від бізнес-діяльності.
Перш за все на практиці стає очевидним, що сегмент не утворюється
стихійно, він формується тільки тоді, коли хтось впроваджує на існуючий
ринок певну нову ідею і поширює її серед потенційних споживачів. Іншими
словами, сегмент треба не виділяти, а формувати його специфічну потребу. У
разі, якщо організація хоче продавати новий товар на якомусь перш існуючому
ринку, їй необхідно сформувати і виділити з існуючого сегмента такий, який
адекватно сприйме нову вторинну ідею. З точки зору поведінки організації, це
може проявлятися в розширенні штату фахівців з продажу, зниженні мотивації,
виникненні дублювання торгових процесів, замовленні дорогих рекламних
компаній і запрошенні на роботу дорогих фахівців. У підсумку, наведені
стратегії викликають зміни в поведінці організації з урахуванням оптимізації
бізнес-процесів, пов'язаних з маркетингом і продажами.
В силу своєї динамічності, схильності впливу чинників різної природи,
багатогранності

прояву

поведінку

організації

є

складним

предметом

управлінської діяльності, в зв'язку з чим управління поведінкою організації в
умовах проведення стратегічних змін вимагає використання системного
підходу

до

розробки

науково-обґрунтованих

рекомендацій

щодо

його

вдосконалення.
Дослідження поведінки організації сьогодні - це отримання знань, які
вивчають відмінні риси, механізми, а також наслідки і види поведінки індивідів
і груп в рамках організаційного контексту, аналізують весь спектр взаємодії від індивідуального до міжгрупового (на рівнях індивіда, групи і організації).
Проблематика поведінки знаходиться в фокусі інтересів багатьох наук, в тому
числі, соціології, фізіологія, психології, антропології, політології та інших. Вже
згадана галузь знань перетинається з поведінковими управлінськими науками: з
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перших запозичуються знання про характер і причини вчинків людей, з других
- будь-які, що сприяють поліпшенню взаємин між людьми і організаціями, ідеї.
Поведінка як поняття є більш багатогранним, ніж поняття активності і
діяльності, прийняті в психології. З точки зору психології, поведінка виникає на
тому рівні організації матерії, коли її живі структурні складові набувають
здатність сприймати, зберігати і переробляти інформацію, використовуючи її з
метою не тільки самозбереження, а й пристосування до умов існування або
(у людини) їх активного зміни. Під поведінкою організації слід розуміти
комплекс індивідуальних чи колективних об'єктивно усвідомлених соціальних
вчинків, які активізуються зовнішнім і внутрішнім середовищем організації. Їх
здійснює персонал в процесі трудової діяльності для досягнення особистих,
групових і організаційних цілей.
Відсутність єдиної точки зору щодо сутності та змісту організаційних
змін дозволило нам здійснити спробу привести своє розуміння даного терміну.
Приєднуючись до деяких трактувань і визначень, нами сформовано уточнення
даного поняття як комплексних дій, які припускають перехід організації та її
окремих елементів в нове, бажаний стан, що враховує вплив факторів
навколишнього середовища, для досягнення організацією її стратегічних цілей.
Характер

дослідження

необхідністю

розробки

феномену

поведінки

системи

ефективного

організації
управління

обумовлений
поведінкою

співробітників організації, визначаючи місце суб'єкта в колективі, і одночасно
розглядаючи таку поведінку в залежності від факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища і обраної інноваційної стратегії. Інноваційна стратегія
і викликані нею організаційні зміни впливають на поведінку організації. Ці
поняття мають чіткий взаємозв'язок і певну послідовність, на кожному етапі
якої можна простежити виникають чинники впливу [2]. Для систематизації
пропонується використання системи внутрішніх і зовнішніх факторів, що
впливають на стратегічні зміни.
До стратегічних зовнішніх чинників відносимо постійно з'являються
технічні та технологічні нововведення, законодавчі акти, зміни, що проводяться
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державою на макроекономічному рівні, зміни демографічної структури і т.
П. Знання зовнішніх чинників дає можливість розробки стратегічних рішень і
алгоритму взаємодії організації із зовнішнім середовищем в короткостроковій і
довгостроковій

перспективі.

У

таблиці

1

представлена

класифікація

стратегічних факторів, що впливають на організаційні зміни.
Таблиця 1 - Зовнішні фактори, що впливають на стратегічні зміни в
організації
Технологічні фактори
Нові інформаційні технології.
Нові технології виробництва і обробки.
Інтегровані системи управління
ресурсами
Нові знання (організації, діяльність
яких заснована на принципах економіки
знань і креативної економіки)

Економічні фактори
Глобалізація
економіки
і
посилення
конкуренції.
Зміни структури галузей.
Перехід економіки від постіндустріального
етапу до економіки знань і креативної
економіці.
Рівень інфляції в країні.
Рівень зайнятості та зміни в професійній
структурі.
Регіональна диференціація
Політичні фактори
Соціальні фактори
Дерегулювання ринків.
Демографічна ситуація.
Зміни дерегулюючих структур.
Доступ і різноманітність робочої сили.
Адміністративні бар'єри.
Підвищення рівня освіти.
Система захисту власності (в тому числі, Зміни в системі цінностей і
інтелектуальної)
громадських ієрархій.
Зростання незалежності і свободи вибору в
суспільстві

Зовнішні та внутрішні фактори взаємопов'язані і впливають комплексно.
Зміни в одній області можуть спричинити за собою зміни в інших. Таким
чином, управління змінами направлено на підвищення адаптивності і гнучкості
організації до вимог зовнішнього середовища і використання можливостей, що
відкриваються. Внутрішні чинники організації, що впливають на можливості її
розвитку та істотної зміни, можна поділити на такі групи, як: організаційноадміністративні, технологічні, економічні та соціальні (табл. 2).
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Таблиця 2 - Внутрішні чинники, які впливають на стратегічні зміни в
організації
Організаційно-адміністративні
Зміна керівництва.
Впровадження більш ефективного
менеджменту.
Зміни в адміністративних і
організаційних механізмах управління.
Зміна методів управління конфліктами
Економічніе
Націленість на зміни в обсягах
продажів.
Збільшення рівня рентабельності.
Перехід на нові види сировини і ресурсів.
Зміни в темпах зростання підприємства

Технологічні
Перехід на нове обладнання.
Перехід на нові інформаційні технології.
Оновлення баз даних.
Прагнення до інформаційного прогресу
Соціальні
Перехід до нових соціальних програм.
Зміни соціально-психологічного
клімату в організації.
Використання нових напрямків
організаційної культури.
Підготовка персоналу до проведення
змін, спрямованих на підвищення його
рівня компетенцій

Перераховані вище фактори впливають як на керівників, так і на
співробітників і поведінку організації в цілому. Зміни можуть бути
фундаментальними або радикальними. При їх проведенні виникають негативні
умови проведення таких змін. У разі проведення фундаментальних змін
виникає підвищення рівня невизначеності очікуваних результатів. Тут можливі
складнощі з термінами, витратами, якістю та ефективності, що викликає
невпевненість і деструктивна поведінка на всіх рівнях управління. Якщо
проводяться радикальні зміни, то вони можуть бути пов'язані з підвищенням
ризиків капіталовкладень проведених змін. Тут підвищуються вимоги до
процесів управління, змінюється структура і склад не тільки портфеля товарів і
послуг, але і забезпечують процесів, а також потрібно більш складна робота для
адміністративного апарату з пошуку та залучення додаткових ресурсів.
Стратегічні зміни будь вони фундаментальні, або радикальні, призводять
до посилення протиріч в керівництві організації. Вибір і реалізація стратегій
неминуче викликають протиріччя інтересів і підходів до управління у
представників керівництва та керівників структурних підрозділів інших рівнів
організації. Тут потрібне забезпечення поєднання інтересів адміністрації і
структурних керівників для забезпечення необхідного планомірного процесу
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стратегічних змін, узгодження рішень в сфері реалізації стратегії, управління
матеріальними, фінансовими і трудовими ресурсами, правильного вибору
маркетингового стратегічного напрямку.
Таким чином, можна зробити висновок, що запропонована систематизація
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації є основою для
візуалізації довгострокових перспектив організації, формування напрямків
стратегічних змін в її поведінці. Виявлений взаємозв'язок між інноваційною
стратегією, стратегічними змінами і поведінкою організації може бути
використана при розробці довгострокових і середньострокових напрямів
розвитку організації. З урахуванням виявлених теоретичних аспектів і змісту
стратегічних факторів, що викликають зміни в поведінці організації, необхідно
враховувати їх комплексність і взаємозв'язок. Зміни в одній області можуть
спричинити за собою зміни в інших. Також потрібно більш гнучка узгодженість
всіх видів управлінських процесів. Крім того, при проведенні стратегічних змін,
пов'язаних з введенням інновацій, спостерігається зміни характеру поведінки
організації. Багато в чому причини зміни характеру поведінки організації
виглядають як ланцюгова реакція у всіх структурних підрозділах організації,
оскільки зміна стану хоча б одного елемента веде до зміни стану всіх інших.
Таким чином, управління змінами направлено на підвищення інтересів,
зачіпають не тільки окремо взятого співробітника, але і весь колектив в цілому,
а це, в свою чергу, вимагає своєчасного діагностування та вирішення проблем
соціального характеру, адаптивності і гнучкості всієї організації до вимог як у
внутрішній середовищі організації, так і в зовнішній.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У статті розглянуто теоретичний підхід використання інформаційних
систем та технологій в управлінні підприємством. Сформульовані поняття
систем та технологій в управлінні підприємством. Наведені компоненти
інформаційної системи та технологій в управлінні підприємством.
Ключові слова: менеджмент, інформаційні системи,управлінські рішення,
інформаційне забезпечення.
У наш час підвищення ефективності управлінської діяльності стає
основним

напрямком

діяльності

підприємства.

Будь-яке

рішення

на

підприємстві приймається на основі інформації, а інформаційні системи та
технології – це сучасний і ефективний інструмент отримання цієї інформації.
Інформаційні системи та технології в системі вищого менеджменту є
способом підвищення ефективності управління, вони дозволяють швидко
реагувати на зміни в умовах нестабільної світової економіки і виступають у
вигляді потужної конкурентної переваги. Використання інформаційних систем і
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технологій повинно мати позитивний ефект для організації – максимально
допомагати у вирішенні завдань задоволення очікувань клієнтів і розкривати
потенціал співробітників. Однак при рішенні задачі автоматизації управління
виникає ряд труднощів, невід’ємно пов’язаних з його специфікою.
Проблема

використання

інформаційних

технологій

в

управлінні

підприємством знайшла своє відображення в працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних

вчених, таких

як:

Мейора

Т.,

Стікула І.,

Коберна

А.,

Македонського М., Матвєєва М., Петрова Ю., Бутинця Ф.Ф., Ковальчука Т.М.,
Пушкаря М.С.
Метою

статті

є

дослідження

теоретичного

підходу

використання

інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством.
Останнім часом все більше управлінців починають чітко розуміти
важливість побудови інформаційної системи на підприємстві як необхідного
інструменту для успішного керування. На розвиток інформаційних систем у
підприємстві впливають різні фактори (рис. 1).
Фактори, які впливають на розвиток ІС на
підприємстві

Розвиток
методів
управління
організацією

Розробка підходів до
технічної та програмної
реалізації елементів
інформаційної системи

Розвиток
продуктивності
комп’ютерних
систем

Рисунок 1 – Фактори, які впливають на розвиток ІС у підприємстві.
Прогрес у збільшенні потужності та продуктивності комп’ютерних систем
та розвиток мережевих технологій та систем передачі даних дозволили
постійно

підвищувати

продуктивність

інформаційних

систем

та

їх

функціональних можливостей. Для того, щоб прийняти будь-яке компетентне
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управлінське рішення, необхідно постійно контролювати різні аспекти
діяльності підприємства. Тому зараз найкращий підхід до управління
передбачає інвестування в інформаційні технології. І чим більша компанія, тим
серйознішими повинні бути інвестиції. Вони є життєвоважливою необхідністю
в жорсткій конкуренції, в умовах економічної кризи перемогти можуть лише ті,
хто найкраще підготовлений та найбільш ефективно організований. Проте
керівництво підприємств недостатньо вивчило питання більш широкого
використання інформаційних систем та їх ефективного функціонування.
Організації мають різний рівень управління, що вимагає дуже конкретних
видів інформаційної підтримки. У зв’язку з цим використання ІСв управлінні є
однією

з

найбільш

суперечливих

внутрішніх

проблем.

Керівництво

підприємств, розуміючи, що існують такі проблеми, часто відмовляється
вирішувати їх, оскільки вони почуваються недостатньо компетентно. Рішення в
кращому випадку залишаються за керівниками інформаційних служб або
спеціалізованих зовнішніх організацій, які не зацікавлені в швидкому
вирішенні

інформаційних

проблем.

Економічні

ризики,

пов’язані

з

використанням ІС в управлінні, постійно зростають, і це незрозуміло, як довго
керівництво підприємств буде недооцінювати цей важливий стратегічний
ресурс.
Як вже було сказано раніше, під системою розуміють сукупність
пов’язаних між собою і з зовнішнім середовищем елементів, функціонування
яких спрямоване на реалізацію конкретної мети або корисного результату.
Таким чином, система управління підприємством може бути розглянута як
складна система, що реалізує комплекс заходів.
Найважливіша функція в будь-якій економічній системі – це управління,
без якої немислима цілеспрямована діяльність людей в усі часи їх існування.
Прикладів може бути наведено безліч. Необхідною умовою управління є
наявність спільних цілей. Наприклад, якщо колектив об’єднаний загальними
цілями, то для їх досягнення виникає потреба в управлінні, щоб координувати
дії членів цього колективу. Такими цілями можуть бути, наприклад,
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забезпечення стійкості функціонування або виживання об’єкта управління в
конкурентній

боротьбі,

отримання

максимального

прибутку,

вихід

на

міжнародний ринок тощо. На початку узагальнені цілі в процесі уточнення
формалізуються у вигляді цільових функцій.
Таким чином, систему, що реалізує функції управління, називають
системою управління. Так, система управління підприємством реалізує мету,
яка може бути сформульована як встановлення перспективних напрямків,
втілення в життя і контроль за проведенням заходів, які передбачають
організацію ефективної життєдіяльності підприємства.
На кожному підприємстві приймається велика кількість різноманітних
рішень, які класифікують за різними ознаками. Виділяють 3 основні групи
управлінських рішень на підприємстві (табл. 1).
Таблиця 1 – Види управлінських рішень та їх характеристика
Вид рішення

Організаційні
рішення

Рішення з
планування

Оперативні
управлінські
рішення

Характеристика
Рішення, пов’язані зі зміною організаційної структури підприємства
(наприклад, реорганізацією відділів або служб підприємства). Такі
рішення приймаються відносно рідко і протягом відносно великого
періоду часу. Для їх обґрунтування і прийняття можливо
використовувати весь арсенал наукових методів моделювання та
кількісного обґрунтування рішень. Важливим є те, що ефективність
прийнятих організаційних рішень багато в чому обумовлює ефективність
подальших рішень.
Рішення, які пов’язані з прийняттям, коригуванням, регулюванням
планів господарської діяльності підприємства (довгострокових планів і
стратегій розвитку підприємства, календарних планів, планів
виробництва тощо). Прийняття рішень з планування багато в чому
пов’язано з діючою структурою підприємства, водночас, самі плани на
різних рівнях визначають завдання для подальших оперативних рішень.
Рішення, які пов’язані з виробленням варіантів реалізації тих чи інших
планів в рамках діючої структури підприємства та наявних ресурсів, а
також пов’язані з оперативним регулюванням діяльності підрозділів з
урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Управління пов’язано з обміном інформації між елементами системи, а
також з навколишнім середовищем. Процес управління передбачає отримання
відомостей про стан системи в кожен момент часу, про досягнення або
недосягнення заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити
виконання управлінських дій. Таким чином, будь-якій системі управління
економічним об’єктом відповідає своя інформаційна система. Управлінські
рішення відповідають певним вимогам (рис. 2).
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Здатність до реалізації

Наукова обґрунтованість

Об’єктивність

Простота, чіткість і
стислість викладення

Вимоги до управлінських
рішень

Своєчасність

Правомірність і
законність

Однозначність

Оптимальність

Рисунок 2 – Вимоги до управлінських рішень.
Рішення

економічних

і

управлінських

завдань,

в

тому

числі

і

маркетингових, завжди було пов’язане зі збором інформації для вирішення
завдань, переробкою інформації і подальшою передачею економісту або
маркетологу для прийняття рішення. Тобто технологія прийняття рішення в цій
області завжди мала інформаційну основу, хоча спочатку обробка даних
здійснювалася

вручну.

Зараз

при

широкому

застосуванні

засобів

обчислювальної техніки цей процес автоматизований і з’явився термін
«інформаційна технологія». Інформаційна технологія – це система методів і
збору, накопичення, зберігання, пошуку та обробки інформації на основі
застосування засобів обчислювальної техніки [5]. Відповідно, вся упорядкована
послідовність взаємопов’язаних дій, що виконується з моменту виникнення
інформації до отримання необхідного результату, називається технологічним
процесом.
Технологія будь-яких досліджень має на увазі надходження первинної
документації, яка належна трансформуватися в проект і план.
По-перше, стрімке збільшення пропозицій технологічного характеру
вимагає великого обсягу інвестицій. Витрати підприємства на процес
автоматизації зростають випереджаючими темпами в порівнянні з іншими
витратами підприємства. При цьому керівні структури часто мало інформовані
про загальні витрати в сфері інформаційних технологій. Так, компетентні
рішення керівництва підприємства містять приблизно лише 5% необхідних
витрат.
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По-друге, можна відзначити, факт переосмислення ролі інформаційних
технологій в господарській діяльності багатьох підприємств. Інформаційні
технології перестали бути просто допоміжною частиною. Вони перетворилися в
одну з найважливіших частин господарської діяльності. Ризики, пов’язані з
цією діяльністю в наш час багато в чому визначаються ризиками в
досліджуваній сфері.
Реалізація

сучасних

організаційних

проєктів

вимагає

повного

використання потенціалу інформаційних технологій. Прикладом може служити
створення «віртуальних організацій», тобто організацій без прив’язки учасників
до певного місця. Також в практиці зустрічається і інший шлях вирішення
технологічних проблем підприємства і скорочення зростання витрат в цій
сфері. Він полягає в тому, що персонал підприємства перекладається в
розпорядження дочірніх підприємств або ж в розпорядження підприємствпартнерів. На материнському підприємстві залишається невелика група
співробітників, на яку покладаються функції інформаційного менеджменту.
Керівництво підприємств часто відчуває себе обмеженим в тому плані, що
змушене делегувати відповідні питання внутрішньофірмовим підрозділам або
зовнішнім організаціям. Тим більше, що ця система не дає гарантій вирішення
наявних проблем.
Таким чином, можна зробити висновок, що інформаційні системи та
інформаційні технології все більше стають тією суттю, яка пронизує всі сфери
діяльності підприємства. Для всіх підприємств та організацій, незалежно від
того, які цілі вони переслідують і які стратегії вони реалізують, передові
інформаційні системи та інформаційні технології є ключовим фактором успіху,
що забезпечує їх успішне функціонування. Особливо це стосується України, де
інформаційні системи і технології ще досить нові і не використовуються в
повній мірі. Інформаційні системи та технології переходять з розряду новинок в
повсякденний інструмент управління, вони стають все популярнішими і
перетворюються в інфраструктуру. Вищий менеджмент повинен приділяти цій
проблемі належну увагу і не відмовлятися її вирішувати.
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Ризики, пов’язані з інформаційними системами та технологіями, постійно
зростають, і неясно, до яких пір керівництво підприємств буде недооцінювати
цей важливий стратегічний ресурс. Саме від вищого менеджменту повинні
виходити вирішальні ініціативи щодо зміни ситуації в цій сфері, адже
використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством
можуть виступити в вигляді потужної конкурентної переваги і дозволяє
швидше реагувати на нестабільні зміни в умовах розгортання економічної
кризи.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтовано розширення обсягу соціальних інновацій в умовах нестабільного
зовнішнього середовища та активізації євроінтеграційних процесів в Україні.
Сформулюванні

суттєві

якісні

характеристики

ефективної

системи

менеджменту організації, трактуванні терміна «системи менеджменту
організації» та розробці оптимальної загальної схеми функціонування системи
менеджменту («вищого рівня») організації із урахуванням процесів створення
та покращення.
Ключові слова: система менеджменту організації; якісні характеристики
ефективної системи менеджменту організації; конкурентоспроможність
організації; розвиток організації.
Управління

сучасною

організацією

(підприємством)

вирізняється

складністю виробничих, соціальних та економічних процесів, відповідальністю
менеджменту за результати діяльності організації, використання та оборот
значних матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. Результати діяльності
сучасних великих організацій впливають на їх становище на галузевому ринку;
економіку країни; на мікрорівні через соціально-економічне становище
працівників організації та їх сімей; зовнішнє оточення організації –
підприємства постачальники та інших бізнес-партнерів. Усе це в підсумку
визначає майбутнє організації – її стійкість, конкурентоспроможність,
особливості розвитку та корисність для суспільства. Орієнтація сучасних
організацій

на

довгострокову

перспективу

потребує

забезпечення

їх

стратегічної стійкості й конкурентоспроможності, що проявляється в здатності
організацій створювати інноваційні продукти, послуги та процеси як у
внутрішньому, так і зовнішньому середовищі, що формує конкурентні переваги
на ринку покупця в умовах нестійкого та динамічного бізнес-середовища.
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Створення ефективної системи менеджменту для організації науковці й
практики розглядають стосовно можливості виходу на новий рівень розвитку,
який передбачає можливість модернізації організаційної структури управління
та збільшення її ефективності; зниження витрат; підвищення рівня безпеки
послуг і продукції; випуск продукції належної (очікуваної) якості, збільшення
кількості кінцевих споживачів і займання позиції найкращого постачальника;
збільшення обсягів збуту продукції та послуг; оперативне реагування на
ринкові коливання; підвищення продуктивності; захист своєї торговельної
марки та репутації. Сучасна система менеджменту організацій включає набір
таких підсистем, як фінансовий, інвестиційний, стратегічний, інформаційний,
інноваційний

менеджмент,

маркетинг,

управління

проектами,

ризик-

менеджмент, екологічний менеджмент, менеджмент якості. Актуальним
питанням створення та застосування систем менеджменту, їх теоретичної і
практичної ефективності було присвячено наукові праці К. Арджириса,
С. П. Бараненко, В. Н. Буркова, Т. Бернса, Н.В. Корж, А. Я. Кібанова,
П. М. Сенге, Г. М. Сталкера, В. В. Шеметова та ін.
Метою написання статті є розробка загальної системи менеджменту
організації, виявлення суттєвих якісних характеристик ефективної системи
менеджменту організації й різних інновацій, які дозволяють упроваджувати
довгострокові стратегії та забезпечують конкурентоспроможність організації в
цілому.
Вивчаючи питання стійкості сучасних підприємств у працях багатьох
науковців, можна помітити, що її розглядають як результат їх здатності
створювати, розвивати та довгий час зберігати конкурентні переваги на ринку
за умов прискореного розвитку науково-технічного прогресу, проблем із
ресурсами та впливом на екологію. Конкурентоспроможність підприємства
трактують як передумову для досягнення стійкості підприємства на основі
потенціалу, що включає:
1) здатність об’єктивно оцінювати очікування цільових груп споживачів;
2) спроможність здійснювати виробництво, результати якого відповідають
вимогам покупців щодо якості та ціни товару;
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3) здатність ефективно проводити маркетингову політику;
4) можливість зниження витрат на фактори виробництва (сировину та
матеріали, енергію, капітал, робочу силу тощо);
5) здатність до створення та утримання технологічної переваги над
галузевими конкурентами (стосується виробництва, збуту, управління і т.д.);
6) застосування інновацій у плануванні, організації та здійсненні
ефективної стратегії у сфері виробництва, управління активами, маркетингу;
7) формування та розвиток організаційної культури підприємства на
високому виконавчому та виробничому рівнях [1–5].
Для вирішення проблеми конкурентоспроможності Комісія із питань
продуктивності праці в промисловості Массачусетського технологічного
інституту

рекомендувала

заходи,

що

сприятимуть

підвищенню

конкурентоспроможності, а саме:
1) приділяти менше уваги проектам, які приносять короткостроковий
прибуток, і більше інвестувати коштів у науково-технічні дослідження і
конструкторські розробки;
2) періодично переглядати корпоративну стратегію своєї компанії,
включаючи в неї «реакцію» на зміни конкурентної ситуації на міжнародному
рівні (передбачає збільшення інвестицій у персонал і обладнання із метою
покращити виробничі можливості фірми);
3) створювати якісну продукцію на стадії конструкторських розробок,
приділяти більше уваги модернізації процесу, а не зосереджуватися на
впровадженні інновації в саму продукцію [6].
Можливість фірми бути конкурентоспроможною на ринку визначає її
здатність

адаптуватися

та

своєчасно

ухвалювати

рішення

в

системі

менеджменту на основі отриманої інформації. Р. А. Фатхутдінов, розкриваючи
сутність побудови системи менеджменту соціально-економічних і виробничих
об’єктів, визначає, що стандартна структура системи менеджменту включає:
а) внутрішнє оточення (вхід, вихід, зовнішнє середовище та зворотний
зв’язок);
б) внутрішню структуру (підсистема наукового супроводження, цільова,
забезпечувальна, керувальна та керівна підсистеми).
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Науковець відзначає, що система менеджменту – це «система досягнення
конкурентоспроможності керованого об’єкта» [7]. Консалтингова компанія
«Management Systems» під час опису свого унікального підходу наголошує, що
він включає «справжню систему менеджменту: оцінку, планування, структуру,
розвиток лідерства, продуктивність менеджменту та менеджмент культури.
Кожен із цих інструментів (які також є продуктами) автономний, а також
об’єднаний із інтегрованою системою менеджменту» [8]. Міжнародна
організація стандартизації (ISO) розробила стандарти, що стосуються системи
менеджменту, які охоплюють такі напрямки, як якість, безпека та надійність,
загальний менеджмент, здоров’я і медицина, навколишнє середовище й енергія,
промисловість, послуги, інформаційні технології. У свою чергу блок стандартів
із назвою «Загальний менеджмент» містить 12 стандартів, які деталізують
окремі сфери діяльності менеджменту підприємств. У своїх документах
Міжнародна організація стандартизації визначає систему менеджменту як
«набір взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів організації для формування
політики, цілей і процесів для досягнення цих цілей» [9].
У стандарті ISO 19600:2014, наприклад, визначено, що організація – це
«особа або група осіб, які спільно функціонують із зобов’язаннями,
повноваженнями та зв’язками для досягнення цілей» і пояснено, що «концепція
організації

включає,

не

обмежуючи

одиничного

торгівця,

компанію,

корпорацію, фірму, підприємство, орган влади, партнерство, добродійність чи
інститут, або частину, або комбінацію з цього, зареєстроване воно чи ні,
публічне або приватне» .
Тому пропонуємо розширити програму лояльності для клієнтів за
допомогою соціальних інновацій: проведення безкоштовних ознайомчих лекцій
упродовж 30 хв для різних вікових груп споживачів із заздалегідь визначеною
тематикою у приміщеннях компанії; проведення безкоштовних 30-хвилинних
лекцій, теми яких визначили самі споживачі; проведення даних лекцій у
навчальних закладах.
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Розробка системи менеджменту організації дуже індивідуальна, тому слід
враховувати специфіку діяльності організації. Аналіз наукової та нормативної
документації щодо суті, завдань та очікуваних результатів від створення
системи менеджменту організації дозволив авторам запропонувати загальну
схему функціонування системи менеджменту організації (підприємства) (рис.2).

Рисунок 1 - Загальна схема функціонування системи менеджменту
«вищого рівня» організації (підприємства)
Крім того, авторами були виділені суттєві якісні характеристики
ефективної

системи

менеджменту

організації:

–

отримання

найвищих

результатів серед конкурентів; – можливість кардинально змінити своє життя; –
робота, що генерує радісні (позитивні) відчуття; – створення власної опори
організації; – праця – це любов, яка видима. Отже, на наш погляд, система
менеджменту організації – це система, яка відображає вищу стадію розвитку
організації та розкриває її вищу суть, формує відповідальність, забезпечує
прості рішення організації в активному та конкурентному бізнес-середовищі,
створює форми за допомогою думок і завершений цикл управління.
Подальшого дослідження потребують розробка нормативних документів,
що стосуються системи менеджменту організації в межах загальної схеми
системи менеджменту («вищого рівня») організації, розробки різноманітних
інновацій, які враховують регіональний аспект розміщення компанії, швидкого
впровадження позитивного досвіду міжнародних компаній даного типу.
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Дар’я Меркулова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті проаналізована система управління знаннями в організаціях..
Розглянуто дефініцію поняття «управління знаннями» та виділені напрямки в
управлінні знаннями. Пропонуються інструменти управління знаннями.
Показані характеристики організації, що навчається. Особлива увага у даній
статті приділяється також поняттям «соціальна мережа» і «соціальний та
організаційний капітал.
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Ключові слова: знання, управління знаннями, організація, що навчається,
соціальна мережа, інформація,соціальний капітал, організаційний капітал.
В умовах розвитку Індустрії 4.0 та світу, який динамічний та не
передбачуваний, зростає ціна помилки управлінських рішень. Саме тому в
управлінні організацією роль інформаційних технологій відступає на другий
план, поступаючись місцем знанням. Останнім часом з'являється велика
кількість публікацій, в яких вчені та фахівці намагаються сформувати підходи
до

управління

ускладнюється

знаннями

в

організаціях.

конкурентному

Для

середовищі

виживання
вишів

в

постійно
необхідні

висококваліфіковані фахівці, здатні творчо мислити і використовувати свої
знання

для

вирішення

завдань,

конкурентоспроможності.

спрямованих

В

умовах

на

підвищення

розвинутого

їх

ринку

конкурентоспроможність закладу вищої освіти визначається готовністю до
постійного

і

безперервного

інноваційного

процесу,

заснованого

на

використанні існуючих і створенню нових знань. Знання стають основним
активом компанії в конкурентній боротьбі, оскільки всі інші джерела
конкурентної

переваги

-

технології,

лідируюче

становище

на

ринку,

популярність марки та ін. можуть бути скопійовані або перевершені
конкурентами. Тому властивість знання - невіддільність від свого носія створює стійку конкурентну перевагу, формування та збереження якої є однією
з основних задач стратегічного управління організацією. Усвідомлення
важливості впливу знань на конкурентоспроможність є основою для
становлення нового напряму в діяльності вузу - управління знаннями. Класична
теорія управління знаннями широко досліджена в працях У. Буковича, Дж.
Робінсона, Р. Вільямса, Н.Абдікеева., А.Гапоненко., О. Голодової, В.Діанової,
Я.Захарової, А.Орлова та ін. Проте, дана сфера досі недостатньо вивчена та є
актуальною для наукового дослідження і практичного використання її
результатів.
Проблему організації накопичення та застосування знань у корпораціях
можна розглядати з різних позицій. Для початку слід визначити, до якої міри
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повинен бути доведений обсяг накопичуваних знань, з тим, щоб організація
працювала успішно. Потім, корисно встановити різновиди знань і обмеження в
залежності від областей, до яких вони належать: тематичних, спеціальних чи
професійних.

Оскільки

знання

можуть

бути

структурованими

і

не

структурованими, то вони представляють різний інтерес та конкретні технології
їх використання [1].
Роль управління знаннями в тому, щоб індивідуальне навчання набувало
характер організаційного, для чого його потрібно формалізувати в доступній
формі.
Існують різні варіанти класифікації організаційних знань за категоріями. В
одному випадку виділяються три категорії знань всередині фірми:
- know-how (практичні знання)
- know-way (теоретичні знання)
- know-what (стратегічні знання).
В інших випадках розрізняються знання:
- кодуються (know-what)
- звичні (know-how),
- наукові (know-way) і ін. [2]
Виділяються, зокрема, і комерційні знання, які в умовах ринкових
відносин представляють сукупність імперативів, зразків і правил, які реально
втіленні в діяльність фірми та її взаємодію з зовнішнім середовищем. Якщо
вирішується завдання розвитку організації, керівники використовують всі ці
види знань.
Накопичення та концентрація в організації знань та інформації формує
корпоративну пам'ять. Створення корпоративної пам'яті є кінцевою метою
документування

інтелектуального капіталу. Кожній організації слід вжити

заходів з перетворення неявних знань в явні та збережені їх в корпоративній
пам'яті. Сюди відносяться знання про продукцію, виробничі процеси, клієнтів,
потреби ринку, фінансові результати, практичний досвід, стратегічні плани і
цілі та ін. Крім того, частиною корпоративної пам’яті мають стати професійні
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знання,до яких належать: знання, розуміння, майстерність і мотивація.
Організації, які виховують в працівниках потяг до пізнання, мають всі шанси
процвітати в умовах динамічних поточних змін і оновлювати власні пізнавальні
процеси, прикладну майстерність і системне усвідомлення, з тим, щоб
конкурувати на ринках продукції і послуг [3].
Розвиток

корпоративної пам'яті організації полегшує обмін знаннями,

оскільки нововведення, що продукуються чи реалізовані в одному підрозділі,
стають доступними іншим відділам. Інтерес до поширення знань зростає з
досягненнями в сфері

інформаційних технологій, комунікаційних мереж і

систем баз даних. Проєкти, в основі яких лежать технології, займаються
системами комунікацій, які можуть передати свої знання в корпоративну
пам'ять. До відомих технологій акумулювання та передачі знань відносять такі:
інформаційно-пошукові системи; електронну пошту, корпоративні мережі та
Інтернет-сервіси; бази і сховища даних; системи електронного документообігу
та ін.
Формування корпоративної пам'яті передбачає існування організаційної
структури, яка збирає і обробляє інформацію в організації, полегшує
поширення знань, сприяючи подоланню адміністративних бар'єрів, і інтегрує
знання в щоденний бізнес-процес. Тим самим створюються умови для появи
нових знань, збереження і поширення отриманих та наявних знань, об'єднання
всіх доступних знань.
На

становлення

організації

що

навчається,

великий

вплив

має

корпоративна культура з її цінностями, традиціями, усталеними нормами
поведінки. Середовище, в якому «організація знань» може розвиватися,
залежить від стратегії її лідерів. Керівники зобов'язані ділитися своїми
фундаментальними цінностями і поведінковими критеріями з працівниками
організації [4]. Провідна роль вищого керівництва полягає в тому, щоб
створити такі умови, в яких працівники зможуть повністю розкрити свій
потенціал, допомагаючи організації досягати її цілей.
Основою процесу надання працівникам прав і можливостей має стати
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ефективне управління, задоволення потреб підлеглих в інформації, сприяння
їхньому навчанню і розвитку на роботі. Питання наділення повноваженнями не
можна зводитись до простого розподілу благ, до «наділення більшою владою»
людей в організації. А вимагає ще й перерозподілу інформації та знань,
навчання навичкам реагування на інформацію. Слід зазначити, що поширення
знань та інформації, які отриманні з різних джерел (зовні та з внутрішніх
процесів) є однаково важливими. Внутрішні процеси і методи повинні бути
сумісні і орієнтуватися на цілі організації. Велика частина організацій виробила
формальні процеси і спрямовує значні ресурси на збір, обробку та аналіз
інформації, що стосується їх внутрішньої роботи. Але занадто часто кінцевий
результат цих зусиль доступний тільки вищому керівництву, у якого немає
часу на ознайомлення, усвідомлення та інтерпретацію великого обсягу
інформації. На нижніх рівнях управління співробітники знайомляться тільки з
розрізненими уривками інформації, які стосуються їх сфери діяльності. В
результаті велика частина потенціалу, створеного в процесі збору інформації,
не використовується, оскільки вона не стає надбанням тих, хто міг би найбільш
ефективно її застосовувати. Як показує досвід, у внутрішній системі інформації
використовуються такі засоби впливу, як поширення знань та ідей всередині
організації,

заохочення

і

розвиток

неформальних

джерел

інформації,

застосування технологій, що полегшують збір і поширення інформації.
В цілому ряді компаній використовується новаторський підхід до збору та
розповсюдження внутрішньої інформації, що отримав назву «відкритої книги
управління».
Впровадження цієї системи вимагає здійснення трьох основних дій. Поперше, для кожного співробітника компанії щодня збираються дані, що
відображають результати виконаної роботи і виробничі витрати. По-друге,
інформація, яку збирають один раз в тиждень, передається всім співробітникам
фірми - від секретаря до директора. По-третє, проводиться широке навчання в
сфері балансових звітів, визначення прибутків і грошових потоків з тим, щоб
співробітники правильно розуміли що відбуваються в компанії. Чим більша
кількість працюючих адекватно розуміє процеси, що реально відбуваються в
компанії, тим вище їх бажання сприяти вирішенню наявних проблем [5].
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Нові

засоби

інформації

можуть

ефективно

використовуватися

у

внутрішньофірмових інформаційних системах. Але це не повинно призводити
до інформаційного перевантаження персоналу. Будь-який інформаційний засіб
не звільняє керівників від особистої відповідальності за комунікацію і
інформацію.
Як і раніше, велике значення мають друковані видання, адже, одночасно з
електронними засобами, внутрішньо фірмовий спеціалізований журнал може
дати необхідні додаткові роз'яснення. Зростає потреба співробітників в
роз'яснювальній інформації щодо організаційної стратегії, а також нових
організаційних структур. У великих концернах все частіше використовується
ділове телебачення.
Існує проблема, яка полягає в узгодженні зовнішньої і внутрішньої
комунікації. Зовнішні засоби (наприклад, інтерв'ю менеджерів вищої ланки в
ЗМІ) впливають на внутрішньо організаційне інформаційне обслуговування і
можуть свідомо використовуватися для впливу на поведінку співробітників.
Практично вся інформація компанії стає доступною кожному співробітнику.
Працівник, зайнятий на будь-якому рівні компанії, має доступ до майже такого
ж обсягу операційних і фінансових даних, як і будь-який працівник вищої
ланки. Додатковою вигодою від поширення інформації і знань в компанії є
активний процес внутрішнього контролю. [4]
Обмін внутрішньою інформацією важливий, але якщо організація не
доступна для зовнішнього оточення, її стратегія не досягне мети, то інформація,
яка поширюється усередині організації, може бути перекрученою. Ось чому
важливим є питання про збір, поширення та інтеграцію зовнішньої інформації і
знання в базі даних фірми. Організаційні стратегії і отримання конкурентних
даних базуються на колективних уявленнях про управління, передумови і
думках, ніж на емпіричному розумінні середовища. Здебільшого, внутрішня
структура даних не пов'язана з реальною ситуацією бізнесу, а управлінські
уявлення або припущення є невірними.
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Визнання можливостей і перешкод з боку зовнішнього оточення життєво
необхідно для розвитку фірми. Організація повинна стати «зовні зрозумілою» і
сприйнятливою до всього, що відбувається навколо неї. Наскільки ефективно
організація збирає, переробляє та інтегрує зовнішню інформацію у внутрішні
процеси

прийняття

рішень,

настільки

вищим

буде

рівень

її

конкурентоспроможності. У динамічному конкурентному середовищі зовнішня
інформація

організації

повинна

постійно

піддаватися

перевірці,

вдосконалюватися і оновлюватися. При цьому потребує вирішення питання про
те, хто відповідає за збір і переробку важливої інформації, яка необхідна
організації

для

можливостей.

прийняття

Отже,

основних

сучасне

припущень

бізнес-середовище

і

визначення

вимагає

нових

усвідомлення

важливості управління знаннями для організацій
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УДК 005.1: 338. 487
Сергій Микуш
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
САМОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Головна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально
використовувати особисті можливості, усвідомлено управляти ходом свого
життя (самовизначатися) й переборювати зовнішні обставини як на роботі,
так і в особистому житті. Кожній людині взагалі, й особливо тій, котра
готує себе до роботи менеджера, насамперед необхідно вміти перетворити
ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, зумовлена зовнішніми
обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних завдань на прикладі
підприємств туристичної галузі.
Ключові

слова:

самоменеджмент,

тайм-менеджмент,

технології

самоменеджменту, модель самоменеджменту, конкурентні переваги,модель
самоменеджменту персоналу.
В умовах ринкової економіки, що пов’язані з посиленням конкурентної
боротьби, виникає необхідність пошуку підприємствами таких конкурентних
переваг, які б забезпечили стабільне положення на ринку і дозволили досягти
ефективності діяльності у довготривалій перспективі. Одним із дієвих шляхів
рішення цих завдань є удосконалення окремих аспектів управління персоналом.
Так, ефективності праці можна досягти за рахунок реалізації унікальних
індивідуальних здатностей працівників, зокрема, їхніх знань, умінь, навичок,
особистісних властивостей, що виявляються в їх організаційній поведінці. До
того ж слід враховувати, що реалізація індивідуальних властивостей
працівників і усіх його компетенцій може відбуватися по-різному у залежності
від обставин, що склалися у підприємстві.
Дослідженням процесу управління в туризмі присвячені роботи багатьох
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених – Н.А. Зайцева, І.В. Зоріна,
Н.І.

Кабушкіна,

В.А.

Квартальнова,

О.О.

С.С. Скобкіна, А.Д. Чудновського, та інших
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Любіцевої,

Г.А.

Папіряна,

В умовах глобалізації туристичної галузі все більшу значимість
здобувають проблеми організації управління персоналом та ефективності його
використання,
туристичного

оскільки
бізнесу,

персонал
від

є

головним

ефективності

ресурсом

використання

підприємств

якого

залежать

результати їх діяльності та конкурентоспроможності на ринку туристичних
послуг.
У статті на підставі аналізу виявлено тенденції розвитку системи
самоменеджменту на туристичному підприємстві, що притаманні йому на
світовому рівні в умовах глобалізації, основними з яких є зростання
туристичних потоків, підвищення вимог до якості та зміни спрямованості
туристичних послуг, зростання різноманітності туристичних продуктів.
Доведено, що найважливішим засобом управління роботою з кадрами на
підприємствах галузі туризму є планування. Безпосереднє планування кадрової
роботи здійснюється на основі загальних для всієї системи планування та
прогнозування засад, найважливішими з яких є єдність економіки та політики;
науковий

характер

планування

й

прогнозування,

їх

безперервність;

збалансованість між ресурсами та потребами; поєднання галузевого та
територіального підходів до планування; комплексний і системний підхід до
розроблення планів.
Якщо

розглядати

місце

та

роль

самоменеджменту

на

прикладі

туристичного підприємства та у системі наук про людину, слід зазначити, що
це комплексна наукова дисципліна фундаментально-прикладного характеру,
яка формується на перетині: філософських положень, категорій, законів, за
допомогою яких пояснюється феномен самоуправління; загальнонаукових
підходів, пов’язаних із розглядом і вирішенням проблем активності людини у
професійній діяльності та життєдіяльності; міждисциплінарного знання, яке
акумулює

сукупний

теоретичний

і

практичний

досвід

управління,

раціонального здійснення професійних дій, саморозвитку; безпосередньо
професійних знань, зокрема у галузі документознавства, інформаційної
діяльності тощо; результатів рефлексії з приводу причин, умов і механізмів
успішності професійної діяльності та життєдіяльності.
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Зв’язки самоменеджменту з іншими науками про людину, її діяльність і
розвиток складні та різноманітні. Цьому є логічне пояснення, адже ще до
виникнення самоменеджменту філософи, психологи, соціологи, педагоги,
управлінці й ін. досліджували питання самоуправління, саморозвитку,
управління часом, самомотивації та самоконтролю тощо, які зараз належать до
предметного поля самоменеджменту.
Самоменеджмент і зараз використовує здобутки різних наук для кращого
розуміння людської природи, мотивації, діяльності та поведінки особистості,
удосконалення методів і прийомів самоуправління та саморозвитку. Учені
наголошують, що найбільш тісний зв’язок самоменеджменту з психологією, яка
є центральною наукою про людину. Знання, накопичені в загальній психології і
в її прикладних напрямах щодо психічних можливостей людини, постійно
використовуються в самоменеджменті.
Знання законів і принципів самоорганізації й управління дозволяє свідомо
створювати умови для їхньої сприятливої дії, передбачати і прогнозувати
розвиток подій, висувати обґрунтовані та реальні цілі управління, ухвалювати
оптимальні рішення, своєчасно й ефективно їх реалізовувати.
Принципи випливають із законів, творчо застосовуються суб’єктами
управління залежно від конкретних умов. За своїм походженням і роллю
принципи управління слугують сполучною ланкою між об’єктивними законами
і управлінською практикою [7]. Зрозуміло, вся система принципів не може бути
завершеною, навпаки, вона завжди залишається відкритою для доповнень, змін,
заснованих на все новому досвіді, його аналізі, осмисленні і узагальненні.
Виділити загальні принципи самоменеджменту досить складно, їхній
перелік

обов’язково

містить

загальні

принципи

управління.

Аналіз

літературних джерел [2] дав змогу узагальнити та виділити найважливіші
принципи, врахування яких забезпечить дієвість самоменеджменту: науковість,
ефективність, збалансованість, оперативність, адаптивність, комплексність,
системність, гармонійність.
Визначені принципи передбачають: використання нових наукових підходів
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і розробок у процесі здійснення самоменеджменту (науковість), досягнення
результату адекватного витраченим ресурсам (ефективність), необхідності
балансу ресурсів та інтересів (збалансованість), гармонійного поєднання
особистих і професійних цілей (гармонійність), здатність оперативно реагувати
на зміни (оперативність) та змінюватися під впливом вимог середовища
(адаптивність), урахування різних методів і засобів самоменеджменту
(комплексність), які поєднано у систему (системність). У зв’язку з тим, що
самоменеджмент спрямований на досягнення різноманітних цілей особистості і
охоплює безліч різних аспектів професійного й особистого життя.
Управління в туризмі, як і в будь якій інший сфері діяльності,
здійснюється за розподілом на окремі функції, які зосереджені у трьох
основних групах:
1) загальне управління (встановлення нормативних вимог та політики
управління, політики інновацій, планування, організація роботи, мотивація,
координація, контроль, відповідальність);
2) управління структурою підприємства (його створення, предмет
діяльності, правові форми, зв’язки з іншими підприємствами, територіальні
питання, організація, реконструкція, ліквідація);
3) конкретні області управління (маркетинг, інновації, виробництво, кадри,
фінанси, основні фонди).
На нашу думку, на вітчизняних туристичних підприємствах основні
функції визначаються за загальними етапами (стадіями) управління, що
відносяться до першої групи, серед найбільш розповсюджених можна
визначити наступні:
- аналіз, прогнозування й планування;
- організація роботи;
- мотивація;
- координація й регулювання;
- контроль, облік
Однак, головною передумовою успішності та впровадження системи
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самоменеджменту туристичного підприємства, його розвитку – є розвиток
персоналу. Головне місце в даному аспекті повинен займати такий інструмент
як

«самоменеджмент»,

використання

в

що

передбачає

повсякденній

послідовне

діяльності

та

ефективних

цілеспрямоване
методів

роботи,

спрямованих на раціоналізацію власних дій, оптимізацію процесу досягнення
цілей за умов раціонального використання ресурсів.
Потреба

використання

самоменеджменту

в

системі

мотиваційного

менеджменту підприємства зумовлена внутрішніми потребами підприємства
(потребою розвитку потенціалу працівників), а також існуванням певних
об’єктивних чинників зовнішнього середовища, а саме:
– зростання масштабів та динамізму змін в підприємництві та бізнесі, які
вимагають від менеджерів опанування нових підходів і навичок управління,
боротьби з можливим відставанням, здійснення безперервного розвитку;
– підвищення рівня невизначеності, тиску та напруженості в різних сферах
функціонування підприємства, які потребують від керівництва вміння керувати
самим собою;
– перетворення творчого потенціалу працівників в найбільш цінний
капітал підприємства, що зумовлює зростання ролі заходів, спрямованих на
збереження та розвиток цього потенціалу, в тому числі самим працівниками.
Дослідження самоменеджменту як інструменту мотивації, орієнтованого
на розвиток персоналу, свідчить, по-перше, про необхідність та доцільність
активізації його використання в практичній діяльності підприємств, в тому
числі за рахунок зміни відношення керівництва до нього. По-друге, керівництву
підприємства необхідно усвідомлювати потребу системності реалізації методів
та підходів самоменеджменту в процесі мотивації та стимулювання працівників
як основи підвищення продуктивності їх праці.
Оволодіння мистецтвом самоменеджменту, а особливо в структурі
управління туристичним бізнесом дає такі переваги: виконання роботи з
меншими затратами; краща організація праці; менше поспіху і стресів; більше
задоволення від роботи; активна мотивація праці; підвищення кваліфікації;
зниження завантаженості роботою; зменшення помилок при виконанні своїх
функцій; досягнення професійної і життєвої мети найкоротшим шляхом.
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Необхідно навчитися: раціонально використовувати свій час; мислити
цілеспрямованими категоріями і працювати відповідно до поставленої мети; за
допомогою планування набувати впевненості в собі та звільнятися від стресів;
щодня домагатися успіхів і знаходити вільний час (не менше години).
До характерних рис керівника, який добре управляє своїм робочим та
особистим часом, належать такі: здорове тіло, відсутність шкідливих звичок,
енергійність і життєстійкість, спокійний і врівноважений підхід до життя та
роботи, спроможність переборювати стреси, ефективне використання часу та
ін. Слід пам’ятати, що всі аспекти управління взаємозалежні.
Більшість видів діяльності у сфері менеджменту вимагають високого
індивідуального розвитку. В міру того як зростає ступінь змін, виникає потреба
розвивати свій творчий потенціал. За таких умов менеджерам необхідно
підтримувати свій рівень, незважаючи ні на що. Праця менеджера, що постійно
змінюється і висуває нові вимоги до нього, передбачає високу здатність до
саморозвитку.
Таким чином, саморозвиток необхідний і для таких сучасних менеджерів,
хто збирається переходити на більш престижну роботу або перебуває між
двома важливими етапами своєї кар’єри, тобто щоразу, коли менеджеру
необхідні найбільша сприйнятливість, енергійність або винахідливість. До
саморозвитку спонукають такі бажання, як досягнення службової кар’єри;
більш ефективне виконання поточної роботи; більше задоволення від роботи,
життя та ін.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ
В статті дослідженні особливостей сценарного планування у порівнянні із
традиційною методикою та вивченні можливостей сценарного планування як
засобу для розширення бізнесу.
Ключові слова: стратегічне управління, бізнес-планування, сценарний підхід,
традиційний підхід, сценарне планування.
Сценарне планування - це один з найбільш ефективних системних
інструментів сучасного менеджменту і стратегічного аналізу.
Історично

сценарії

виникли

приблизно

тридцять

років

тому

як

альтернатива одноваріантних прогнозів майбутнього розвитку конкретних
компаній. Одноваріантні прогнози, як правило, досить жорстко задавали,
власне кажучи, єдину траєкторію майбутнього розвитку організації і на
практиці, особливо в умовах турбулентно - мінливого зовнішнього середовища,
вони дуже часто виявлялися помилковими. Тому при сценарному підході стали
розробляти приблизно однаково правдоподібні, але значимо контрастні
варіантів майбутнього розвитку зовнішнього середовища для конкретної
організації. Причому істотна особливість таких прогнозних сценаріїв полягала
в тім, що вони були інструментами саме корпоративної стратегії.
Для вітчизняної бізнес-практики сценарне планування ще залишається
досить екзотичною діяльністю. Для високоякісного сценарного планування, так
само як і для забезпечення ефективного менеджменту в цілому, дуже важливою
є загальна стратегічна культура комерційної організації.
Мета статті полягає у дослідженні особливостей сценарного планування у
порівнянні із традиційною методикою та вивченні можливостей сценарного
планування як засобу для розширення бізнесу.
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У західному світі не слабшає інтерес до сценарного планування.
Розкриттю цієї теми присвячено досить багато фахової літератури, виходять
кілька спеціалізованих журналів, найбільш відомі з яких: «Scenarіo and strategy
plannіng», «Futures Research Quarterly», «Long Range Plannіng» та ін. Лідери
консультаційного ринку, у тому числі і McKіnsey , широко використовують цю
системну

методологію,

а

вартість

одного

дня

роботи

в

провідних

консультаційних компаній з командою стокхойлдерів, що спеціалізуються в
проведенні сценарного планування складає шестизначні суми. На просторі
країн СНД дотепер, на жаль, не переведено ні однієї книги по сценарному
плануванню.
В умовах високої невизначеності і швидких змін навколишнього
середовища розробляти стратегію з опорою на єдиний ймовірносний прогноз є
занадто ризикованим. У сьогоднішньому світі часто бувають стрибки, раптові
зміни, події, що просто неможливо передбачати. У нестабільному оточенні
існує безліч можливих варіантів майбутнього. Основним змістом сценарного
планування є конструювання, створення різних «історій», різних і однаково
правдоподібних варіантів розвитку майбутнього, що є добре структурованими і
логічними. Таким чином, стратегія перестає бути твердим планом і здобуває
необхідну гнучкість для того, щоб організація залишалася успішною при різних
варіантах розвитку майбутнього. Основні розходження між традиційним
стратегічним плануванням і сценарним підходом представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Базові передумови сценарного підходу і традиційного
стратегічного планування
Традиційних підхід
Майбутнє може бути зпрогнозовано
Стратегія створюється в конкретні
часові рамки і закріплюється в
стратегічному плані, що є
керівництвом до дії.

Сценарний підхід
На майбутнє впливають різні рушійні сили і воно
завжди є невизначеним.
Необхідно побудувати сценарії можливих
варіантів розвитку подій у майбутньому, на базі
чого вибрати стратегічні альтернативи

У ситуаціях з великою невизначеністю найбільш
ризиковані і відповідальні рішення можуть
Існують найкращі стратегічні рішення.
відкладатися до одержання більшої інформації
про навколишнє середовище.
Після створення плану починається чи Стратегія перестає бути одноразовою акцією, а
впровадження здійснення стратегії.
перетворюється в серію стратегічних рішень.
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Проте, традиційна і сценарна парадигми не є антагоністичними і зовсім
не розділені нездоланною прірвою. У традиційних галузях з невисоким рівнем
невизначеності при відносно не великих термінах планування (до 3-х) років
цілком можуть використовуватися традиційні методи стратегічного планування
SWOT - аналіз, матричні методи, аналіз п'яти сил по М.Портеру і т.д. Більш
того,

при

формуванні

бізнес-портфеля

матричні

методи

можуть

використовуватися усередині сценарного підходу.
У реальній дійсності, навіть якщо стратегія розробляється в рамках цієї
парадигми,

то

в

ній

також

передбачаються

способи

моніторингу

навколишнього середовища, хеджування ризиків стратегічних виборів і
можливість коректування стратегії, хоча це цілком не знімає її обмежень і
проблем практичного характеру.
У класичних роботах [1,2,3,4,6,7] сформульовані основні принципи,
особливості організації процесу сценарного планування, правила побудови
сценаріїв, основні помилки чи пастки сценарного планування.
На сьогоднішній момент існує кілька різних шкіл сценарного планування,
що відрізняються і концептуально і ще більше змістом конкретних методів. У
дослідників немає єдиної думки з приводу статусу сценарного планування.
Серед одних фахівців переважає думка, що сценарне планування є одним з
найважливіших інструментів перевірки стратегічних рішень. Інша частина
авторів вважає, що його основне призначення - це розвиток стратегічного
мислення і спосіб завдання рамок для стратегічного планування. Треті,
вважають його основним методом розвитку організації, що самонавчається. Ми
розділяємо

четвертий,

сценарного

планування,

найбільш

широкий

визначаючи

його

підхід
як

у

«позиціонуванні»

системний

інструмент

стратегічного управління, що включає раніше позначені його призначення.
У сценарному плануванні однаково важливим є як процес створення
нових ментальних моделей, так і організація комунікаційних процесів і різних
форм командної взаємодії, що забезпечують їхнє вироблення, адаптацію і
подальше втілення. У даній роботі більша увага приділяється когнітивним
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методам створення стратегії. Проте, коротко позначимо коммунікаційноорганізаційні методи консультантів і клієнтських команд. Весь процес розробки
стратегії з використанням сценарного підходу займає для монобізнесу двачотири місяця, для холдингів у два-три разів більше. Перший етап проводиться
протягом 1 – 1,5 тижнів, збір зовнішньої інформації і підготовка до роботи на
наступному етапі триває від півтора тижнів до місяця, мозкові штурми на
другому етапі і робота з малими групами на третьому по одному дні, написання
сценаріїв і їхнє коректування - два-чотири тижня, підготовка до стратегічних
сесій по двох-чотирьох тижнів і проведення сесій по одному дні. Написання і
доробка програмних документів - від двох тижнів. Таким чином, клієнтська
команда, включаючи власників і топ-менеджерів, повинна бути готова виділити
не менш п'яти повних робочих днів тільки на групову роботу.
Розглянемо основні задачі і методи роботи на визначених етапах.
Установлення цілей, завдання основних параметрів, ідентифікація
ключових питань.Дуже багато чого в забезпеченні успішності сценарного
планування залежить від першого етапу, що полягає у визначенні границь і
установленні фокуса сценаріїв. Команда консультантів разом з командою
клієнта ще до початку робіт повинні визначитися в наступних питаннях:
-

який оптимальний для даної компанії (галузі) часовий обрій

сценаріїв;
-

який географічний масштаб сценаріїв;

-

для

яких

бізнес

об'єднань,

бізнес

одиниць

чи

продуктів

розробляється проект;
-

установлення неминучих границь для майбутнього плану;

-

установлення часових рамок і зобов'язань для розроблювачів.

Однією з умов успішного використання сценарного підходу є виділення
центральних питань. Наприклад, таких як чи варто займатися новим видом
ділової активності, чи варто здобувати новий бізнес чи запускати нову лінію
продукції, чи варто інвестувати в модернізацію виробництва. У процесі
осмислення подібних питань вибирається найбільш важливі з них, задаючи в
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такий спосіб виразну визначену рамку для всієї роботи зі сценаріями. Варто
підкреслити, що далеко не для кожного випадку, не для кожної галузі, не для
кожної компанії сценарії повинні бути створені на передбачуваних типах
рішень. Проте, сценарії є найбільш могутнім інструментом вивчення
найважливіших областей ризиків і можливостей. Досвід показує, що легше
всього шукати відповіді на питання про вихід на нові ринки й інвестиції в нові
продукти і технології. Найбільш складно шукати відповідь на питання, яким
буде бізнес-портфель організації. Дуже перспективним ми вважаємо підхід,
запропонований Kees van der Heіjden [7,6]. Він вважає, що сценарії повинні
бути споконвічно зфокусовані навколо питань зміни «бізнес-ідеї» - майбутньої
успішної моделі бізнесу, що дозволяє через надання більшої цінності клієнту за
рахунок кращих ключових компетенцій заробляти прибуток, що забезпечує
виживання і розвиток організації.
На цьому етапі критично важливо організувати інтерв'ю з власниками,
менеджерами, у яких необхідно з'ясувати їхню точку зору на те, які питання в
розвитку компанії є найбільш важливі, які типи рішень необхідно прийняти в
результаті майбутньої роботи. В інтерв'ю також бажано з'ясувати найбільш
важливі джерела інформації для наступного аналізу і відібрати учасників для
майбутніх work shops і мозкових штурмів. На завершені цього етапу необхідно
надати власникам і керівникам зворотний зв'язок, у якому робиться висновок за
результатами ідентифікації ключових питань, після чого прийти до взаємної
угоди по цьому питанню.
Виділення ключових і невизначених факторів з боку зовнішнього
оточення. Задачею об'єднаної команди розроблювачів на цьому етапі є
виділення тих питань (факторів) які будуть мати найбільш значний вплив на
майбутнє:
-

установлення найбільш важливих факторів і тенденцій, що будуть

впливати на бізнес;
-

поділ визначених елементів від невизначених факторів;

-

установлення взаємин між двома групами цих критичних факторів;
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Корисний на цій стадії пошук відповідей на такі типові питання: у якому
ступені окремі сили підсилюють один одного: діють незалежно чи заважають
один одному, у якому виді виявляється кожне посилення, незалежність чи
протиріччя.
У сценарному плануванні на цьому етапі використовуються такі добре
відомі спеціальні методи, як PEST - аналіз, який вивчає політичні, соціальні,
економічні, технологічні зміни навколишнього середовища, аналіз сил, матриці
впливу на ситуацію, аналіз кореневих причин, і загальні - системний підхід
(системна динаміка), діалектична логіка. Варто підкреслити, що останні на
цьому етапі використовуються з метою виділення й аналізу ключових і
невизначених факторів, що впливають на бізнес систему, а на двох наступних
етапах вони використовуються вже для «зборки» і синтезу в побудові й
очищенні сценаріїв.
Створення кістяків сценаріїв. Існує кілька методів створення базової
логіки сценаріїв. Їх можна розділити на індуктивні і дедуктивні. Серед
індуктивних найбільш відомі метод "знакових" подій і метод модифікації
офіційного майбутнього. До дедуктивного відноситься метод побудови
сценарних матриць.
Метод «знакових» подій припускає пошук відповідей на такі питання:
-

які найбільш важливі події можуть уплинути на наш бізнес;

-

до чого можуть привести такі події;

-

який ймовірний ланцюжок обставин може привести до таких подій;

З відповідей на ці питання команда може побудувати схеми, карти, опис
історій майбутнього, що визначать багато стратегічних рішень сьогодення.
Такий підхід вимагає надзвичайно високої відкритості мислення і гарних
творчих можливостей у членів команди.
Техніка модифікації «офіційного майбутнього» заснована на виділенні
найбільш важливих компонентів з офіційних планів і програм, аналітичних
матеріалів і прогнозів. З них виділяється офіційне трактування рушійних сил і
невизначеностей. Після цього, проводиться мозковий штурм, у якому
розглядаються інші версії, що відрізняються від «офіційних історій» про
майбутнє.
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Побудова сценарних матриць може здійснюватися в різних варіантах.
Найбільш простими і популярними є техніки GBU і BEAR . У першому методі
сценарії фокусуються навколо найбільш бажаних (good), небажаних (bed) і
небезпечних (ugly) варіантах розвитку подій. BEAR метод концентрується на
рівнях змін: низькому, середньому і високому - в економіці, демографічних
особливостях, споживчому попиті і т.д. Часто використовуваним різновидом
також є побудова «дві на дві» сценарні матриці. Наприклад, на развиток пивної
галузі впливають відношення населення до споживання даного виду
алкогольних напоїв і, з іншого боку, законодавча база, що регулює міжнародну
і внутрішню торгівлю. На розвиток сучасної освітньої індустрії - два таких
невизначених фактори, як загальний рівень розвитку економіки і відношення
населення до одержання вищої освіти. По комбінаціях зазначених факторів
нашими клієнтами були виділені чотири сценарії, що далі обростали іншими
значимими факторами - політичними змінами, мінливим економічним ростом,
результатами реформ, створенням нових освітніх технологій, що впливають на
розвиток галузей і будуть по-різному мінятися в майбутньому, визначаючи
різні конфігурації сценаріїв. З іншого боку, у зазначені сценарії були включені
також і важливі визначені елементи, наприклад, демографічні тренди, зміна
структури сімейних витрат у зв'язку зі зростанням доходів. Таким чином,
використовуючи сполучення методу «знакових подій» і «матричного методу»,
були побудовані чотири сценарії з врахуванням восьми параметрів. Світові
сценарії в розвитку вищої освіти з використанням GBU і BEAR представлені в
роботі Real Mіller [5]. Практика показує, що іноді очевидно, як невизначеності і
рушійні сили повинні включатися в розгортання сценаріїв, іноді ні.
Побудова логіки сценаріїв є творчим процесом. Тут дуже важливим є
кваліфікація консультантів, їхній досвід у використанні різних теоретичних
конструктів і методології, в допомозі клієнтській команді в побудові нових
ментальних моделей і каркасів історій.
Наповнення й очищення грубих сценаріїв. На зазначеному етапі кістяки
сценаріїв здобувають плоть, перетворюючи в зв'язані логічні «історії про
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майбутнє». Найбільше докладно методи, техніки й інструменти роботи на
даному етапі описані в роботах 1, 3, 4. У них розглядаються наступні
інструменти: системний підхід, метод побудови розповідей чи історій,
врахування характеристик лідерів, розгляд переможців і тих що, що програли в
ринковій конкуренції, гарні і погані новини, еволюційні і революційні зміни,
тектонічні зрушення, безмежні можливості і безупинний транзит і деякі інші.
Приведемо приклади лише найбільш важливих і евристичних методів
наповнення сценаріїв, що можуть широко використовуватися в будь-яких
галузях.
Метод «побудова розповідей» по своїй суті близький до методу знакових
подій і є його логічним продовженням і розширенням. Групою розроблювачів
здійснюється пошук відповідей на наступні питання - яка стартова точка
розгортання подій по тім чи іншому сценарії; яка послідовність подій, що
впливає на наш бізнес відбудеться у випадку настання того чи іншого сценарію;
як будуть взаємодіяти частини галузі, що змінюються; як будуть комбінуватися
елементи базової логіки в кожнім з варіантів; що необхідно, щоб поставити
остаточну крапку в сценарії. Найбільш значимим питанням у побудові і
наповненні розповідей є питання -що якщо ?
«Еволюційні зміни» припускають враховувати наповнення сценаріїв
такими перемінні, як стадії розвитку галузей, зміна переваг і смаків покупців у
відношенні нових продуктів і т.п.
«Революційні зміни» розглядаються як розрив звичних моделей
політичного й економічного устрою світу. Наприклад, зміна в американській
політиці й економіці, що відбулися після 11 вересня чи потрясіння
тихоокеанської економіки після цунамі можуть мати різні вектора розвитку.
Яким чином зміни геополітичних орієнтацій Грузії, України, Киргизії
позначаться на зміні умов для ведення бізнесу в цих країнах.
Під «тектонічними зрушеннями» розуміється моделювання наслідків
таких масштабних подій, як розпад соціалістичної системи, формування
єдиного європейського економічного простору і т.д.
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«Економічні і політичні цикли» є дуже важливими, але часто не
передбачуваними. Їх також важливо враховувати для розуміння різних
варіантів розвитку майбутнього.
«Безмежні можливості» задають основні вектори майбутнього розвитку:
Інтернет-технології, безшовна хірургія, безпровідні технології і т.п.
«Безупинний транзит» - пошук нових форм взаємодії наднаціональними
економічними і фінансовими інститутами і зміною законодавчої бази провідних
світових держав, створення нових економічних альянсів і союзів, зміна правил
ВТО, списання великих боргів чи рішення про економічні санкції.
Досвід показує, що для цього етапу не існує твердих рецептів. Вибір
інструментів наповнення й очищення сценаріїв часто диктується базовою
логікою сценарію, залежить від характеру і масштабу компанії, її стратегічних
намірів, галузевих особливостей і методологічної оснащеності консультантів і
представників клієнтської команди.
Гарною підмогою в організації роботи на цьому і попередньому етапі є
використання таких методів, як short аркуші ключових факторів і тенденцій,
різного роду візуалізація (схеми, рисунки, матриці), мозковий штурм, випуск
коротких бюлетенів по розроблених сценаріях і збір пропозицій по їхній
доробці.
Отже, на сьогодні відомі два підходи: перетворення сценарного
планування в процес навчання і створення «внутрішніх рад директорів», щоб
забезпечити регулярне спілкування старших менеджерів компанії і керівників
відділень, що веде до більш глибокого і широкого розуміння місцевих проблем
управління. Довгостроковий успіх залежить від процесу, у ході якого
управлінські команди змінюють загальні (для членів команди) інтелектуальні
представлення (моделі) про компанію, ринки і конкурентів.
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УДК 333.9
Олеся Михайлюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сучасні інструменти системи стратегічного управління,
підприємством, методології здійснення та реалізації стратегічного процесу.
Тому, щоб забезпечити ефективну діяльність та конкурентоспроможність,
сучасне підприємство повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також
бути готовим адаптуватися до випадкових обставин, виникнення яких
можливе в майбутньому.
Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегічна діагностика,
стратегічне планування, вибір стратегічних цілей.
Сучасні

умови

характеризуються

функціонування

фінансово-економічною

вітчизняних
кризою,

підприємств

зростанням

рівня

невизначеності зовнішнього середовища (індивідуалізація і динамізм поведінки
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споживачів, новітні інформаційні технології, високі вимоги до якості товарів і
обслуговування тощо), політичною нестабільністю, загостренням конкуренції,
неспроможністю досягнення високих результатів господарської діяльності
тощо. Саме посткризовий період спонукає підприємство до виживання в
умовах конкуренції, досягнення сталого та безперервного розвитку. Тому стає
надзвичайно актуальною розробка стратегії, що дозволяє фірмі виживати в
конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі.
Сучасні

прояви

сформованого

нових

дієвого

умов природи

конкурентного

конкуренції та

середовища,

відсутність

низький

рівень

конкурентоспроможності, низька здатність до інновацій та низька інноваційна
активність визначають необхідність переосмислення змін систем управління
суб’єктами господарювання. Загострення конкурентної боротьби, глобалізація
визначають характерні риси конкуренції на ринку інновацій, утворюють
інтенсивний процес боротьби за інтелектуальне лідерство.
Залежно від типу розвитку підприємства формується і система
стратегічного управління та здійснюється процес розроблення і реалізації
стратегій розвитку. Питанню стратегічного управління підприємствами
присвячені наукові праці переважно іноземних вчених, серед яких І. Ансофф,
О. Віханський, О. Єрохіна, Р. Каплан, М. Кондратьєв, Г. Мінцберг, Д. Рікардо,
А. Сміт,

А.Дж. Стрікленд,

Р. Фатхутдінов,

П. Саблук,

А. Томпсон,
М. Сахацький,

М. Туган-Барановський,
Н. Сіренко,

,

Л. Федулова,

Є. Ходаківський, Н. Шпак, В. Яценко та ін.
Мета дослідження полягає у дослідженні сучасних інструментів системи
стратегічного управління підприємства, виборі та обґрунтуванні ефективної
стратегії розвитку.
Важливою умовою підтримки конкурентоспроможності підприємства в
сучасних економічних умовах є процес його розвитку. Особливо гостро стає
проблема підвищення ефективності функціонування виробничої системи, що
201

підтверджується браком практичних навичок в реалізації програм розвитку
підприємства,

неефективністю

управлінських

рішень

в

формуванні

стратегічних напрямків його розвитку, наслідком яких є недостатність
конкурентних переваг сучасних промислових підприємств. Окрім цього,
суттєво

впливає

на

процес

розвитку

організація

процесів

усередині

підприємства. Стан обладнання і організація виробничих процесів призводить
до невідповідності вітчизняної продукції світовому рівню.
Отже, розвиток підприємства є головним чинником його сталого
функціонування, якого можливо досягти при ефективному поєднанні трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому вибір напрямку розвитку
обґрунтовується фактичним станом зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства, обмеженістю наявних ресурсів, а також цілями керівництва
підприємства.
Стратегічне управління діяльністю підприємства – процес визначення і
встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що полягає в реалізації
вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за
допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і результативно діяти
підприємству та його підрозділам [1].
Стратегічне

управління

включає

визначення

стратегії

(місії)

підприємства, стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія
дозволяє

підприємству

розвивати

всі

сторони

фінансово-господарської

діяльності, знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на
короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі
вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип
поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій
інвестиційної

і

цінової

політики,

тобто

конкурентоспроможності.
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на

збереження

і

зміцнення

Практика показує, що ті компанії, які планують свою стратегію, швидше
досягають успіху. Сьогоднішній ринок вимагає від керівників концентрації сил,
уміння передбачати і багатоваріантності стратегічного курсу розвитку
підприємств. У стратегічному управління виділяються два глобальних
взаємозв’язаних управлінських процесу: формування стратегії і її реалізація.
Для того, щоб впровадити систему стратегічного управління підприємством
необхідно, не лише, розробити стратегію, але і грамотно впроваджувати зміни.
Стратегічне управління – це таке управління, яке спирається на людський
потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що
відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють добиватися
конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість організації виживати в
довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [4].
Об’єктами
господарські

стратегічного

підрозділи

і

управління

функціональні

є

організації,

стратегічні

зони

організації.

Предметом

стратегічного управління є:  проблеми, які прямо пов’язані з генеральними
цілями організації; проблеми і рішення, пов’язані з яким-небудь елементом
організації, якщо цей елемент необхідний для досягнення цілей, але в даний час
відсутній або є в недостатньому об’ємі;  проблеми, пов’язані із зовнішніми
чинниками, які не можливо контролювати.
Побудова сучасного стратегічного менеджменту на підприємствах
передбачає, в першу чергу, орієнтацію виробників продукції на ринок, а не
тільки на необхідність дотримання технологічного процесу виробництва
продукції (рис.1).
Суть сучасного стратегічного менеджменту полягає в чіткій орієнтації
розробленого плану на ринкові потреби й врахування ринку як головного
фактора зовнішнього середовища, від якого залежить майбутнє підприємства.
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Стратегічне управління можна визначити як таке керування організацією,
що спирається на людський потенціал, як основу організації, орієнтує
виробничу діяльність на запити споживачів [3].

Концепція
управління
підприємством

Стратегічний
контроль
діяльності
системи
стратегічного
управління

Аналіз
зовнішнього
та
внутрішнього
середовища,
конкурентосп
роможності
підприємства

Діагноз
сильних
та
слабких
сторін

Підсистеми
забезпечення
виконання планів,
формування
управління:
організаційна,
фінансова,
соціальнопсихологічна,
інформаційна

Прогноз
тенденцій
змін
внутрішнього
та
зовнішнього
середовища

Система планів і
розвитку
підприємства:
довгострокові
плани, проекти,
програми, тактичні
плани (оперативні
та організаційні
плани)

Цілі діяльності
підприємства:
«Дерево цілей»

Стратегії
розвитку
підприємства

Рисунок 1- Концептуальна схема стратегічного управління
підприємством
Актуальність використання стратегічного управління на підприємствах,
як основного інструменту визначення головного курсу руху підприємства
залежно від впливу зовнішнього оточення, визначається необхідністю
постійного контролю за виконанням поставлених цілей, дотримання обраної
генеральної стратегії, функціональних стратегій підприємства, постійного
оновлення завдань та контролю за їх виконанням [1]. Важливою складовою
стратегічного менеджменту є стратегія. У простому розумінні, стратегія є
планом дій на майбутнє. Проте, цей план не просто перерахунок можливих
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процесів виробництва, а й алгоритм, згідно якого потрібно діяти для підтримання
росту підприємства або прийняття рішення про вихід з кризових ситуацій [2].
Стратегія визначає поведінку підприємства та напрям його розвитку.
У діловому житті під стратегією розуміють загальну концепцію
досягнення цілі організації, вирішення посталих проблем і розподілу
необхідних для цього обмежених ресурсів.
Така концепція містить кілька елементів. Насамперед, до них належить
система цілей, що охоплює місію. Другий елемент стратегії – пріоритетні
напрями розподілу наявних ресурсів. Ресурси можна спрямовувати на
вирішення найбільш важливих, актуальних проблем, поділяти пропорційно
потребам, а в ідеалі — проводити розподіл ресурсів у повній відповідності до
потреб підрозділу або порівну, якщо вони близькі за розмірами і займаються
подібними видами діяльності [1].
Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства
і являє собою таке поєднання (відповідність) ресурсів і навичок організації, з
одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з навколишнього
середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні і майбутньому, при яких
організація сподівається досягти своєї основної мети.
Формування стратегії підприємства є процесом, який проходить певні етапи [3]
(рис. 2).
На думку більшості дослідників, взаємозв’язок між підприємством і його
зовнішнім середовищем – це головна характеристика стратегії.
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Цілепокладання

Визначення місії та цілей
Трансформація місії і сукупність цілей

Побудова дерева цілей

Моніторинг
Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Аналітичний

Стратегічний аналіз
Зовнішнього середовища
Ринків,
споживачів,
конкурентів,
контрагентів
тощо

Впливу
макросередо
вища

Внутрішніх можливостей – діагностика та
оцінка підприємства
Виробничого, ресурсного,
інвестиційного потенціалу,
обсягів виробництва, витрат,
маркетингу, менеджменту

Сильних
та слабких
сторін

Розробка
стратегії

Генерування альтернативних стратегій
Вибір стратегії

Оцінка,
контроль

Впровадження
стратегії

Розробка стратегії
Реалізація стратегії
Акумулювання ресурсів
та їх спрямування на
виконання стратегії

Управління процесом
реалізації стратегії

Впровадження
запланованих
стратегічних змін

Стратегічний контроль
Встановлення
результатів

Оцінка обраної
стратегії

Коригування стратегії

Прогнозування

Рисунок 2 - Алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства [3]
Визначення та формування стратегії включає інтерпретацію середовища і
розвитку моделей організаційних рішень. Погоджуємось з думкою дослідників
щодо поняття стратегії підприємств, хочемо додати, що стратегія є продуктом
стратегічного менеджменту, який направлений на оптимізацію діяльності
підприємства з максимальним врахуванням дії зовнішнього середовища.
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Стратегії є інструментами досягнення намічених цілей в стратегічному
управлінні. Тому, для успішної реалізації обраного стратегічного набору
необхідно, щоб підприємство функціонувало відповідно до обраної концепції
управління. Стратегія є основою корпоративної культури підприємства, яка
направлена не тільки на досягнення визначених цілей, а й підтримання
структури управління, виробничих та соціальних зв’язків на підприємстві, які
зумовлені досягненням стратегічних цілей підприємства [2].
Таким чином, суть стратегічного управління полягає у формуванні і
реалізації стратегії розвитку організації на основі безперервного контролю і
оцінки змін, що відбуваються, в її діяльності з метою підтримки здібності до
виживання і ефективного функціонування в умовах нестабільного зовнішнього
середовища. В стратегічному управлінні виділяють наступні пʼять функцій:
 планування стратегії;
 організація виконання стратегічних планів;
 координація дій з реалізації стратегічних завдань;
 мотивація на досягнення стратегічних результатів;
 контроль за процесом виконання стратегії.
Стратегічне управління можна визначити як організаційно-економічний
процес,

який

включає

всебічний

економічний

аналіз

внутрішнього

і

зовнішнього середовища аграрного підприємства, на основі якого формуються
мета

діяльності

суб’єкта

конкурентоспроможність

як

господарювання,
підприємства,

так

яка
і

б

його

забезпечила
продукції

на

внутрішньому і зовнішньому ринках, прибутковість виробничої діяльності та
економічний розвиток. Розроблення стратегій значною мірою буде визнaчaтися
особливостями об’єкта стратегічного управління.
До основних інструментів стратегічного управління слід віднести
стратегічний аналіз, стратегічне планування, організацію вибору і реалізації
стратегії,

стратегічний

контроль.

Кожен

з

вищезгаданих

інструментів

стратегічного управління має складну структуру і зміст. Будучи відносно
самостійними,

всі

перераховані

інструменти

взаємозвʼязку і взаємозалежності.
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знаходяться

в

тісному

Одним з найважливіших інструментів стратегічного управління, що
формує інформаційну базу для визначення і коректування стратегічного
вибору, є стратегічний аналіз. Саме стратегічний аналіз розвитку підприємства
дозволяє

забезпечити

науково-економічну

обґрунтованість

стратегічних

рішень, що приймаються, відносно розвитку підприємства в цілому і його
окремих елементів, визначити результативність використання трудових,
виробничих і фінансових ресурсів, перевірити оптимальність управлінських
рішень [4].
Поняття «інструмент» походить від латинського «instrumentum», що
означає знаряддя (засіб) людської праці або виконавчий механізм машини для
виконання якої-небудь роботи. Під інструментами стратегічного управління ми
розуміємо сукупність концепцій, підходів, системи показників, методів,
моделей, вживаних в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень,
направлених

на

ефективний

розвиток

підприємства

в

довгостроковій

перспективі. Досвід показує, що усі розвінути економіки в кризових ситуаціях
використовують елементи планування і регулювання розвитку.
Сучасна України, яка має значні труднощі у своєму розвитку, повинна
вживати таки сучасні інструментів як планування. Це елемент стратегічного
управління, який дозволяє вирішити проблеми і досягнути поставленої мети.
Ринковій економіці, як відомо, властива висока міра невизначеності. На
українському

ринку

ця

невизначеність

посилюється

найчастіше

непередбаченими змінами в економічній, політичній і соціальних сферах. За
таких умов методи планування повинні постійно удосконалюватися під умови
ринкового

середовища,

що

змінюються,

вони

повинні

забезпечувати

безперервний процес пристосування і швидку реакцію на зміну конʼюнктури.
Проведений аналіз ряду методів і інструментів, які рекомендуються до
вживання в ринковій економіці, показує, що багато хто з них має досить
обмежений характер використання, а їх вживання без врахування цих обмежень
може привести до здобуття спотвореної інформації і відповідно – ухваленню
помилкових управлінських рішень.
208

Методи

і

інструменти

стратегічного

управління

можна

умовно

класифікувати залежно від їх вживання на різних етапах стратегічного
управління:
 при аналізі середовища підприємства – swotаналіз,

конкурентний

аналіз, функціонально вартісний аналіз, бенчмаркетинг та інші;
 при визначенні місії і цілей підприємства – мозковий штурм, дерево
цілей, бізнес інжиніринг та ін.;
 при виборі стратегії – матриці БКГ, МакКинси, метод життєвого циклу
товару, портфельний аналіз та ін.;
 при розробці стратегії – моделі І. Ансоффа, Г. Стейнера, методи SADT,
Idef3, DFD, ARIS, сценарне планування;
 при реалізації стратегії – система збалансованих показників, структура
розбиття робіт та ін.;
 при оцінці ефективності реалізованої стратегії – внутрішній аудит,
стратегічний аудит та ін. [5].
Таким

чином,

використання

сучасних

інструментів

стратегічного

управління, дозволяє вибрати стратегію, яка визначає шляхи підвищення
ефективності господарювання. Стратегічні рішення потребують певних знань.
Для вибору ефективної стратегії розвитку організації або для формування
власного стратегічного плану для конкретного підприємства, необхідно, щоб
менеджер, який буде приймати стратегічне рішення, розумів принципи
побудови стратегії, вмів аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього
середовищ організації та вплив, який вони справляють, був здібний до
стратегічного мислення.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянута система управління персоналом на підприємстві,
своєчасне забезпечення виробництва кадрами, їх грамотне функціональне
використання, розвиток професійних якостей працівників. Аналізується
сутність, завдання, методи, напрямки, елементи системи управління
персоналом на підприємстві.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, система управління, методи
управління, підприємство.
Одним з важливих напрямів у здійсненні соціально-економічних відносин
є вибір ефективного та адекватного стилю управління. У керівників постає
багато важливих завдань, цілей, методів здійснення управління. На даний час
управління персоналом все більше визнається як одна з важливих сфер
життєдіяльності

організації.

Для

вдосконалення

процесу

управління

персоналом на підприємстві потрібно продовжувати дослідження в даному
напрямі, ступеню впливу різних чинників на вибір та використання певного
стилю управління.
На основі дослідження теоретичних аспектів управління персоналу

є

необхідним та важливим закласти основу для розробки рекомендацій щодо
вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві.
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В даний час неможливо уявити управління організацією без спеціальних
наукових знань, практичних умінь і навичок. Концепції системи управління
персоналом

спираються на науково-теоретичні та методологічні основи,

розроблені вченими-дослідниками систем управління, а саме: В. Глущенко,
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, М. Білинська, Т. Бурлаєнко, С. Дубенко,
В. Коробко, Г. Дмитренко, В. Колпаков, М. Морозова, А. Рачинський,
В. Рижих, С. Серьогін, В. Сороко, М. Стрельбицький, Т. Базаров, А. Турчинов,
С. Хаджирадаєва, В. Черепанов, З. Макашева, В. Шамрай, Ю. Шаров та інших.
Дослідження вище зазначених авторів присвячені розвитку методологічної
бази, що включає теоретичні положення, наукові підходи до дослідження
систем управління, які визначають методи і способи аналізу і синтезу, поняття
сутності, можливість змінити і вдосконалити управління системою.
Одним з головних ресурсів підприємства є персонал. Успішність
персоналу підприємства залежить від багатьох факторів, а саме: наявності
здібностей,

професійної,

соціальної,

психологічної,

підприємницької

компетентності, відповідних характеристик та якостей. Наполеглива робота
персоналу

сприяє

підвищенню

конкурентоспроможності

і

прибутку

підприємства. Розвиток персоналу покращує знання, навички, професійну
поведінку.
Управління персоналом як наука, започаткована наприкінці XIX − початку
XX ст. сформувалася в самостійну галузь дослідницької діяльності, спрямовану
на продукування нових знань про людину як суб’єкта трудовоїдіяльності з її
психологічними, фізіологічними і діловими якостями в умовахстановлення та
розвитку в ринкових умовах.
Персонал - це особовий склад організації, що охоплює всіх найманих
працівників, а також працюючих акціонерів і власників. Великі організації
мають складну структуру персоналу за кількістю різних професій, посад,
кваліфікації працюючих, що значно ускладнює систему та процеси управління
такими колективами. [2]
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Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою зміни його стану або
поведінки у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними
системами, автомобілем, конвеєром, людьми тощо.
Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від того, як
керівництво може організувати та керувати роботу працівників. Система
управління персоналом забезпечує підбір, навчання співробітників, правильну
розстановку працівників, розумну оплату праці, проведення мотиваційних
заходів,

стимулювання

робітників,

кар’єрне

зростання,

вирішення

різноманітних проблем, що зароджуються в колективі. [5]
Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних
вітчизняних

підприємствах

під

впливом

запровадження

прогресивних

зарубіжних технологій управління персоналом та використанням власного
досвіду, включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та
наймання

персоналу;

оцінювання

персоналу;

організація

навчання

та

підвищення кваліфікації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління
оплатою праці; мотивація персоналу; облік співробітників підприємства;
організація трудових відносин на підприємстві; створення умов праці;
соціальний розвиток; кадрова безпека. [6]
Практична діяльність кожного підприємства на ринку пов’язана з
постійним прагненням зберегти і примножити свої позиції. Найважливішими
тенденціями в розвитку підприємств на сучасному етапі виступають:
— розвиток інтегрованих операційних систем (гнучке виробництво,
реінжиніринг, мінімум запасів);
— розвиток організаційних структур (малі групи, внутрішні ринки,
стратегічні центри прибутку);
— розвиток систем управління якістю (бездефектна робота, зростання
відповідальності персоналу, самоконтроль);
— розвиток систем стимулювання (участь у прибутках, розвиток
нематеріального стимулювання);
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—

стабілізація

складу

працівників

(перекваліфікація

персоналу,

самостійність працівників у виконанні рішень);
— залучення працівників до управління (робочі групи та комітети,
демократизація управління). [1]
Система управління персоналом підприємства – це сукупність елементів,
які взаємопов’язані між собою, цілковите використання яких забезпечить
ефективне управління персоналом. Ефективність управління персоналом
залежить від ефективності механізмів та методів, за допомогою яких буде
здійснюватися процес управління персоналом.
Сутність системи управління персоналом на підприємстві полягає у
системному, планомірному та організованому розподілу та перерозподілу
трудових ресурсів в організації, за для ефективного функціонування
працівників, створення комфортних умов для праці, розвитку персоналу,
досягнення нових цілей.
Завданнями системи управління персоналу на підприємстві є: знаходження
якісно кваліфікованих працівників, які прагнуть працювати та розвиватись,
ефективне використання робочої сили, створення приємної атмосфери для
робочого процесу, надання можливостей для кар’єрного розвитку.
Багато точок зору існує щодо основних складових елементів системи
управління персоналом. Така різноманітність пов'язана з наявністю різних
підходів до розуміння системи управління персоналом й ефективного
поєднання її складових елементів, тобто підсистем.
Система управління персоналом включає такі основні елементи:
- групу фахівців апарату управління;
- комплекс технічних засобів системи управління;
- інформаційну базу для управління персоналом;
- комплекс методів і методик організації праці й управління персоналом;
- правову базу;
- сукупність програм управління інформаційними процесами вирішення
завдань управління персоналом. [7]
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Основними напрямками діяльності у сфері управління персоналом
підприємства чи його складовими, є:
– визначення потреби у персоналі (планування кількісної та якісної
потреби у персоналі, вибір методів розрахунку кількості потреби у персоналі);
– відбір персоналу (аналіз джерел відбору персоналу, встановлення
зв’язків із зовнішніми організаціями, ділова оцінка кадрів під час відбору);
–

розстановка

персоналу

(поточна

періодична

оцінка

кадрів,

цілеспрямоване переміщення кадрів);
– розвиток персоналу (адаптація, навчання, службове та професійне
просування, вивільнення працівників);
– підтримка комфортного соціально-психологічного клімату (регулювання
стосунків керівника та колективу, трудових взаємостосунків, зниження рівня
конфліктності у колективі);
– вплив на мотивацію поведінки (адекватна оплата, створення творчої
атмосфери, підтримка кар’єри, виховання «корпоративного духу»);
– управління безпекою персоналу (створення нормальних умов праці,
охорона

праці,

формування

у

запровадження
працівників

навчаючих

безпечних

дій,

програм,

спрямованих

забезпечення

на

соціальної

інфраструктури);
– правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом
(правове

регулювання

трудових

взаємостосунків,

облік

та

статистика

персоналу, інформування колективу) [1].
Ефективна реалізація трудового потенціалу працівників також багато в
чому залежить від методів впливу на персонал, які застосовує керівник.
Мета методів управління – забезпечення гармонії, органічного поєднання
індивідуальних, колективних і громадських інтересів. Методи управління
покликані забезпечити високу ефективність праці працівників, їх узгоджену
роботу, максимально мобілізувати персонал на успішне досягнення цілей
підприємства [3].
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Методи управління персоналом – це засоби впливу на колективи і окремих
працівників в цілях здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва
для досягнення конкретного результату. Всі методи поділяються на три групи:
адміністративні, економічні та соціально-психологічні. [4]
Адміністративні методи орієнтовані на мотиви, пов’язані з необхідністю
дисципліни праці, відчуття обов’язку, бажанням людини працювати у
визначній організації тощо. Ці методи мають прямий характер дії: кожний
регламентуючий

та

адміністративний

акт

підлягає

обов’язковому

використанню. Для адміністративних методів характерна їх відповідність
правовим нормам, діючим на певному рівні управління, а також актам і
розпорядженням вищестоящих органів управління.
Економічні та соціально-психологічні методи носять непрямий характер
управлінської дії. Неможливо розрахувати на автоматичну дію цих методів, а
також достатньо важко визначити силу їх дії на кінцевий ефект.
За

допомогою

економічних

методів

здійснюється

матеріальне

стимулювання колективів і окремих працівників. Ці методи засновані на
використанні економічного механізму.
Соціально-психологічні методи управління в свою чергу засновані на
використанні соціального механізму (взаємовідносин в колективі, соціальні
потреби тощо).
Таким чином, система управління персоналом - це сукупність принципів,
форм і методів організації роботи з персоналом. Система управління
персоналом - це підсистема управління організацією в цілому. Основною
метою

системи

управління

персоналом

є

забезпечення

підприємства

персоналом, його ефективне використання, професійний і фінальне розвиток.
Система управління персоналом підприємства виконує також ряд функцій:
організаційну, соціально-економічну, відтворювальну.
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УДК 331.108
Oлена Мoскалюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕOРЕТИЧНI АСПЕКТИ ФOРМУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ НА ПIДПРИЄМСТВI
У статтi рoзглянутo сутнiсть та значення принципiв фoрмування системи
управлiння персoналoм пiдприємств. Сфoрмoванo напрями дiяльнoстi служб
управлiння персoналoм на пiдприємствi, якi складаються з кoмплексу
взаємoпoв'язаних пiдсистем. Визначенo пiдсистеми в системi управлiннi
персoналoм, якi сфoрмувались на прoвiдних вiтчизняних пiдприємствах пiд
впливoм запрoвадження прoгресивних зарубiжних технoлoгiй управлiння
персoналoм та викoристанi власнoгo дoсвiду. Прoаналiзoванo oснoвнi завдання
сучасних служб управлiння персoналoм.
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Ключoвi слoвa. управлiння персoналoм, служба управлiння персoналoм
пiдприємства, кадрoва рoбoта.
Загoстрення ринкoвoї кoнкуренцiї i глoбалiзацiя екoнoмiки, iнтеграцiя
України у свiтoву екoнoмiчну систему, вимагає вiд вiтчизняних суб’єктiв
гoспoдарювання визначати стiйки кoнкурентнi переваги i здiйснювати
вирoбничу дiяльнiсть бiльш ефективнo нiж кoнкуренти. Кoжне пiдприємствo,
яке прагне вижити в умoвах жoрсткoї кoнкуренцiї, пoвиннo пoстiйнo шукати
шляхи удoскoналення свoєї дiяльнoстi. У такiй ситуацiї слiд придiляти увагу
рацioнальнoму

викoристанню

всiх

видiв

наявних

ресурсiв.

Oдним

з

найважливiших ресурсiв є персoнал oрганiзацiї, зi свoїми навичками, вмiннями,
квалiфiкацiєю та iдеями. Пoстiйний рoзвитoк персoналу, пoшук нoвих пiдхoдiв
дo управлiння ним є неoбхiдними атрибутами успiшнoгo функцioнування
oрганiзацiї.
Дoслiдженням

теoретичних

oснoв

систем

управлiння

персoналoм

пiдприємства в сучасних умoвах велику увагу придiляють такi наукoвцi:
Карлoва O.А., Кoзак К.Б., Щигoль O.В., Ландсман В.А. та iншi. Прoте дане
питання не є дoстатньo вивченим у наукoвiй лiтературi i пoтребує пoдальшoгo
рoзгляду.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення теoретичних засад фoрмування
служб управлiння персoналoм на пiдприємствi.
Управлiння персoналoм – багатoгранний i виключнo складний прoцес,
який

характеризується

свoїми

специфiчними

oсoбливoстями

i

закoнoмiрнoстями. Управлiнню персoналу властива системнiсть i завершенiсть
на oснoвi кoмплекснoгo вирiшення прoблем, їх вiдтвoрення. Системний пiдхiд
передбачає врахування взаємoзв’язкiв мiж oкремими аспектами прoблеми для
дoсягнення кiнцевих цiлей, визначення шляхiв їх вирiшення, ствoрення
вiдпoвiднoгo механiзму управлiння, щo забезпечує кoмплексне планування та
oрганiзацiю системи [2].
Мета системи управлiння персoналoм – забезпечення кадрами, oрганiзацiя
їх ефективнoгo викoристання, прoфесiйнoгo та сoцiальнoгo рoзвитку, а такoж
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дoсягнення

рацioнальнoгo

ступеня

мoбiльнoстi

персoналу.

Наведене

фoрмулювання мети управлiння персoналoм вiдoбражає переважнo пoзицiї
адмiнiстрацiї щoдo дiяльнoстi в цьoму напрямку. Але вiдoмo, щo для тoгo, щoб
якась справа була здiйснена, вoна має бути сприйнята всiма учасниками, стати
зрoзумiлoю i важливoю для кoжнoгo з них. В нашoму випадку дiяльнiсть у
сферi управлiння персoналoм має пoстiйнo спiввiднoситися як iз пoтребами
oрганiзацiї, так i життєвими цiльoвими oрiєнтирами працiвникiв. Серед
oстаннiх найважливiшими є пoтреби у нoрмальних умoвах працi (безпека працi,
забезпечення сoцiальнoї iнфраструктури, кoмфoртний сoцiальнo-психoлoгiчний
клiмат, сoцiальнo-правoва захищенiсть тoщo), а такoж адекватна oплата працi,
мoжливoстi реалiзувати oсoбистi цiлi, зрoбити кар’єру i т. iн. Якщo цi цiлi не
спiввiднесенi, тo в oрганiзацiйнoму середoвищi мoжуть виникнути прoтирiччя i
навiть кoнфлiкти, руйнується прoфесiйне oснoва oрганiзацiї.
Система
пiдприємствах

управлiння
пiд

персoналoм,

впливoм

яка

запрoвадження

склалась

на

прoгресивних

вiтчизняних
зарубiжних

технoлoгiй управлiння персoналoм та власнoгo дoсвiду, включає сьoгoднi такi
пiдсистеми [3]:
1. Аналiз та планування персoналу: дo цiєї пiдсистеми належать рoзрoбка
кадрoвoї пoлiтики, рoзрoбка стратегiї управлiння персoналoм, аналiз кадрoвoгo
пoтенцiалу та ринку працi, кадрoве планування, прoгнoзування пoтреб у
персoналi, oрганiзацiя реклами та встанoвлення взаємoдiї iз зoвнiшнiми
oрганiзацiями, щo забезпечують пiдприємствo кадрами.
2. Пiдбiр та наймання персoналу: прoведення спiвбесiд, тестiв, анкетування
для вияву iнтелектуальнoгo рiвня, прoфесioналiзму, кoмунiкативнoстi та iнших
неoбхiдних якoстей.
3. Oцiнювання персoналу: персoнальна oцiнка ‒ рiвень знань, умiнь,
майстернoстi та oсoбистiснoї вiдпoвiдальнoстi; oцiнка викoнуванoї рoбoти та її
результатiв.
4. Oрганiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персoналу: навчання
персoналу, перепiдгoтoвка та пiдвищення квалiфiкацiї, введення в пoсаду,
oрганiзацiя кадрoвoгo зрoстання, реалiзацiя службoвo-прoфесiйнoгo прoсування
та кар’єри спiврoбiтникiв, рoбoта з кадрoвим резервoм.
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5.

Атестацiя

кадрiв:

прoведення

захoдiв,

спрямoваних

на

вияв

вiдпoвiднoстi результатiв дiяльнoстi, якoстей i пoтенцiалу oсoбистoстi
працiвника вимoгам, щo висуваються дo викoнуванoї рoбoти.
6. Управлiння oплатoю працi. Мoтивацiя персoналу: рoзрoбка систем
мoтивацiї, вирoблення систем oплати працi, участi персoналу в прибутках i
капiталi пiдприємства, рoзрoбка фoрм мoральнoгo стимулювання персoналу.
Служби управлiння персoналoм в даний час пoвиннi рoзглядатися в числi
прoвiдних

структурних

пiдрoздiлiв

oрганiзацiї.

У

практицi

захiднoгo

менеджменту (наприклад, США i країн Захiднoї Єврoпи) дo числа oснoвних
завдань системи управлiння персoналoм вiднoсять:
1)

забезпечення

фiрми

висoкoквалiфiкoваними

i

зацiкавленими

працiвниками;
2) вдoскoналення мoтивацiйних систем персoналу;
3) пiдвищення рiвня задoвoленoстi працею всiх категoрiй персoналу;
4) рoзвитoк i пiдтримка на висoкoму рiвнi системи пiдвищення квалiфiкацiї
персoналу та прoфесiйнoї oсвiти;
5) збереження сприятливoгo мoральнoгo клiмату;
6) управлiння внутрioрганiзацiйним рухoм персoналу дo взаємнoї вигoди
працiвникiв i адмiнiстрацiї; планування кар'єри – прoсування пo службi;
7) твoрчу активнiсть персoналу, дoпoмoга в реалiзацiї iннoвацiйних планiв
фiрми;
8) вдoскoналення метoдiв oцiнки та атестацiї управлiнськoгo персoналу [4].
Навiть прoсте перерахування завдань служби управлiння персoналoм
пoказує їх складнiсть, причoму викoнання кoжнoї з них пoв'язанo з
неoбхiднiстю oсoбистiсних oцiнoк персoналу, а такi завдання, як oцiнка
дiяльнoстi персoналу та атестацiя, питання прoсування пo службi oбумoвленi
безлiччю кoнфлiктних ситуацiй, якi часoм прoстo немoжливo рoзв'язати в
рамках аналiтичних прoцедур, так як вoни сильнo впливають на емoцiї людей i
найчастiше сприймаються суб'єктивнo.
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Служби з персoналу ефективнo працюючих кoмпанiй i вiдпoвiднo їхнi
менеджери вирiшують такi завдання:
– пiдбiр персoналу рiзнoгo рiвня, oблiк змiн, щo вiдбуваються з
працiвниками (сiмейний стан, службoвi перемiщення зi змiнoю функцiй тoщo);
– навчання, пiдвищення квалiфiкацiї абo переквалiфiкацiя персoналу
(стажування за кoрдoнoм, забезпечення спецiальнoю лiтературoю за прoфiлем
дiяльнoстi та iншими каналами прoфзнань i прoфнавикiв);
– ствoрення oптимальних умoв для ефективнoї дiяльнoстi працiвникiв
(психoлoгiчний клiмат, кoмфoртне рoбoче мiсце, харчування та iн., тoбтo
вирoблення адекватних рекoмендацiй керiвництву щoдo пoлiпшення дiяльнoстi
пiдприємства пoв'язаних з рoбoчим пoбутoм персoналу i вiднoсинами мiж
працiвниками, пo безлiчi виникаючих кoнкретних ситуацiй);
– сoцiальнi питання, тoбтo турбoта прo вiдпoчинoк, здoрoв'я, житлoвi
умoви працiвникiв, прoграми заoхoчення i уваги (днi нарoдження, пoдарунки дo
свят пiльги рiзнoгo типу – вiд автoмoбiля дo путiвки на престижнi курoрти);
– юридичнi та дисциплiнарнi аспекти взаємoiснування працiвника i
oрганiзацiї – вiд рiзнoгo типу кoнтрактiв дo рoзгляду скарг, кoнфлiктних
ситуацiй, рoз'яснення пoвнoважень;
– кoнтакти iз зoвнiшнiми oрганiзацiями (iнспекцiєю з працi, юридичними
oрганами

та

адвoкатурoю,

вищестoящими

oрганiзацiями,

галузевими

прoфспiлками навчальними закладами, мiсцевими oрганами влади i т. д.) [5].
Багатo великих кoмпанiй вважають за неoбхiдне oдин раз в 2-5 рoкiв
здiйснювати сoцioлoгiчнi дoслiдження та аналiз стану мoральнo-психoлoгiчнoгo
клiмату, трудoвих устанoвoк, мiжoсoбистiсних вiднoсин у свoїх oрганiзацiях.
Oкремi oрганiзацiї зoбoв'язують кадрoвим службам аналiз прoдуктивнoстi працi
працiвникiв

(частiше

це

рoблять

спецiальнi

центри

пiдвищення

прoдуктивнoстi). Надiляють їх вiдпoвiдальнiстю (частiше часткoвoю) за
перебудoву oрганiзацiйнoї структури управлiння, сoцiальнo-кадрoвий рoзвитoк
oрганiзацiї, забезпечення безпеки на вирoбництвi (лише в п'ятiй частинi фiрм цi
функцiї переданi iншим функцioнальним пiдрoздiлам) [3].
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Найважливiшoю функцiєю служби управлiння персoналoм стає реалiзацiя
в кадрoвiй пoлiтицi загальних задумiв керiвництва з рoзвитку oрганiзацiї. На
жаль, у сьoгoднiшнiй практицi це найбiльш слабке мiсце. Вiдiрванiсть вiддiлiв
кадрiв вiд пoстанoвки перспективних цiлей призвoдить дo тoгo, щo наявний
кадрoвий пoтенцiал частo не дає мoжливoстi реалiзувати нoвi iдеї i технoлoгiї, а
на йoгo перебудoву йде дуже багатo часу, щo oсoбливo недoзвoленo в умoвах
ринкoвoї екoнoмiки.
Не випадкoвo захiднi менеджери придiляють таку велику увагу структурi
кадрiв свoїх oрганiзацiй. Вoни ретельнo аналiзують її, oцiнюють, наскiльки
склад персoналу вiдпoвiдає тим чи iншим кoнкретним завданням, якi стoять
перед фiрмoю, i прагнуть працювати на випередження. Бiльш тoгo, при
вирoбленнi стратегiї рoзвитку пiдприємства перше питання задається кадрoвiй
службi: скiльки часу буде пoтрiбнo, щoб привести структуру кадрiв у
вiдпoвiднiсть з намiченими планами? I нерiдкo час реалiзацiї будь-яких
радикальних задумiв залежить не вiд переoснащення вирoбництва, а вiд
перетвoрення структури кадрiв як гoлoвнoї передумoви втiлення задуманoгo.
Тoму керiвники служби управлiння персoналoм в oбoв'язкoвoму пoрядку
вхoдять дo складу правлiння чи ради директoрiв i беруть участь у рoзрoбцi
дoвгoстрoкoвих планiв [1].
Треба рoзрiзняти функцiю управлiння персoналoм i рoбoту з управлiння
персoналoм,

викoнувану

персoналoм здiйснюється

спецiальнoю

службoю.

в

oрганiзацiї. Функцiя управлiння

будь-якiй

Функцiя

управлiння

персoналoм oбoв'язкoва, але вoна мoже пo-рiзнoму викoнуватися. Значна
частина кадрoвoї рoбoти здiйснюється керiвниками та працiвниками лiнiйнoгo
управлiння. Чим менша oрганiзацiя, тим бiльша частина рoбoти з управлiння
персoналoм лягає на плечi oстаннiх. Але у великих oрганiзацiях кадрoва рoбoта
викoнується переважнo спецiальними службами, якi кoнсультують менеджерiв
усiх рангiв, вирoбляють єдину кадрoву пoлiтику i вирiшують частину її завдань.
З вищесказанoгo випливає, щo в будь-якoму випадку всi менеджери пoвиннi
мати уявлення прo управлiння персoналoм, щoб самим брати участь в рoбoтi i
ефективнo взаємoдiяти зi службами управлiння персoналoм.
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Слiд врахoвувати, щo багатo працiвникiв фiрм i кoмпанiй, беручи участь у
пiдгoтoвцi та реалiзацiї кадрoвих рiшень, самi не перебувають у штатах
кадрoвoї служби. Йдеться, наприклад, прo значну частину викладацькoгo
складу навчальних центрiв, учасникiв вербувальних бригад у вузах i т.д. Таким
чинoм, власне кадрoва служба – це лише «верхiвка айсберга», щo складається з
oсiб, якi реальнo займаються кадрoвoю рoбoтoю в oрганiзацiї (сюди мoжна
вiднести i дiяльнiсть «грoмадських бюрo кадрiв», якi в рoки застoю часткoвo
знижували гoстрoту кадрoвих прoблем).
Вихoдячи з перерахoваних вище функцiй i завдань в oрганiзацiї кадрoвoї
рoбoти мoжна видiлити ряд кoнцепцiй:
1. Гoлoвнi завдання кадрoвoї служби: набiр i звiльнення персoналу,
питання зарплати, дисциплiна працi, вiднoсини з прoфспiлками – мають
адмiнiстративний характер i рoзрахoванi на кoрoткий час. Начальник служби
зазвичай не вхoдить дo складу вищoгo керiвництва пiдприємства чи устанoви.
2. Oснoвнi турбoти кадрoвoї служби кoнцентруються на питаннях
планoвoгo управлiння з метoю гармoнiзацiї рiзних аспектiв сoцiальних та
людських прoблем в oрганiзацiї (прийoм на рoбoту, прoфесiйнo-технiчна
пiдгoтoвка, прoсування кадрiв, умoви працi, зарoбiтна плата, вiднoсини з
прoфспiлками).

Керiвник

служби

зазвичай

вхoдить

дo

складу

вищoї

управлiнськoї ланки.
3. Кадрoва служба рoзглядається як складoвий елемент цiлеспрямoванoгo
керiвництва oрганiзацiєю, рoзрахoванoгo на перспективу. Вoна пoвинна
сприяти дoсягненню таких цiлей, як стабiльнiсть кoлективу, пiдвищення
екoнoмiчних пoказникiв i oбстанoвка «сoцiальнoгo миру». Керiвник вiддiлу
кадрiв oбoв'язкoвo вхoдить дo складу директoрiв, а йoгo спiврoбiтники
вважаються функцioнальними службoвцями.
Структура служби управлiння персoналoм багатo в чoму визначається
характерoм i рoзмiрами oрганiзацiї, її традицiями, oсoбливoстями прoдукцiї, щo
випускається та iншими фактoрами.
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Таким чинoм, управлiння персoналoм сучасних пiдприємств мoжна
визначити як сукупнiсть захoдiв, спрямoваних на oптимальне кiлькiсне i якiсне
фoрмування їх кадрoвoгo складу, oрганiзацiю йoгo прoфесiйнoгo i сoцiальнoгo
рoзвитку, дoсягнення рацioнальнoгo ступеня мoбiльнoстi та пoвне й ефективне
викoристання йoгo мoжливoстей у прoцесi дiяльнoстi цих пiдприємств. В свoю
чергу, система управлiння персoналoм є ефективним iнструментoм управлiння
за умoви, щo служба управлiння персoналoм вiдпoвiдає системним вимoгам i,
дoзвoляє зрoбити цей прoцес для керiвникiв усiх рiвнiв менш витратним.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ МОТИВАЦІЙНІ ТЕОРІЇ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
У статті представлено аналіз та огляд теоретичних напрацювань вчених
стосовно проблем мотивації персоналу, а саме розглянуті сучасні мотиваційні
теорії. Розкриті основні їхні характеристики, сутність та значення.
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Розглянуто сучасні підходи до розуміння системи мотивації в організації.
Визначено оснoвнi переваги застосування сучасних підходів до мотиваційного
механізму.
Ключові слова: мотивація, мотив, персонал, теорія, потреба, вплив,
управління, поведінка, процес мотивації.
Сучасна модель управління персоналом передбачає активізацію усіх
наявних ресурсів підприємства задля підвищення його продуктивності та
конкурентоспроможності. Досягти це можливо завдяки застосуванню одного із
основних інструментів управління – мотивації персоналу. Саме запровадження
в організації сучасних систем мотивації персоналу може стати вирішальним
аспектом стратегії підприємства в нестабільних умовах сучасного економічного
середовища.
Мотивація персоналу, являє собою одну із найважливіших складових
ефективного управління, яка в свою чергу займає вагоме місце в якісному
функціонуванні

підприємства,

тому

існує

необхідність

безперервного

дослідження та запровадження на підприємствах нових підходів до визначення
виду мотиваційного механізму.
Загалом мотиваційним аспектам підвищення продуктивності роботи
персоналу присвячені більше тисячі різних праць. У сучаснiй економiчнiй
лiтературi досить часто розглядаються проблеми, пов’язанi iз визначенням
сутностi, видів та теорії мотивації персоналу. Дослiдженню цих питань
присвячено працi таких науковцiв: Дж. Бентхем, Е. Мейо, А. Маслоу,
М. Мескона, Р. Оуена, К. Альдерфера, Д. МакКлелланд, В.В. Боковець,
А. П. Єгоршиної, А. В. Калини, І. І. Тимошенко, О.А. Бугуцький, А.М. Колота
та інші.
Метою даного дослiдження є теоретичних аспектів сучасних теорій
мотивації та можливості їх застосування в практичній діяльності підприємств з
метою поліпшення їх економічного становища.
Економічна література містить безліч визначень, які пояснюють зміст та
сутність поняття «мотивації» з різних сторін. У загальному розуміння
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мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої
людини чи групи людей ) до цілеспрямованої поведінки або до виконання
певних дій, спрямованих на досягнення власної мети чи мети організації [1].
Мотивація як одна із основних функцій менеджменту пов’язана з процесом
спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом формування мотивів
поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації.
Загалом, в літературі поняття мотивації праці трактується не однаково,
хоча більшість визначень багато в чому схожі. На думку одних мотивація – це
процес спонукання себе або інших до діяльності, для досягнення особистих
цілей і цілей організації. На думку інших – це рушійна сила, що забезпечує
активні дії персоналу для виконання поставлених завдань.
Така різноманітність визначень вказує на те, що мотивація праці – це
складне і багатофакторне явище, яке потребує всебічного вивчення. Саме це,
пояснює велику кількість підходів та теорій щодо мотивації персоналу. З усієї
множини розроблених вченими-керівниками мотиваційних теорій розглянемо
декілька, які пропонують сучасні методи стимулювання персоналу.
Клейтон Альдерфер у своїй теорії, як і Маслоу, стверджує про те, що
потреби людини можна умовно об’єднати в окремі групи. Однак, на відміну від
Маслоу, він розподілив потреби на три простіших і ширших категорії. Його
доопрацювання отримали назву – теорія потреб ERG К. Альдерфера [2].
Перший рівень включає потреби існування. До них Альдерфер відносить
матеріальні потреби, тобто фізіологічні та потребу у безпеці. Наступний рівень
– потреби у взаємовідносинах. Дана група відображає потребу кожної людини
бути частиною соціуму, підтримувати міжособистісні стосунки ( у сім’ї, з
друзями, на роботі), отримати визнання та статус в суспільстві.
Третій рівень включає в себе потребу зростання. А саме, потреба кожного
в самореалізації, особистісному розвитку та рості. Значення різних категорій
потреб для кожної особистості може відрізнятися і задовольняється незалежно
від інших категорій.
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Рисунок 1 – Рівні потреб за теорією ERG К. Альдерфера
На відміну від теорії Маслоу, в якій задоволення потреб можливо лише від
нижчих до вищих, у теорії ERG допускається задоволення потреб в обох
напрямках. Альдерфер вважає, що незадоволення потреб верхнього рівня
підвищує силу впливу потреби нижчого рівня і на задоволення її
спрямовуються свідомі дії людини. Тобто, можливий рух не тільки від нижчого
до верхнього рівнів потреб, а й рух у зворотному напрямку. При цьому процес
руху вгору за рівнями потреб Альдерфер називає процесом задоволення потреб,
а вниз – процесом фрустрації (поразки).
Однак, необхідно зазначити, що можливість задовольняти потреби у двох
напрямках відкриває додаткові способи мотивації. Наприклад, якщо в компанії
не дає можливості просуватися в кар’єрному зростанні, працівник може
зосередити свою увагу на задоволенні потреб зв’язку.
Ще однією із сучасних теорії є теорія потреб Д. МакКлелланда. Дана
теорія, як і попередня, закладає в основу механізму мотивації працівників до
високопродуктивного виконання завдань - задоволення потреб. Прихильники
даної теорії стверджують, що на поведінку людей впливають три групи вищих
потреб – потреба влади, досягнень (успіху) та приналежності (причетності) [3].
Потреба влади, відповідно до теорії Д. МакКлелланда включає бажання
індивіда на впливати на оточення, контролювати себе чи інших. Зазвичай, вона
має набутий характер і розвивається під час навчання, життєвого досвіду. Люди
з потребою влади проявляють себе як добрі оратори і прагнуть отримати до
себе підвищену увагу з боку інших; схильні до конфліктів і активно відстоюють
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власні позиції. Як правило, менеджери з високо розвинутою потребою у владі
виявляються більш цілеспрямованими, ефективнішими та успішнішими; вони
більш рішучі і показують кращі результати. Тому, потребу у владі не завжди
слід сприймати негативно.
Потреба успіху, тобто бажання людини досягти поставлених цілей.
Необхідно зауважити, що ця потреба задовольняється не проголошенням успіху
певної людини, а саме процесом праці до успішного завершення. Працівники з
високою потребою успіху схильні обирати роботу, де є елементи виклику, що
дає змогу їм самостійно ставити цілі; люблять ситуації, в яких можуть проявити
себе і можуть брати персональну відповідальність для пошуку вирішення
проблеми, і вважають персональне вдосконалювання кінцевою метою. Даний
тип людей працює багато та із задоволенням, при цьому не діляться роботою з
іншими.

Отже,

для

побудови

ефективної

мотивації

у

людей

з

високорозвиненою потребою успіху варто налагодити у роботі регулярний
зворотний зв'язок, ставити нові, важко досяжні цілі, при цьому делегувати їм
достатні повноваження для того, щоб розв'язати ініціативу у вирішенні
поставлених завдань [6].
Доволі широко відомим та добре вивченим соціальним мотивом, який має
значний вплив на людську поведінку є потреба причетності. Дана потреба
передбачає сильне бажання особистості бути приналежним до чогось, бути
прийнятим, мати дружні стосунки з оточуючими. Люди з високими соціальнокомунікативними потребами встановлюють та підтримують хороші стосунки в
колективі, намагаються знайти підтримку з боку колег, друзів, хвилюються за
те, якої думки про них інші. Тому, керівникам варто врахувати, що людей з
розвинутими потребами причетності доцільно залучати до такої роботи, що
надаватиме їм широкі можливості соціального спілкування.
Загалом, потреби, які розглядає МакКлелланд, не розміщуються ієрархічно
і можуть мати різну міру прояву. Так, потреба співучасті може існувати за
низької потреби у владі.
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Теорія посилення мотивації Б. Скіннера – підхід, основною думкою якого є
те, що на теперішню і майбутню поведінку людину значний вплив має минулий
досвід, закріплений в умовних рефлексах. Схематично механізм поведінки
особистості за теорією Б. Скіннера зображено на рис. 2.
Теорія заснована на «законі ефекту», тобто поведінка особи з позитивними
наслідками має тенденцію повторюватися. Проте поведінка з негативними
наслідками, як правила, не повторюється. Повторювані позитивні дії ( з
підкріпленням) поступово сприяють формуванню установок правильної і
ефективної трудової поведінки.

Рисунок 2 - Механізм поведінки особистості за теорією Б. Скіннера
Дана теорія отримала підкріплення у науці, шляхом екстраполяції на
трудову поведінку людей.
Процес підкріплення діє таким чином, що стимулятор виступає певним
каталізатором до певної поведінки чи дій, які мають певні наслідки. В поведінці
людини виділяють чотири типи підкріплення, які дають змогу менеджеру
впливати на роботу конкретної особи: позитивне підкріплення, негативне
підкріплення, згасання та покарання[7].
Позитивне підкріплення

має на меті посилити бажану поведінку за

допомогою нагороди працівника (похвала, просування по службі, додаткові
вихідні) і веде до повторення бажаної поведінки. Фокусом негативного
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підкріплення також є посилення бажаної поведінки. Однак в даному випадку
людина повинна перейти до бажаної поведінки, аби позбутися негативного
стану. Згасання – передбачає відсутність підкріплення. Іншими слова, зниження
ймовірності
мотиваційних

повторення
стимулів

небажаної
чи

нагород.

поведінки

внаслідок

Покарання

включає

відсутності
застосування

негативних наслідків ( критика небажаної поведінки, відсутність додаткових
матеріальних стимулів) для зменшення небажаної поведінки.
Отже, відповідно до теорії підсилення мотивації керівникам варто
заохочувати працівників за конкретну роботу, «не відтягувати» винагороду за
успіхи, своєчасно вказувати на неправильні дії, чітко ставити завдання
працівникам, бути чесним і справедливим ( намагатися обґрунтовувати свої
претензії та заохочення.
Успішний керівник повинен розуміти, що потреби, мотиви, цінності
індивідуальні для кожного працівника [3, 96]. Вони не можуть бути абсолютно
ідентичними ні для окремої соціальної групи, ні для всіх співробітників
організації. Тому стратегічно важливо вміти виявляти та використовувати
особистісні мотиви, потреби реального або майбутнього співробітника. Тому,
при побудові загальної системи мотивації підприємства, варто визначити та
врахувати особливості персоналу, що працює в даній організації.
В умовах сучасного нестабільного економічного середовища кожне
підприємство відчуває, що успіх та розвиток не можливий без застосування
сучасних методів мотивації та стимулювання працівників. Проведений аналіз
сучасних теорій мотивації дозволив виділити їх основні переваги та обмеження.
Керівник повинен розуміти, що мотиваційній механізм не може включати лише
грошові заохочення. Потрібно створювати якісне мотиваційне середовище, яке
буде зацікавлювати працівників до результатів праці, забезпечувати реалізацію
їх внутрішніх особистих цілей відповідно до загальних цілей підприємства.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У статті розкрита сутність і концепція системи управління персоналом
підприємства. Освітлено аспекти управління персоналом підприємства в
сучасних умовах. Визначено підсистеми в системі управлінні персоналом, які
сформувались на підприємствах під впливом запровадження прогресивних
зарубіжних технологій управління персоналом та використанні власного
досвіду, запропоновано заходи щодо підвищення ефективності роботи
системи управління персоналом підприємства.
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управління.
У сучасних умовах ринкових відносин в Україні найбільш вагомим
чинником національної конкурентоспроможності є не природні та фінансові
ресурси, а людські, тобто персонал. Персонал є одним з найважливіших
ресурсів організації, необхідних для досягнення всіх її цілей і задач. На
кожному підприємстві в тому або іншому вигляді існує система управління
персоналом або персонал-система. Якщо наявна система конкретна та мобільна,
при необхідності її можливо легко змінити (покращити). У випадку
невизначеності

складових

персонал-системи

її

удосконалення

стає

проблематичним і навіть неможливим, тому необхідно стандартизувати
існуючу систему управління персоналом.
Процес

соціально-економічних

перетворень

ініціював

зростання

дослідницького інтересу в цьому напрямку багатьох вітчизняних науковців,
результатом якого стали роботи С.І. Бандура, Д.П. Богині, О.А. Грішнової,
В.М. Данюка, А.В. Калини, А.М. Колота, І.Д. Крижка, Н.Д. Лук’янченко,
В.М. Нижника, І.Л. Петрової, М.В. Семикіної, О.М. Уманського, в яких
обґрунтовано теоретико - прикладні аспекти управління персоналом на
підприємстві.
Актуальність теми дослідження підтверджується також необхідністю
розроблення практичних рекомендацій покращення роботи персоналу та їх
постійний розвиток, що мало б позитивний вплив на організацію також.
Мета дослідження. Виявлення актуальних принципів функціонування
системи управління персоналом на підприємствах. Визначення існуючих
проблем та розробка заходів щодо вдосконалення систем управління
персоналом.
Управління персоналом завжди було достатньо вагомим у роботі
підприємства, зараз воно набуває сучасних рис, глобалізація, великі та постійні
потоки інформації, зміни тенденцій на ринку праці, зникнення одних та поява
231

інших професій. Усе потребує постійного розвитку, гнучкості швидкого аналізу
та дій. Місце, яке займає компанія на ринку, залежить не тільки від рівня
технічного забезпечення компанії, контролю якості товарів які вироблені або
послуг, маркетингових досліджень ринку, менеджменту компанії або її
вибраної стратегії розвитку, а й від кваліфікації співробітників підприємства,
ефективного управління персоналом.
Управління персоналом передбачає різноманітну діяльність спеціальних
функціональних служб підприємства і лінійних керівників відповідних
виробничих підрозділів, яка спрямована на реалізацію цілей стратегічного
розвитку і виконання тактичних завдань з найбільш ефективного використання
працівників, які зайняті на підприємстві. Загалом під управлінням персоналом
розуміється систему взаємопов’язаних організаційно-економічних, соціальних і
психофізіологічних

заходів

із

створення

умов

для

нормального

функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу працівників
на рівні підприємства [1].
У

функціональному

відношенні

під

управлінням

персоналом

розуміється комплекс взаємопов’язаних заходів в сфері персоналу (наприклад,
підбір персоналу, його використання, підвищення кваліфікації, оплата праці,
звільнення). В організаційному відношенні цим поняттям охоплюються всі
особи та інститути, які несуть відповідальність за роботу з персоналом
(наприклад, керівники, відділ кадрів, виробничі наради, профспілки).
Головна мета системи управління персоналом – це кадрове забезпечення
організації, ефективне використання персоналу, а також професійний і
соціальний розвиток працівника. Система управління персоналом закріплює
відповідні функції за робітниками та регламентує інформаційні потоки в
системі управління персоналом [2].
Відповідна система постійно удосконалюється та розвивається під
впливом зовнішніх та внутрішніх чинників (рис.1). Зовнішні чинники: ситуація
на ринку, кон’юнктура ринку, трудове законодавство.
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Зовнішні чинники
Ситуація на ринку

Трудове

Кон’юнктура ринку

Система управління
персоналом

Цілі
підприємства
Перспектив
и розвитку

Організаційна
культура
Склад
персоналу

Напрями
діяльності

Особливості
менеджмент
Розмір
підприємства

Внутрішні чинники

Рисунок 1 - Чинники, що впливають на формування системи управління
персоналом
Система управління персоналом повинна забезпечувати підприємство
трудовими кадрами, а також здійснювати їх ефективне використання, розвиток
у професійному та соціальному аспекті. Суть управління персоналом
виявляється в її меті, яка полягає, на нашу думку, у підвищенні ефективності
підприємства в цілому системи та її підсистеми “управління персоналом” на
основі оптимізації взаємодії її елементів, узгодженості і впорядкованості
виробничої діяльності.
При визначенні суті управління персоналом ми виходимо з того, що його
об’єктом в загальному вигляді є процес цілеспрямованого впливу на
працівників в трудовій діяльності підприємства як відкритої системи, яка
орієнтується на споживача. Тому управління персоналом полягає у формуванні
ефективної діяльності персоналу, оптимізації його функціонування, актуалізації
ролі особистості працівника, вивченні його потреб і мотиваційних установок, їх
організації і спрямування у відповідності з цілями і завданнями, а також
цілеспрямованій взаємодії і взаємовпливі керівника та підлеглих.
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Таким чином, управління персоналом являє собою безперервний процес,
який спрямований на посилення мотивації працівників для отримання від них
максимальної віддачі, що відбивається на високих кінцевих результатах
діяльності підприємства в цілому.
Складні умови ринкової економіки, які переживає Україна, актуалізують
роль працівників управлінської праці, які впливають на всі аспекти
виробництва шляхом прийняття управлінських рішень, від якості яких
залежить ефективність діяльності підприємства в цілому та його персоналу
зокрема. Існуючі проблеми управління персоналом на підприємствах значно
пов’язані з професіоналізмом і методами роботи управлінських працівників і
вимагають нових підходів до вирішення завдань з їх удосконалення[3].
Сучасна концепція управління персоналом на підприємстві передбачає
виділення з великої кількості сфер виробничої діяльності тієї, що пов’язана з
формуванням згуртованих трудових колективів, їх всебічного розвитку,
активної участі у справах підприємства тощо. Особливої актуальності при
цьому набувають питання, пов’язані із створенням умов для спільної роботи, а
отже і ролі управлінського персоналу, який повинен забезпечити ефективну
трудову діяльність. На рисунку 2 зображено головні складові системи
управління персоналом, які разом допомагають ефективно виконувати роботу з
персоналом підприємства.
Аналіз та планування персоналу

Підбір та наймання на роботу

Оцінювання персоналу
Навчання та підвищення кваліфікації
персоналу

Атестація і ротація кадрів

Планування службового зростання
(ріст по кар’єрним сходам)

Система постійної мотивації та
стимулювання

Соціальний розвиток та соціальне
партнерство

Забезпечення нормальних умов праці

Інформаційне забезпечення персоналу

Рисунок 2 – Елементи формування системи управління персоналом
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Водночас,

за

наявної

великої

кількості

пропозицій,

узагальнень,

висловлених в літературі, поки що відсутні комплексні розробки щодо
системного вирішення удосконалення управління персоналом на підприємстві;
автори не розглядають цю проблему як систему взаємодії у спільній
продуктивній діяльності керівника і підлеглих в умовах роботи підприємств, які
вдосконалюють структуру управління і зорієнтовані на споживача. Все це
обумовлює необхідність теоретичного обґрунтування проблем, пов’язаних з
управлінською працею; визначення основ ускладнення управлінської праці на
підприємствах, які зорієнтовані на споживача; формулювання стратегічних
напрямків керівництва в роботі з персоналом.
Інноваційний шлях розвитку економіки України обумовив активізацію
інноваційних процесів на підприємствах та мотивацію інноваційної діяльності
персоналу. Останнім часом методи й форми праці кадрових служб підприємств
України зазнають низки істотних перетворень, пов’язаних передусім з широким
запровадженням нових інформаційних технологій. Змінилися роль і місце цих
служб

в

управлінні

виробництвом:

розпорядчі

функції

змінилися

управлінськими, методи керівництва стали більш гнучкими, поглибився аналіз
внутрішньофірмових зв’язків. На основі аналізу генезису та особливостей
сучасного стану управління персоналом нами виділено наступні тенденції в
роботі з персоналом[4]:
1. Зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції і
оплати праці. Через високу оплату праці у високорозвинених країнах продукція
багатьох організацій є конкурентоспроможною. Пропонується поділ персоналу
на дві групи: висококваліфікованих постійних робітників із соціальними
гарантіями і високою оплатою праці, і низько кваліфікованих сезонних
робітників без соціальних гарантій і низькою оплатою праці.
2. Максимізація винахідливості, творчості, мотивації, дружніх людських
стосунків, безперервний розвиток можливостей і здібностей персоналу як єдине
джерело довгострокової переваги організацій на ринку.
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3. Тісний зв’язок стратегії підприємства із стратегією управління
персоналом. Залежно від стратегії підприємства може застосовуватись єдина
стратегія

в

підприємства,

управлінні
або

персоналом,

децентралізована

яка

узгоджується

стратегія,

яка

із

стратегією

проводить

гнучкий

маркетинг персоналу.
4. Розвиток організаційної культури, яка передбачає загальні цілі,
колективні цінності, харизматичних лідерів, жорсткі позиції на ринку, контроль
персоналу за допомогою соціальних засобів, самоконтроль на робочих місцях.
5. Мінімізація числа рівнів управління, гнучкі форми організації праці,
висока якість продукції, яка досягається якістю праці персоналу, відданість
персоналу своєму підприємству.
6. Управління персоналом як стратегічна функція передбачає розробку
кадрової

стратегії,

підбір

персоналу,

безперервний процес навчання і

виходячи

з

місії

підприємства,

розвитку, винагороду працівників з

урахуванням їх індивідуального внеску і створення гармонії на робочому місці
за допомогою заохочення колективних зусиль.
7.

Використання

методів

партисипативного

впливу

на

персонал

управлінських робітників, об’єктивна процедура просування на підприємстві,
система матеріальних винагород, організація і оснащення робочих місць.
Розглянуті вище підходи можна розділити на дві групи: економічну
систему управління персоналом, в якій головними є проблеми виробництва,
обміну і споживання матеріальних благ (персонал як трудовий ресурс), і
соціальну, в якій кожна людина є унікальною (працівник як особистість). На
основі викладених вище підходів до управління персоналом, чітко визначено
дві основні ролі людини у суспільному виробництві: людина як елемент
процесу управління виробництвом та людина як особистість зі своїми
потребами, мотивами, цінностями, орієнтаціями – головний суб’єкт управління.
Основні положення запропонованого нами підходу до управління персоналом
враховують все те прогресивне, що напрацювала наука управління в ринковій
економіці, а також узагальнюють погляди вітчизняних вчених і спеціалістів з
управління персоналом в ринковій економіці.
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На сьогодні ефективне управління підприємством неможливе без
створення в ньому атмосфери зацікавленості всього персоналу у досягненні
загального успіху, формування відчуття причетності кожного працівника до
цих результатів. В умовах соціально-економічних трансформацій успіх чи
невдача підприємств великою мірою залежать від творчої активності
персоналу, готовності брати на себе відповідальність за прийняті рішення,
максимального виявлення трудового потенціалу кожного працівника.
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У статті розглянуто характеристику системи маркетингового управління на
підприємстві. Визначено сутність поняття «управління маркетингом».
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Зважаючи на мінливий бізнез-клімат, який характеризується зростаючою
конкуренцією, необхідним стає удосконалення діяльності підприємства у
цілому та, зокрема, його маркетингової складової, що надасть підприємствам
можливості збільшити свої конкурентні переваги на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Загострення конкурентного середовища обумовлює
необхідність

пошуку

нових

підходів

до

забезпечення

високої

конкурентоспроможності підприємства. Тому в даних умовах може позитивно
вплинути лише застосування сучасних методів управління. Одним з найбільш
ефективних інструментів впливу на результат роботи підприємства є управління
маркетинговою діяльністю. [4]
Причиною недостатньої прибутковості підприємств є неефективна система
управління маркетинговою діяльністю. Значна частка підприємств нині має
потребу у вчасній адаптації до змін у середовищі, у якому функціонує, у
вирішенні завдань стратегічного характеру та в утриманні конкурентних
позицій на ринку. З цією проблемою стикаються також вітчизняні підприємства,
адже більшість із них не використовує або використовує на досить низькому
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рівні маркетингову складову як одну із основних елементів здійснення
ефективної господарської діяльності.

Також

в багатьох керівників і

спеціалістів підприємств розуміння маркетингу обмежується сукупністю засобів
стимулювання збуту та реклами.
Основним завданням при цьому є визначення сутності та ролі управління
маркетингом

на

підприємстві,

маркетингу,

для

підвищення

обґрунтувати
ефективності

необхідність
та

використання

конкурентоспроможності

підприємства.
Метою статті є розкриття теоретичних і практичних засад щодо
впровадження маркетингових засад в систему управління підприємством через
формування механізму взаємодії її основних елементів.
Проблематиці формування та функціонування маркетингу в системі
управління підприємством присвячено наукові праці багатьох учених. Зокрема,
у зарубіжній літературі даний аспект вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, Ф. Котлер,
К. Макконелл, Е. Уткін та ін. Серед українських вчених-економістів над
вказаним питанням працювали П. Березівський, А. Вовчак, В. Збарський,
В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, Г. Черевко, М. Шульський,
В. Юрчишин та інші. У їхніх працях досліджено та проаналізовано зміст
економічної категорії маркетингового управління, а також теоретичні засади
формування маркетингового менеджменту на підприємстві.
На сучасному етапі розвитку економіки України зростає роль управління
маркетинговою діяльністю підприємств. Невід'ємним елементом ефективної
підприємницької діяльності виступає розуміння та використання концепції
маркетингу в управлінні підприємством. Якісна складова маркетингу в
управлінні

величезна,

оскільки

зумовлює

високоприбуткову

ритмічну

діяльність суб'єктів господарювання. Маркетингова діяльність має всебічний та
вичерпний характер і охоплює значно більше коло питань. Підприємства, які не
використовують маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втратити
власні позиції на ринку. Адже без його постійного та системного аналізу,
передусім, покупців і конкурентів, підприємство не зможе вчасно реагувати на
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зміни та коливання попиту споживачів, їх смаки та вподобання, динаміку цін, а
отже, не зможе розробляти ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на
конкретні сегменти споживачів і забезпечення певних конкурентних переваг.
Також без використання маркетингових досліджень та заходів зі створення
позитивного іміджу та залучення нових клієнтів підприємство не матиме шансів
на розвиток. [2]
Ефективне запровадження і використання маркетингового менеджменту
підприємством потребує, насамперед, чіткого розуміння суті та змісту
маркетингового менеджменту, а також цілей його застосування, функцій та
етапів його становлення.
Процес управління маркетингом — це розроблений послідовний комплекс
маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та
принципів, у результаті яких має бути виявлено і задоволено потреби
споживачів, а підприємство повинно отримати очікуваний прибуток [1].
Управління маркетингом включає в себе аналіз, планування, проведення заходів
та контроль за проведенням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення і
підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями, з метою досягнення
необхідних рівнів збуту, прибутку і частки ринку.
Управління маркетингом також включає процес планування і реалізації
політики ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг,
спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і
підприємство. Воно має за мету також розв'язання завдань впливу підприємства
на рівень і структуру попиту у певний проміжок часу, визначення оптимального
співвідношення попиту і пропозиції, щоб підприємство досягло поставленої
мети [7].
Для розкриття змісту маркетингу в системі управління виділимо його
основні функції. На рисунку 1 представлена схема загальних функцій
маркетингового менеджменту підприємства, їх взаємозв'язок та короткий зміст
у процесі управління маркетинговою діяльністю. Контроль у системі
маркетингу повинен мати стандартизований характер і задовольняти вимогам
періодичності, всебічності, послідовності й об'єктивності [1].
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Аналіз

Планування

Розробка
стратегічних
планів

Реалізація

Контроль
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визначення
результатів

Виконання
планів

Розкобка
маркетингових
планів

Оцінка
результатів

Коригуюча дія

Рисунок 1 – Функції маркетингового менеджменту
Для формування ефективної системи маркетингового менеджменту
підприємством необхідним є розуміння послідовності здійснення процесу. Цей
процес складається з певних етапів (рисунок 2). [3]
Перший етап. Аналіз ринкових можливостей підприємства передбачає
оцінювання тактичного та стратегічного попиту, який відображає привабливість
ринкових можливостей, які відкриваються. У структуру аналізу ринкових
можливостей зазвичай входить виявлення нових ніш ринку та оцінка
можливостей маркетингу. Основним завданням аналізу ринкових можливостей
підприємства є визначення конкурентних переваг підприємства. Ринкова
можливість підприємства — це здійснення маркетингових заходів для
досягнення підприємством конкурентних переваг. Під час оцінювання
маркетингових

можливостей

необхідно

підприємства.
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враховувати

цілі

та

ресурси

1

• Аналіз ринкових можливостей підприємства

2

• Вибір цільових ринків

3

• Розробка маркетингових стратегій для підприємства

4

• Розробка комплексу маркетингу

5

• Формування маркетингової програми

6

• Реалізація маркетингової програми

7

• Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства

Рисунок 2 - Етапи здійснення процесу маркетингового
менеджменту на підприємстві
Другий етап. Вибір цільових ринків — це процес, який включає такі етапи:
оцінку і прогноз попиту, сегментацію, відбір сегментів цільового ринку та
ринкове позиціонування товару.
Третій етап. Розробка маркетингових стратегій — формування мети і
задачі підприємства по кожному окремому ринковому сегменту та ринку у
цілому, а також кожному продукту на певний термін часу.
Четвертий етап. Розробка комплексу маркетингу. Цей етап включає у себе
розроблення

структурованої

та

ефективної

сукупності

маркетингових

інструментів та дій. Особливостями цього етапу є:
- значна кількість усіх можливих комбінацій інструментів та дій
маркетингу;
- взаємовплив інструментів маркетингу, що може підвищити або послабити
їх сумарну дію;
- обмежена кількість ресурсів для виконання програм маркетингу;
- невпевненість

відносно

результату

маркетингу;
- кваліфікація персоналу.
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дії

інструментів

та

методів

П'ятий етап. Формування маркетингової програми здійснюється із
врахуванням місії, цілей, завдання підприємства та маркетингу, маркетингового
середовища тощо.
Шостий етап. Реалізація маркетингової програми передбачає застосування
на практиці маркетингових методів для задоволення потреб споживачів та
отримання прибутку підприємством.
Сьомий етап. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
Цей процес здійснюється для перевірки ефективності дії застосування
маркетингу на підприємстві. Система контролю та аналізу маркетингової
діяльності

підприємства

є

заключною

фазою

процесу

маркетингового

менеджменту. Цей етап спрямований на врахування зв'язків зворотного
характеру у діяльності маркетингової служби і охоплює функції аналізу та
діагностики. Контроль маркетингової діяльності підприємства є засобом для
оцінювання виконаних маркетингових концепцій підприємства у частині
поставлених та реалізованих цілей. [3]
У

системі

управління

маркетинговою

діяльністю

підприємства

використовують такі методи маркетингових досліджень та дій:
- вивчення зовнішнього середовища;
- вивчення наявних та планування майбутніх товарів;
- планування руху та продажів товарів;
- забезпечення формування збуту та стимулювання пропозиції;
- забезпечення цінової політики підприємства;
- забезпечення необхідного рівня безпеки використання товару, захисту
навколишнього середовища, вимог до споживчих властивостей товару. [5]
Функціональне забезпечення управління маркетинговою діяльністю, тобто
створення служби маркетингу, функціонування маркетингової інформаційної
системи, визначення стратегії і планування маркетингу, маркетинговий
контроль розпочинаються з дослідження ринку. Потім проводиться розробка
комплексу маркетинг підприємства, тобто товару, ціноутворення, методів і
каналів збуту, методів просування товару на ринку.
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За сучасних умов господарювання маркетингове управління набуває все
більшого значення. Воно дає керівникам ряд переваг:
- стимулює їх до постійного перспективного мислення;
- веде до чіткішої координації зусиль підприємства;
- веде до встановлення показників діяльності для подальшого контролю;
- змушує підприємство чітко визначати свої завдання;
- робить підприємство більш підготовленим до стрімких змін;
- наочніше демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадовців.
Важливим етапом на шляху вдосконалювання управління є корінна зміна
всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових досліджень
ринку,

системи

збуту,

споживчих

характеристик

товарів

і

конкурентоспроможності, реклами, економічного аналізу витрат, прибутків, цін
і інших показників, проведення мотиваційного аналізу повинно здійснюватися
планування маркетингової стратегії. Ця стратегія у вигляді сформованих цілей,
поставлених задач, визначеної послідовності дій знаходить конкретне
виконання в програмі маркетингу. [6]
Отже, на даному етапі розвитку ринкових відносин жодне підприємство не
може нормально функціонувати без застосування маркетингу для визначення
свого положення на ринку, аналізу своїх можливостей, вивчення ринкового
середовища, визначення стратегії розвитку тощо. Тому маркетингова діяльність
є загальновизнаною ознакою сучасного успішного управління підприємством.
Впровадження

маркетингового

менеджменту

на

підприємстві

є

об'єктивною необхідністю, оскільки за умов ринкової економіки збільшується
рівень конкуренції та ризиків для організації. Маркетингове управління
діяльністю підприємства сприяє процесу аналізу, розробки та втілення в життя
заходів, спрямованих на встановлення, укріплення та підтримку взаємовигідних
відносин

з

покупцями;

забезпечує

можливість

організації

діяльності

підприємства на принципах оптимального використання наявного потенціалу та
отримання
споживачів.

найбільшого
Маркетинг

прибутку

з

в системі

урахуванням
управління

задоволення

потреб

підприємством виконує

супроводжуючу місію, починаючи з організаційно-підготовчої і, закінчуючи,
контрольною функцією.
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Впровадження комплексної системи управління підприємствами на основі
маркетингу дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію управлінської
діяльності незалежно від величини і потужності підприємств, сприяє
підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємств, що, нарівні з
використанням стратегічного підходу до управління, забезпечить зміцнення їх
ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних переваг.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено теоретично-методичні засади управління маркетингом
на

підприємстві

при

здійсненні

зовнішньоекономічної

діяльності,

охарактеризовано об’єктивні тенденції сучасного управління маркетингом, що
визначається не стільки управлінськими рішеннями щодо досягнення основної
мети діяльності підприємства – отримання прибутку, скільки значимістю та
безпосереднім рівнем впливу на споживачів своєї продукції на ринку.
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Підприємства, які сьогодні виходять на міжнародний ринок, зустрічають
на своєму шляху жорстку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і
досягти стійких конкурентних позицій, необхідним є управління маркетингом.
Управління маркетингом на підприємстві являє собою систематичний збір,
обробку та аналіз даних про явища і процеси з різних напрямків маркетингової
діяльності. Адже без моніторингу ринку, збирання достовірної інформації з
метою подальшого її аналізу та використання маркетинг не зможе в повній мірі
виконати своє призначення – задовольнити потереби споживачів. Метою
управління маркетингом на підприємстві є створення інформаційно-аналітичної
бази дослідження для прийняття ефективних маркетингових рішень і зниження
рівня невизначеності.
Оскільки на міжнародному ринку більшість комерційних операцій
проводиться саме на основі маркетингу, то до визначення теорії і практики
особливостей управління маркетингом, досвіду зарубіжних та вітчизняних
компаній в цьому питанні, необхідно віднестися творчо та відповідально.
Ринкове позиціонування сучасних підприємств вимагає створення умов
для ефективного їх функціонування на внутрішньому та зовнішньому ринках. В
умовах

швидкозмінного

ринкового

середовища,

яке

характеризується

динамічними трансформаційними процесами, один з основних акцентів
забезпечення

конкурентоспроможності

підприємств

переноситься

на

управління маркетингом, оскільки обґрунтування об’єктивних тенденцій
сучасного розвитку визначається не стільки управлінськими рішеннями щодо
досягнення основної мети діяльності
скільки значимістю та

підприємства – отримання прибутку,

безпосереднім рівнем впливу на споживачів своєї

продукції на ринку. На всіх етапах управлінської, виробничої та збутової
діяльності підприємства виникає необхідність розробки та запровадження
такого дієвого господарського інструментарію, який потребує використання
сучасного

механізму

управління

маркетингом,
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врахування

складових

комплексу маркетингової діяльності, а також запровадження ефективних
напрямків маркетингової товарної, комунікаційної та цінової політики
підприємства.
Теоретичним

та

практичним

аспектам

управління

маркетинговою

діяльністю присвячено наукові розробки таких вчених: С. Васильченко, В.
Пілюшенко, А. Буренін, А. Васюренко, М. Портер, Н. Версаль, Ф. Котлер, С.
Голубовський, А. Привалова тощо.

Разом з цим, не зменшуючи значення

проведених досліджень в окресленому напрямку, слід відзначити, що питання
управління маркетинговою діяльністю підприємства взагалі та при здійсненні
ним зовнішньоекономічної діяльності зокрема й досі залишається недостатньо
висвітленим і потребує теоретично-методологічного і практичного вирішення
та

обґрунтування.

Чималої

уваги

вимагає

розробка

методичного

інструментарію з визначення маркетингової стратегії підприємства, що є
базисом генерування рекомендацій щодо подальшого розвитку діяльності
досліджуваного підприємства.
Метою статті є обґрунтування теоретично-методичних засад і розробка
практичних рекомендацій щодо формування особливостей та функціонування
організаційно-економічних механізмів управління маркетингом підприємства
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Управління маркетингом на підприємстві, особливо при здійсненні
зовнішньоекономічної

діяльності,

передбачає

широке

використання

найвигідніших ринкових можливостей. Він залежить від виробництва і
забезпечує випуск лише тих товарів, які можуть бути реалізовані. Отже,
маркетинг на підприємстві – це управлінська діяльність, що пов’язує всі види
діяльності на ефективне спрямування потоку товарів і послуг від діяльності
підприємства через систему реалізації до споживача. Мета такої діяльності –
задоволення потреб споживача і досягнення цілей підприємства.
Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює
підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний
маркетинг можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й
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аналізу заходів, спрямованих на багатонаціональне ринкове середовище і
пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність на
зовнішніх ринках. [2]
Використання

міжнародного

маркетингу

в

управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю, насамперед, вимагає його планування,
розробки стратегічної маркетингової програми. Важливо відзначити, що
стратегічна маркетингова програма складає основу загального стратегічного
плану підприємства в області зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішнє середовище, як і зовнішній ринок, постійно потерпає від змін,
тому підприємство завжди повинно мати стратегічну програму на наступні 3 –
5 років, а саме:
- аналіз зовнішнього середовища, господарської діяльності підприємства і
прогнозування тенденцій його розвитку та змін;
- визначення системи завдань на зовнішньому ринку, враховуючи завдання
підприємства в цілому;
- визначення пріоритетних напрямків діяльності підприємства;
- сегментація зовнішніх ринків, вибір цільових сегментів з врахуванням
змін зовнішнього середовища;
- розробка стратегії господарської діяльності підприємства та поведінки на
зовнішніх ринках;
- розробка заходів маркетингового комплексу (товарна політика, збут,
ціноутворення, стимулююча політика тощо);
- організація і контроль за міжнародним маркетингом підприємства;
- контроль за досягненням завдань міжнародного маркетингу і, при
необхідності, стратегії міжнародного маркетингу. [3]
Важливе місце в системі управління маркетингом на підприємстві займає
дослідження зовнішніх ринків, відповідно, це: процес пошуку, збору, обробки
та аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів і послуг.
Сучасна зовнішньоекономічна діяльність підприємства характеризується
високою швидкістю змін. За таких обставин, коли темп змін зовнішнього
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середовища набагато більший за можливості реагування виробничої діяльності
підприємства на ці зміни, управління маркетингом стає ситуаційним, що
ускладнює його використання. Тому на перше місце виходить сталий фактор –
удосконалення

процесів

управління

підприємством

в

цілому

і

зовнішньоекономічною діяльністю зокрема. [4]
У той же час потрібно відмітити, що вдосконалення здійснення управління
зовнішньоекономічною

діяльністю,

побудова

раціональної

організації

управління маркетингом підприємства потребує вирішення двох основних
завдань: визначення раціональної структури процесу і визначення раціональних
методів

здійснення

управління.

Таким

чином,

побудувати

ефективне

управління маркетингом підприємства можна тільки на підставі однозначного
виділення його структурних елементів, тобто, встановити склад типових
операцій процесу управління. [1]
В

сучасних

умовах

зовнішньому ринку,

функціонування

підприємства,

особливо

на

управління маркетингом набуває досить вагомого

значення у процесах ефективного його функціонування, використовуючи свій
наявний потенціал.
Потенціал підприємства характеризується властивостями: цілісністю,
взаємозв’язком

і

взаємодією

елементів,

складністю,

комунікативністю,

здатністю до розвитку, альтернативністю форм функціонування та розвитку,
пріоритетом якості, потужністю.
Питання формування потенціалу підприємства в цілому і для здійснення
зовнішньоекономічної діяльності зокрема, вимагає як його структуризації, так і
побудови певних організаційних форм маркетингу, що є основним напрямком
його розвитку. Це доволі складний процес, орієнтований на максимальну
взаємодію із зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації,
що вимагає ефективного використання чинників розвитку господарської
діяльності, їх збалансованості при використанні.
Використовуючи при цьому особливості управління маркетингом в
діяльності підприємства, забезпечуватиметься довгострокове ефективне його
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функціонування, досягнення стратегічних цілей на основі використання
наявних ресурсів, відповідно – стійка позиція на зовнішньому ринку серед
підприємств-конкурентів.
Дослідження особливостей механізму маркетингу зовнішньоекономічної
діяльності підприємства є досить актуальною проблемою, оскільки в період
зростання конкуренції на зовнішньому ринку система управління діяльністю
підприємства повинна переорієнтовуватись на сучасні системи маркетингу, що
дозволить здійснювати ефективну зовнішньоекономічну діяльність. Для
успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство повинно
зміцнювати і нарощувати експортний потенціал, ефективно використовуючи
механізм управління маркетингом. [6]
При

здійсненні

відбувається

зовнішньоекономічної

перебудова

механізму

діяльності,

управління

його

на

підприємстві
маркетинговою

діяльністю. Разом з цим, виникає безліч проблем у практиці управління
економікою підприємства.
Управління маркетингом підприємства в сучасних умовах діяльності,
особливо

на

зовнішньому

ринку,

зумовлює

необхідність

всебічного

дослідження проблем фінансування, зокрема, процесів формування та
використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення
господарської діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішньому
ринках. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів,
принципів, ефективних методів і інструментів в управлінні діяльністю та
забезпечення росту доходів.
З теоретичної точки зору, обставини сьогодення не мають єдиної точки
зору стосовно сучасного визначення управлінських напрямків, їх складу,
методів впливу на ефективність господарювання і на кінцеві результати
діяльності підприємства. Саме тому на сучасному етапі діяльності підприємства
дедалі вагомішого значення набуває управління маркетингом (особливо – при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності), оскільки саме він є основою у
функціонуванні й подальшому розвитку діяльності підприємства.
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Прийняття своєчасних заходів щодо ефективного управління маркетингом
підприємства передбачає синхронність всіх функцій управління. А це, в першу
чергу:
- підвищення

швидкості реагування на негативну дію зовнішніх і

внутрішніх чинників на підприємстві;
- систематичне

проведення

маркетингових

досліджень,

визначення

стратегії діяльності на зовнішньому ринку. [5]
Не врахування або нехтування особливостями управління маркетингом
підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності призводить до
того, що:
- зростає ступінь ризику, з’являється додатковий ризик його діяльності;
- збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства;
- підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх
діяльності.
Все це визначає вплив управління маркетингом на господарську діяльність
підприємства, особливо – на зовнішніх ринках.
При здійсненні маркетингової товарної політики в зовнішній діяльності
особливо вигідний товар „ринкової новизни”, тобто такий, що відкриває перед
споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби або піднімає на
якісно новий рівень задоволення споживача або дозволяє ширшому колу
покупців задовольнити вимоги до товару. Це дасть можливість підприємству
встановлювати монопольні ціни й отримувати вищий прибуток. Вищенаведене
вимагає відповідних маркетингових стратегій і проведення комплексу
маркетингових заходів.
Виробляючи управлінські концепції маркетингу, залежно від стратегічних
цілей діяльності підприємства, особливу увагу необхідно приділяти реалізації
продукції на зарубіжних ринках. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
виступає як сукупність взаємозалежних зовнішньоторговельних операцій у
сфері господарської діяльності, здійснюваних підприємством відповідно до
цілей і задач його соціально-економічного функціонування і розвитку.
Отже, успішність виходу на зовнішній ринок й ефективність здійснення
підприємством зовнішньоекономічної діяльності багато в чому залежить від
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його здатності проводити дослідження ринку та використовувати результати
управління маркетингом. Конкретні маркетингові стратегічні рішення повинні
бути пов’язані з вибором цільових ринків, необхідністю адаптації продукції й
стратегії її просування тощо.
Механізм

маркетингової

стратегії

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства повинен формуватися на підставі поточних і майбутніх елементів
товарно-ринкового портфелю. Відповідно, на підприємстві стратегічний
профіль зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки міжнародного
маркетинг-міксу, визначення цільових ринків і послідовність виходу на
зовнішні ринки, оцінки моделі міжнародної конкуренції й адаптації до умов
змін зовнішнього середовища.
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