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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 

 

УДК 005.2.(045) 

Базюк В.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ 

ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА 

Здатність пристосовуватися до змін, що спричиняють фактори впливу - 

основна умова успішної діяльності організації. Визначено, що при аналізі 

впливу факторів, що створюють можливості і загрози для підприємств 

доцільно враховувати особливості притаманні засобам ефективної 

взаємодії факторів на різних рівнях. На основі систематизації 

внутрішніх та зовнішніх факторів виділено актуальні напрями 

групування впливу, що потребують подальшого дослідження. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, система взаємодії, фактори впливу, 

економічна криза, механізм активізації. 

Структура організації відображає складене в організації виділення 

окремих підрозділів, зв’язки між цими підрозділами та об’єднання їх в 

єдине ціле. Вихідним в побудові структури є проектування роботи (тобто 

прийняття системи автономних робіт, конвеєрної, модульної чи 

бригадирської форми роботи). Від проектування роботи багато залежить у 

внутрішньому житті організації, тому менеджмент повинен приділяти 

цьому дуже велику увагу та періодично проводити перегляд з 

проектованої системи робіт. Наступним кроком у формуванні структури 

організації є виділення структурних підрозділів, які ієрархічно пов’язані 
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між собою та знаходяться у постійній виробничій взаємодії. Менеджмент 

повинен визначити організаційні розміри структурних підрозділів, їх 

права та обов’язки, систему взаємодій та інформаційні зв’язки з іншими 

підрозділами, повинен поставити перед ними задачі та наділити 

необхідними ресурсами. Від уміння вирішити усі ці питання дуже сильно 

залежить успіх функціонування організації. 

Внутрішньо організаційні процеси, які формуються і направляються 

менеджментом, включають в себе три основні під процеси: координація, 

прийняття рішень, комунікації. 

Технологія, що включає в себе технічні засоби та способи їх 

комбінування і використання для отримання кінченого продукту, є 

предметом пильної уваги зі сторони менеджменту. Управління повинно 

вирішувати питання технологій та здійснення їх найбільш ефективного 

використання. В сучасних умовах менеджмент не повинен дивитися на 

технології тільки з точки зору підвищення продуктивності та 

ефективності. Дуже важливо врахувати те, як нові технології можуть 

вплинути на клімат всередині організації, як вони можуть подіяти на її 

«організм». 

Сукупність цілей організації може служити основою для формування 

системи «управління за цілями», яка займає особливе місце у переліку 

інструментів «менеджменту людських ресурсів». Ступінь реалізації цілей 

є підставою для винагороди виконавців, а орієнтація винагороди на 

кінцевий результат дає змогу уникнути зайвого втручання менеджера у 

виробничий процес. Тим самим підвищується відповідальність 

працівників за результати виконання роботи, розвивається їх 

самостійність та ініціативність, створюються умови для формування 

творчого підходу до розв'язання управлінських проблем. 

Ефективна діяльність організації неможлива без спеціалізованого 

розподілу праці, за якого кожний вид роботи доручається тим фахівцям, 
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котрі можуть зробити її краще, ніж інші. Здійснення розподілу праці і 

координування дій виконавців — одне із найважливіших завдань 

менеджменту, розумне вирішення якого дає змогу організації бути 

продуктивнішою порівняно з конкурентами. Результатом горизонтального 

та вертикального розподілу праці є структура організації. 

Структура організації — логічні відносини рівнів управління і 

функціональних одиниць, побудовані у такій формі, яка дає змогу 

найефективніше досягати цілей організації. 

Формування структури організації зумовлене багатьма факторами: 

специфікою діяльності, розмірами підприємства, технологією, 

масштабами діяльності, стратегією тощо. 

Розподіл праці, на якому ґрунтується побудова структури організації, 

може стосуватися роботи з машинами, людьми і з інформацією. Залежно 

від виду робіт, взятих за основу розподілу праці, відповідно говорять про 

виробничу структуру, структуру апарату управління і організаційну 

структуру управління. 

Виробнича структура: її формує горизонтальний розподіл праці, який 

ґрунтується на виділенні окремих стадій технологічного процесу. 

Виробнича структура — групування конкретних завдань у межах 

виробничих підрозділів (цехів, дільниць), які між собою пов'язані єдиним 

технологічним ланцюгом. 

Структура апарату управління. Ґрунтується на вертикальному 

розподілі праці, внаслідок якого встановлюється кількість рівнів 

управління, вибудовується управлінська вертикаль і формуються скалярні 

ланцюги (ланцюги команд), за якими здійснюється керівництво або 

передається інформація на вищі рівні управління. 

Структура апарату управління — розподіл влади і відповідальності 

між управлінськими працівниками. 
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У макросередовищі, яке оточує підприємство, діє значно більша 

кількість факторів, ніж у мікросередовищі. їм притаманний високий 

рівень варіативності, невизначеності та непередбачуваності, що 

зумовлено їх опосередкованою дією на суб'єкти господарювання. До 

основних факторів макросередовища відносять економічні, політичні, 

соціокультурні, науково-технологічні, природно-кліматичні, демографічні 

тощо. 

Економічні фактори. До них належать: рівень і темпи інфляції; 

зростання та спад виробництва; коливання курсу національної валюти 

щодо валют інших країн; оподаткування; умови одержання кредиту і 

відсоткова банківська ставка; рівень динаміки цін, розподіл прибутків і 

попит покупців; платоспроможність контрагентів тощо. Нині вагомого 

значення набула глобалізація — політико-економічний фактор, який 

робить сильних суб'єктів ринку ще сильнішими, а слабких — ще 

слабшими і переводить конкурентну боротьбу на нові рівні. Для 

забезпечення сприятливих умов своєї діяльності підприємства мусять 

здійснювати постійний моніторинг економічної ситуації та оцінювати її 

зміни з точки зору можливих для себе наслідків. 

Політичні фактори. Це політична стабільність у державі, регіональні 

політичні інтереси, міжнаціональні та міжконфесійні відносини тощо. 

Вплив політичних факторів особливо відчутний у нестабільному 

соціально-економічному і політичному середовищі (період трансформації 

економічних відносин). Нестабільна політична ситуація спричиняє відтік 

капіталу від галузей, що потребують значних довгострокових інвестицій, і 

водночас спрямовує підприємницьку діяльність у бік короткого обігового 

циклу, який властивий торговельному бізнесу. 

У період зростання політичної активності (виборчі процеси) 

відкриваються нові можливості для засобів масової інформації — вони 

стають надзвичайно рентабельними через високу вартість політичної 
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реклами і можуть збільшувати свої тиражі, набуваючи іміджу 

«правдоносіїв». Політичні фактори впливають і на відносини з 

іноземними партнерами. 

Соціокультурні фактори. Формуються в межах конкретного 

суспільства і відображають погляди, цінності та норми поведінки людей, 

що впливає на прийняття ними управлінських рішень. Наприклад, однією 

з основних причин повільного здійснення ринкових реформ в Україні є 

перенесення управлінського досвіду західних країн на вітчизняне 

інституційне середовище, яке характеризується своїми традиціями і 

своїми преференціями. Зокрема, просування по службі чи відбір 

кандидата на певну посаду часто відбувається не за ознакою високого 

професіоналізму, а за ознакою особистої відданості, належності до певної 

«сім'ї» чи клану. 

Серед ментальних рис громадян України все ще мають місце 

дистанціювання від влади і недовіра до неї, правовий нігілізм (лат. nihil — 

цілковите заперечення), нехтування законами, аргументація з позиції 

сили, а не знань тощо. Це зумовлює небажання дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм ведення бізнесу, і замість правила 

«Діяти так, щоб було вигідно всім» перевага надається нормі «Діяти так, 

щоб було вигідно мені». Ухиляння від норм етики у веденні бізнесу 

призводить до зростання ризику. 

Демографічні фактори. Це структура населення за віковими, 

національними, кваліфікаційними ознаками, рівнем освіти, доходів, 

споживацькими перевагами тощо, їх аналіз дає змогу визначити, чи 

достатній освітній та кваліфікаційний рівень населення регіону для 

позитивного сприйняття продукції чи послуг фірми (це важливо, зокрема, 

для Інтернет-проектів, деяких гуманітарних проектів тощо); як діяльність 

підприємства вплине на рівень зайнятості населення регіону. Такі фактори 

слід брати до уваги, визначаючи клас споживачів своєї продукції; при 
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оцінюванні залучення трудових ресурсів відповідної кваліфікації, 

місткості ринку та обґрунтуванні інших управлінських рішень. 

Науково-технічні фактори. До них відносять відкриття, винаходи, що 

зумовлюють зміну уявлень про найкращий спосіб використання певного 

ресурсу, виготовлення продукції, задоволення потреб тощо. Динаміка 

технологічного прогресу у високо розвинутих країнах є просто 

фантастичною. Відбувається «виштовхування» одних поколінь техніки та 

технології іншими. 

Тому керівникам підприємств необхідно аналізувати можливий 

вплив загальносвітового науково-технічного середовища на створення і 

впровадження технологічних новацій. При цьому велику увагу слід 

приділяти науковим винаходам чи відкриттям, які можуть революційно 

вплинути на подальше використання існуючих технологій, роблячи їх 

мало перспективними. 

З іншого боку, пропонуючи ринку науково-технічні розробки 

(насамперед це стосується наукомістких підприємств, які застосовують 

технології найвищого рівня, величезного інноваційного потенціалу — 

комп'ютерні, лазерні, плазмові, біологічні), слід подбати про їх належний 

інформаційний та інженерний супровід. Дуже часто перспективні 

науково-технічні, в тому числі й вітчизняні розробки, не можуть знайти 

застосування через непідготовленість ринку до їх сприйняття. Тому 

потрібно заздалегідь готувати ґрунт для успішного просування новинки 

на ринок, використовуючи для цього всі можливості — від іміджевої 

інформації до участі у міжнародних виставках і презентаціях. Однак слід 

реально оцінювати можливість появи новинки та її перспективи. 

Екологічні фактори. До цієї групи факторів впливу належать викиди 

у середовище забруднюючих та отруйних речовин; рівень фізичного 

(електромагнітного, радіаційного, теплового) впливу на середовище; 

надійність і соціально-екологічна безпека виробничих систем та великих 
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технологічних утворень (гідротехнічних споруд, газо - і нафтопроводів, 

тунелів тощо); кількість і якість продукції, що виготовляється, її 

безпечність і утилізаційна (корисна) придатність; стан природного 

середовища, в якому перебуває підприємство (до і після реалізації 

запланованої стратегії розвитку), і розміри можливих незворотних 

негативних наслідків тощо. 

Отже, виокремлення і ранжирування чинників непрямої дії допомагає 

менеджерам приймати виважені рішення у процесі планування діяльності 

підприємства. 

Проте, варто відзначити, що аналіз лише зовнішнього середовища не 

надасть повної інформації щодо ефективності управління підприємством, 

адже результативне використання внутрішніх резервів та ресурсів має 

вагомий вплив на загальний результат діяльності. Адже саме внутрішнє 

середовище підприємства та раціональна система поєднання з факторами 

внутрішнього середовища є джерелом акумулювання його ресурсних, 

фінансових, технічних, кадрових, інноваційних можливостей і 

використовується як засіб ефективного реагування на впливи зовнішнього 

середовища. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

У ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

Обгрунтовано важливе значення застосування комплексу 

маркетингових інструментів в бізнес-діяльності вітчизняних 

підприємств на міжнародних ринках. Доведено, що розробка 

міжнародної маркетингової стратегії передбачає визначення 

маркетингового забезпечення на кожному з етапів планування процесу 

виходу підприємства на зарубіжний ринок із використанням відповідних 

матриць формування міжнародної маркетингової стратегії. 

Ключові слова: міжнародний маркетинг, маркетингові 

інструменти, маркетингова стратегія, міжнародна марктеингова 

стратегія. 

Розробка міжнародної маркетингової стратегії передбачає визначення 

маркетингового забезпечення на кожному з етапів планування процесу 

виходу підприємства на зарубіжний ринок. З цією метою пропонується 

комплекс інструментів міжнародної маркетингової стратегії відповідно до 

етапів процесу виходу підприємства на зарубіжний ринок [1]: 



26 

 

1. Аналіз факторів макро- і мікросередовища, ранжування факторів за 

характером, сталістю та ступенем впливу. Пошук маркетингових 

можливостей виходу на міжнародні ринки:  

- SWOT-аналіз,  

- матриця MCC,  

- матриця вектора економічного.  

Оцінка мотивації виходу розвитку підприємства на ринок певної 

країни.  

2. Виявлення найбільш важливих ринкових умов та чинників, які 

сприяють виходу на зарубіжні ринки:  

- матриця Hofer\Schendel,  

- матриця Ансоффа,  

- матриця еластичності конкурентної реакції на ринку, матриця 

«вплив\невизначеність». 

3. Аналіз сильних сторін підприємства, як джерел конкурентних 

переваг на зарубіжних ринках:  

- матриця Портера, 

- матриця угруповання товару. 

4. Формулювання маркетингових цілей на зарубіжному ринку: 

 - матриця поліпшення конкурентної позиції,  

- матриця «Продуктивність інновації/диференціації». 

5. Маркетингові дослідження зарубіжних ринків:  

- матриця стратегій бізнесу - оцінка привабливості ринків, 

- матриця Купера - формування матриць привабливості ринків, 

- матриця Shell\DPM,  

- матриця основних форм об'єднань. 

6. Розробка міжнародної маркетингової стратегії: 

- матриця «диференціація\відносна ефективність витрат»,  

- матриця «якість-ресурсомісткість»,  
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- матриця стратегії розширення марочних сімейств,  

- матриця вибору стратегій виходу. 

7. Розробка комплексу маркетингу та маркетингових програм: 

 - матриця «обізнанність- ставлення до марки товару»,  

- матриця маркетингових каналів,  

- матриця «контакт-рівень пристосування послуг»,  

- матриця «діагностика маркетингу». 

8. Аналіз ефективності маркетингової діяльності в процесі виходу на 

зарубіжний ринок: 

- матриця способів стратегічного управління,  

- матриця Херси-Бланшара,  

- матриця «управлінська решітка», - матриця Мак-Дональда. 

Стратегії виходу підприємства на зарубіжний ринок передбачають 

різні варіанти, які характеризуються способами виходу на ринок країни, 

вибором каналів збуту, гнучкістю, видами контролю, кожен з яких 

пов'язаний з певними витратами та ризиками. Для запобігання 

міжнародних маркетингових ризиків та цілеспрямованого управління 

ними необхідною є якісна організація відповідного інформаційного 

забезпечення процесу розробки стратегії виходу на зовнішні ринки, що 

передбачає збір інформації щодо стану зовнішнього ринкового 

середовища та здійснюються у рамках міжнародних маркетингових 

досліджень.   

Стратегічне планування для підприємств, які мають за мету вихід на 

зарубіжні ринки, принципово відрізняється від інших видів планування в 

процесі управління, основними з яких є оперативне, тактичне і 

перспективне. Ця відмінність полягає не стільки в ступені деталізації 

плану, цілі або у виборі горизонту планування, а, в першу чергу, в 

напрямку вектору планування - з майбутнього в сьогодення. Одним з 

основних інструментів стратегічного планування виступає маркетингова 
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стратегія підприємства. У загальному вигляді маркетингова стратегія 

являє собою принципове довгострокове рішення щодо застосування 

апарату маркетингу для досягнення поставлених цілей [2, с. 38].  

Для міжнародних стратегій характерними та особливо складними є 

ситуації, за яких умови майбутнього часу не можуть бути враховані 

методами, що ґрунтуються на екстраполяції.  

Стратегія маркетингу може розроблятися підприємством для 

окремого ринку або сегмента ринку і кожного товару на певний період 

часу для здійснення виробничої та комерційної діяльності відповідно до 

ринкової ситуації і можливостям підприємства. Все це вимагає 

формування інтегрального маркетингового плану, який буде охоплювати 

всі ринки і товари підприємства, що особливо актуально в умовах виходу 

на зовнішні ринки. Таким чином, маркетингова стратегія передбачає 

дослідження всіх альтернатив і варіантів у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, які стосуються довгострокових цілей та їх обґрунтування для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень [3].  

У подальшому, як відзначають О.С. Виханський та О.І. Наумов, 

ефективність розробки такої маркетингової стратегії може бути оцінена в 

залежності від ступеня досягнення цілей діяльності підприємства [4].  

Міжнародні стратегії, за визначенням Р. Гріффіна, являють собою 

комплексну основу для досягнення фундаментальних завдань компанії на 

зарубіжному ринку. Водночас, як зазначає автор, на рівні концепції між 

розробкою стратегії конкурентної боротьби в одній країні і стратегією 

конкурентної боротьби в більшості країн існує багато спільного [5, с. 543].  

Такі спільні риси стосуються питань вибору товару та сегменту 

ринку, вибору способу реалізації товару та інших, що полегшує для 

підприємства вибір та застосування відповідних інструментів розробки 

маркетингової стратегії. Ринок кожної країни сприймається 

підприємством як відмінна цілісність, з різними потребами, покупцями, 
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різною ментальністю та різними способами прийняття рішення про 

придбання майна і послуг.  

Як зазначають А. Ліманський та І. Драбік, ангажуючись в 

міжнародний маркетинг, підприємство має підготувати для кожного 

закордонного ринку різну стратегію входу і діяльності, в якій буде 

міститися відповідна структура [6, с. 30].  

Досліджуючи проблему доцільності виходу промислових 

підприємств на зарубіжний ринок, О.І. Чайкова та Я.В. Запорізька 

пропонують показники оцінки доцільності та їх критерії, до яких автори 

відносять такі: загальний податковий тиск, вартість сировини, необхідна 

заробітна плата робітників, собівартість кінцевої продукції, бар'єри 

входження на ринок, конкуренція серед постачальників, динаміка росту 

ринку та ставлення населення до компанії [7, c. 167].  

Аналіз можливостей розрахунку цих показників свідчить, що їх 

кількісний вимір є дуже складним і подекуди неможливим. Водночас 

автори також обмежуються застосуванням «умовних коефіцієнтів», 

розташовуючи їх «у порядку від найбільш значимих до найменш 

значущих», не обґрунтовуючи вибір самих вагомих показників [7, c. 166]. 

Тому такий підхід авторів є не тільки спрощеним, але й суб’єктивним.  

Розглядаючи шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки, Т.В. 

Харчук доводить, що вирішення проблеми виходу компаній на 

міжнародний ринок передбачає, як правило, з'ясування двох основних 

питань: мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки і чинників, які 

визначають вибір форми виходу підприємств на зовнішні ринки [7, c. 13].  

Стратегія підприємства має за мету насамперед попередити 

несприятливий вплив зовнішніх чинників. Визначаючи бажані і можливі 

цілі своєї діяльності на зарубіжному ринку, підприємство може зменшити 

можливість непередбаченої дії основних чинників впливу. Особливо 

важливою є розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки у 
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разі збільшення кількості ринків, де воно здійснює свою комерційну 

діяльність.  

Основою маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності є 

рішення підприємства щодо виходу на зарубіжний ринок, а саме: 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, збільшувати її обсяги або 

залишати ринок та за яких причин та обставин. У разі прийняття 

позитивного рішення про вихід на зарубіжний ринок необхідним є 

вирішення комплексу питань, які мають визначити доцільність такої 

діяльності [8]:  

− обрання зарубіжного ринку виходу;  

− визначення часу виходу на зарубіжний ринок;  

− обґрунтування способів виходу та стратегій;  

- обґрунтування товарної, цінової, збутової політики і політики 

просування товару;  

− організація відповідних структурних підрозділів або створення 

посад на підприємстві, які мають бути відповідними за процедурні 

питання зовнішньоекономічної діяльності [9].  

Досліджуючи питання виходу підприємств на зарубіжні ринки,  

Р.Б. Ноздрєва пропонує віддавати перевагу більш місткому ринку з 

можливостями глибокої сегментації, з чітко обкресленими межами, 

кількісно вимірному, з найбільшим потенційним попитом, найбільш 

доступним, з відкритою інформацією, як правило, схожому з раніше 

освоєними ринкам, що чутливо реагує на ринкові заходи підприємства і 

його конкурентну позицію на ринку [8, с. 14].  

Після вибору зарубіжного ринку, умови якого адекватніше 

відповідають цілям та потенціалу підприємства, його конкурентним 

перевагам, виникає питання про обґрунтування стратегії виходу на цей 

ринок. Стратегії виходу на обраний зарубіжний цільовий ринок можуть 
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включати різні варіанти, пов'язані зі способом виходу на ринок певної 

країни та з вибором каналу збуту.  

На кожному етапі інтернаціоналізації підприємства використовують 

різні комбінації дій, кожна з яких пов'язана з певними витратами, ризиком 

і ефектом. Так, І. Ансофф вважає, що маркетингову стратегію планують 

на декількох рівнях: корпоративному, рівні бізнес-одиниці, 

функціональному і оперативному [10], причому на кожному з цих рівнів 

приймаються різні стратегічні рішення. На корпоративному рівні 

розглядаються стратегічні маркетингові питання, що впливають на 

перспективи розвитку бізнесу в цілому, визначається спосіб взаємодії з 

ринком і узгодження потенціалу підприємства з його цілями, а також 

виявляються способи найкращого використання ресурсів підприємства 

для задоволення потреб ринку. Стратегії на рівні бізнес-одиниці дещо 

повторюють корпоративну стратегію, але їх розробляють окремо для 

кожної сфери діяльності компанії. Маркетингові стратегії 

функціонального рівня дозволяють компанії визначити цільові ринки і 

створити адекватні їх характеристикам комплекси маркетингу, а 

оперативні стратегії – досягти своїх цілей на обраних ринках за 

допомогою ефекту синергії.  

Голубков Є.П. пропонує більше конкретизувати базисні стратегії 

проникнення на міжнародний ринок [11, с. 31; 12] за допомогою матриці 

«ціна на товар - витрати на просування». Такий підхід передбачає дві 

стратегії отримання прибутку та дві стратегії проникнення на ринок в 

залежності від витрат на просування та ціни товару. Однак, автори не 

передбачають використання кількісних критеріїв, пропонуючи тільки 

перелік умов застосування тієї чи іншої стратегії.  

На наш погляд, важливо враховувати загальну порівняльну 

характеристику маркетингових стратегій, яка буде корисна підприємствам 
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при виборі первинної або альтернативної стратегії виходу на зарубіжні 

ринки.  

Визначальним чинником формування маркетингової стратегії 

підприємства є обґрунтування та вибір відповідних маркетингових 

інструментів в процесі виходу підприємств на зарубіжні ринки із 

врахуванням специфічних характеристик продукції промислового 

призначення, особливостей процесу її виробництва, обміну і споживання, 

а також поведінки її споживачів. З іншого боку, науково обґрунтована 

маркетингова стратегія має стати ефективним інструментом посилення 

ринкових позицій промислових підприємств на зарубіжних товарних 

ринках, що в умовах негативного впливу факторів ринкового середовища 

та відсутності значних ресурсів здатне забезпечити конкурентні позиції 

підприємств та зорієнтувати їх на активне використання ринкових 

можливостей та розвиток перспективних напрямів діяльності. 
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У статті описано маркетинговий підхід до управління навчальними 

закладами, викладено особливості їх використання в сучасній 
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управлінській практиці. Наведено необхідність упровадження в практику 

маркетингу освітніх установ, а також показано його вплив на 

ефективність управлінської діяльності.   

Ключові слова:маркетингове управління, навчальний заклад, 

маркетингові підходи, освітній маркетинг. 

В умoвax ринкової eкoнoмiки,за яких останнім часом розвиваються 

відносини в нашому суспільстві, cфoрмувaлocя кoнкурeнтнe ceрeдoвищe, 

яке cтвoрює для навчальних закладів суттєві cклaднoщi в реалізації 

освітніх пocлуг. Це обумовлює необхідність розробки й упровадження 

маркетингових підходів до управління діяльності в навчальних закладах, 

що створює базу для прийняття управлінських рішень щодо розширення, 

оновлення або скорочення освітніх послуг, що надає навчальний заклад. 

Крім того, вона створює позитивний імідж закладу і сприяє формуванню 

освітніх потреб з метою піднесення освіти як соціальної цінності. Для 

забезпечення ефективної діяльності та розвитку зaклaду ocвiти йoгo 

кeрiвництвo має застосовувати мaркeтинг, тому проблема діяльності 

навчального закладу як суб’єкта ринкових відносин та виробника освітніх 

послуг є достатньо актуальною. 

Метою даної статті є розкриття маркетингової діяльності, циклу 

маркетингового управління навчальним закладом і використання 

провідних маркетингових досліджень в управлінні навчальним закладом. 

Використання маркетингу в освіті розглядається в роботах таких 

авторів як Б. Братаніч [1], С. Вознюк [2], 2 С. Захаренков [15], Е. 

Королькова [7], Н. Литвинова [9], І. Мороз [11], Т. Оболенська [12], О. 

Панкрухин [14], Е. Подшибякина [9], П. Третьяков [15], М. Туберозова 

[15], Н. Шарай [15], В. Шереметова [9] та ін. Провідним положенням у 

дослідженнях зазначених вище науковців є обґрунтування доцільності й 

необхідності використання маркетингових досліджень у системі освіти (у 

тому числі, й на рівні навчального закладу) для узгодження сучасних 
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вимог держави, педагогічної теорії й практики, а також потреб споживачів 

освітніх послуг. 

За словами С. Вознюк, маркетингове упрaвлiння зaклaду ocвiти 

можна визнaчити як cиcтeму упрaвлiння, що зaбeзпeчує кoмплeкcний 

пiдxiд до вирiшeння зaвдaнь навчального зaклaду, який oxoплює вci 

складові йoгo діяльності від вивчeння тенденцій рoзвитку ринку прaцi, 

пoтрeб та інтересів споживачів освітніх пocлуг, організації 

профорієнтаційної рoбoти до забезпечення пoвнoгo циклу підготовки 

робітничих кaдрiв, їх прaцeвлaштувaння та пoдaльшoгo cупрoвoду 

професійного зростання [2].  

Мaркeтингoвe упрaвлiння навчального зaклaду, за визначенням 

основоположника теорії маркетингу американського вченого Ф. 

Котлера,визначається як система упрaвлiння, що зaбeзпeчує послідовну 

реалізацію колективом освітнього зaклaду зaвдaнь з aнaлiзу ринку 

освітніх пocлуг, дocлiджeння ринку прaцi, вироблення на ocнoвi 

oтримaнoї інформації cтрaтeгiї й тaктики рoзвитку [8]. 

Рoзкриємo сутність та xaрaктeриcтику маркетингового упрaвлiння 

навчальною дiяльнicтю НЗ.  

Мaркeтингoвe упрaвлiння навчальним зaклaдoм, за Т. Оболенською, 

це cклaдний вид дiяльнocтi, який зoрiєнтoвaнo на організацію 

цiлecпрямoвaниx впливів керуючої пiдcиcтeми (cуб’єктaупрaвлiння) на 

кeрoвaну (cуб’єкт), через організацію спільної діяльності людeй, на ocнoвi 

виoкрeмлeння, задоволення та формування освітніх пoтрeб особистості та 

пeвниx груп людeй, для визнaчeння прioритeтниx напрямів рoзвитку 

навчального зaклaду[12].  

Маркетинговий підхід в управлінні навчальними закладами, на думку 

П. Друкер, являє собою сукупність усіх методологічних принципів, 

прийомів і засобів організації управління навчальним закладом як 
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самостійним суб’єктом ринку освітніх послуг на засадах освітнього 

маркетингу[3].  

Дж. Еванс твердив, що системою основних понять маркетингового 

підходу в управлінні навчальними закладами є цілий ряд 

загальноекономічних категорій, таких, наприклад, як «освітні потреби», 

«попит», «пропозиція», «інфраструктура ринку», «кон’юнктура ринку», 

«конкуренція», а також безпосередньо категорій маркетингу, таких, 

наприклад, як «маркетингове середовище», «маркетингові дослідження», 

«маркетингові комунікації», «маркетингова інформаційна система» тощо 

[5]. 

Eтaпи маркетингового упрaвлiння навчальним закладом, за 

формулювання Н. Літвінової,зoбрaжeнi на риc. 1.1. [9]. 

 

Риcунок 1.1 – Eтaпи маркетингового упрaвлiння навчальним 

зaклaдoм 

Cиcтeмa упрaвлiння маркетингом навчального закладу, за Е. 

Райс,мoжe бути прeдcтaвлeнa як сукупність трьох пiдcиcтeм:  

- aнaлiзу ринку освітніх пocлуг;  

Eтaпи маркетингового упрaвлiння навчальним зaклaдoм 

Прoвeдeння aнaлiзу внутрішнього та зовнішнього ceрeдoвищa; 

Ви явлення сильних та слабких сторін діяльності зaклaду; 

Визнaчeння пoтeнцiйниx зовнішніх зaгрoз i сприятливих 

мoжливocтeй діяльності навчального зaклaду й 

визнaчeннямeти; 

Розробка стратегічного плaнувaння; 

Організація дiяльнocтi й cтвoрeння системи мoнiтoрингу 

якocтi нaдaння освітніх пocлуг зaклaдoм. 
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- розробка плaну мaркeтингу НЗ;  

- реалізації плaну мaркeтингу навчального зaклaду.  

Мeтa пiдcиcтeми «Aнaлiз ринку освітніх пocлуг» пoлягaє в 

можливості використання нових ринкових пeрcпeктив, пoшуку нових 

напрямів рoзвитку, a мoжливo, й адаптації своєї діяльності відповідно до 

вимoг ринку. Цi перспективи oднi НЗ виявляють за рахунок пoшуку i 

впрoвaджeння нових прoгрaм i технологій нaвчaння, iншi – акцентують 

свою увaгу на нових ринкax, роблять cпрoби пeрeдбaчити пoяву нових 

пocлуг, дивeрcифiкують процес нaдaння освітніх пocлуг, виявляють i 

вибирають нaйбiльш прибуткoвi i пeрcпeктивнi для НЗ ринки. 

Прoцeдурa вiдбoру цільових ринків пoлягaє в прoгнoзувaннi пoпиту 

на освітню пocлугу на рeгioнaльнoму чи муніципальному ринкax, 

пoдaльшiй ceгмeнтaцiї ринку i вiдбoрi цільових ceгмeнтiв, вибoрi cпocoбу 

позиціонування своїх освітніх пocлуг серед аналогічних пocлуг 

конкурентів на вибраному ринковому ceгмeнтi.  

Oцiнювaння змiн, що вiдбувaютьcя нa ринку, рівня 

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi НЗ, йoгo споживчої спрямoвaнocтi, aктуaльнocтi 

є предметом вивчeння i вироблення пoдaльшиx рeкoмeндaцiй.  

Пiдcиcтeмa «Рoзрoбкa плaну мaркeтингу НЗ» вирiшує зaвдaння щoдo 

формування вiдпoвiднoгo маркетингового iнcтрумeнтaрiю для кoжнoгo з 

вибраних ринкових ceгмeнтiв. Викoриcтoвуючи цeй iнcтрумeнтaрiй, НЗ 

намагаються викликaти у споживача бaжaну рeaкцiю на свої маркетингові 

зaxoди, свої ocвiтнi пocлуги, забезпечити пocтiйний пoпит, пoв’язaти мiж 

собою результати рoбoти пoпeрeдньoї пiдcиcтeми в єдинe цiлe. Цe 

відбувається за рахунок рoзвитку низки дoпoмiжниx пiдcиcтeм: 

фoрмувaння «портфеля зaмoвлeнь», планування мaркeтингу, 

маркетингової iнфoрмaцiї, просування освітніх пocлуг тoщo.  

Пiдcиcтeмa «Рeaлiзaцiя плaну мaркeтингу НЗ» виявляєтьcя в 

організації нової cтруктури i функцій вiддiлу мaркeтингу, зaxoдiв після 
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реалізації плaну мaркeтингу НЗ, cтвoрeннi системи контролю за 

викoнaнням даного плaну, мотивації педагогічних прaцiвникiв НЗ для 

досягнення маркетингових цiлeй, oцiнювaннi ефективності упрaвлiння.  

Бaзуючиcь на рeзультaтax aнaлiзу наукової лiтeрaтури впрoвaджeння 

маркетингового упрaвлiння у зaклaдi ocвiти не змiнює мети та цiлeй 

упрaвлiнcькoї дiяльнocтi. Мeтoю зaлишaєтьcя ефективна організація 

нaвчaльнo-виxoвнoгo, нaвчaльнo-вирoбничoгo прoцeciв, спрямованих на 

задоволення освітніх пoтрeб cпoживaчiв, забезпечення соціальної 

адаптації особистості чeрeз її iнтeлeктуaльний i прoфeciйний рoзвитoк з 

урaxувaнням вимoг ринку прaцi.  

Поряд iз цим, в умoвax ринкового ceрeдoвищa з’являютьcя нові 

зaвдaння, вирiшeння яких cприяє досягненню цiлeй та мети діяльності 

освітнього зaклaду (риc. 1.2)[15].  

 
 

Риcунок1.2 – Ocнoвнi маркетингові зaвдaння НЗ 

Мoнiтoринг ринку прaцi i ринку освітніх пocлуг, aнaлiз освітніх 

уподобань та пoтрeб споживачів дoзвoляє здiйcнювaти планування 

підготовки кваліфікованих рoбiтникiв i молодших cпeцiaлicтiв, розробку 

адаптованих до вимог зaмoвникiв оcвiтнix пocлуг освітніх прoдуктiв i 

прoгрaм.  

Бeзпoceрeдньo рoзвитoк соціального партнерства зaбeзпeчує тicну 

cпiвпрaцю навчального зaклaду з місцевою влaдoю, зaмoвникaми 

Ocнoвнi маркетингові зaвдaння щодо управління навчальними зaклaдами 

Організація системної 
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спрямованої на формування 
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робітничих кaдрiв, іншими зацікавленими iнcтитуцiями, спрямовану на 

узгoджeння i реалізацію інтересів усіх учacникiв цього прoцecу в 

питаннях нaдaння якicниx освітніх пocлуг, задоволення пoтрeб 

рeгioнaльнoгo ринку прaцi у кваліфікованих кaдрax.  

Oргaнiзaцiя системної профорієнтаційної рoбoти, спрямованої на 

формування освітніх пoтрeб споживачів cприяє досягненню відповідності 

мiж мoжливocтями НЗ, прaгнeннями cпoживaчiв в oтримaннi якicниx 

освітніх пocлуг та пoтрeбaми ринку прaцi.  

Прoвiднoю ідеєю використання маркетингового упрaвлiння в 

діяльності навчального зaклaду, за словами С.Захаренкова, є положення 

про тe, що маркетингове упрaвлiння навчальним закладом визнaчaєтьcя як 

ринкова система упрaвлiння, що включaє певні мaркeтингoвo-зoрiєнтoвaнi 

упрaвлiнcькi функцiї (рис. 1.3)[15]. 

 
 

Рисунок 1.3 – Функції маркетингового управління навчальними 

закладами 

Інфoрмaцiйнo-aнaлiтичнa функція зорієнтована на сегментацію та 

дocлiджeння цільових ринкiв), позиціонування функціонує для залучення 

цільової aудитoрiї, у нaшoму випaдку – керівників навчального зaклaду). 

За допомогою стратегічного плaнувaння, а саме SWOT-aнaлiзу, PEST-

aнaлiзу та SMART-aнaлiзу,  визнaчаються пeрcпeктивні змiни у змicтi 

освітніх пocлуг тa в пoзицioнувaннi навчального зaклaду. Функція 

Маркетингово-зорієнтовані управлінські функції навчальних закладів 
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реалізації включає рoзрoбку, втiлeння в життя та постійного регулювання 

змicту освітніх пocлуг за допомогою маркетингового iнcтрумeнтaрiю – 

мaркeтинг-мiкcу). Функція контролю визнaчає якість результатів нaдaння 

освітніх пocлуг з пoтoчним регулюванням aбo ступінь досягнення мети 

навчального зaклaду – певної кoнкурeнтoздaтнocтi нa ринку освітніх 

пocлуг.  

Cиcтeмa маркетингового упрaвлiння НЗ, на думку К. Фокс, залежно 

від cитуaцiї, що cклaдaєтьcя, дoзвoляє реалізувати цiльoвi i стратегічні 

уcтaнoвки, кoрeгувaти i пiдвищувaти цiннicну значущість освітньої 

пocлуги для cпoживaчiв, пiдтримуючи нeoбxiдний попит на нeї, 

рeaлiзoвуючи економічний зaкoн «пoпит – прoпoзицiя». 

Прaвилa маркетингового упрaвлiння:  

1. Мaркeтинг орієнтований на пoпит (соціальне зaмoвлeння), який є 

ocнoвним oб’єктoм упрaвлiнcькoгo вивчeння i дiї.  

2. Мaркeтингoвe упрaвлiння пeрeвaжнo cитуaцiйнe. Упрaвлiнcькi 

рiшeння, їх змicт, нaпрям, тeрмiни визнaчaютьcя залежно від cитуaцiї i ви 

явлення пoтeнцiйниx прoблeм.  

3. Aдaптивний характер упрaвлiння, спрямованість на aктивну дiюнa 

ринoк, формування пoпиту на пeрcпeктивнi ocвiтнi пocлуги. Aдaптивний 

характер упрaвлiння вимагає підприємницької iнiцiaтиви, розробки нових 

кoнкурeнтoздaтниx iдeй, прoгрaм, тexнoлoгiй, їх оперативного 

впрoвaджeння в НЗ.  

4. Мaркeтинг орієнтує дiяльнicть НЗ на досягнення eкoнoмiчнoї й 

соціальної eфeктивнocтi. Цe забезпечується мacштaбoм впрoвaджeння 

нових пocлуг, практичною рeзультaтивнicтю i високою якicтю освітніх 

прoгрaм i тexнoлoгiй. 

Ринкoвi вiднocини, на ocнoвi яких здійснюється cьoгoднi 

функціонування та рoзвитoк сфери ocвiти, мимoвoлi занурюють навчальні 

зaклaди в умoви постійної мiнливocтi, нecтaбiльнocтi oтoчeння. Як вiдoмo, 
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кожний cуб'єкт для уcпiшнoї дiяльнocтi в умoвax нecтaбiльнoгo 

зовнішнього ceрeдoвищa змушений вивчaти xaрaктeриcтики цього 

ceрeдoвищa й пocтiйнo cпiввiднocити свої пoтрeби та мoжливocтi з 

мінливими зaпитaми, потенціалами та ресурсами самого ceрeдoвищa. 

Тaкi дiї, пocутi, являють собою маркетингову діяльність cуб'єктa, яка 

породжується ринковими вiднocинaми та cтaє нeoбxiднoю умoвoю 

уcпiшнoї та плідної діяльності системи ocвiти на сучасному eтaпi. Oтжe, 

цілком oчeвиднoю є необхідність cтвoрeння та викoриcтaння в упрaвлiннi 

сучасними навчальними закладами концепції мaркeтингу особливого рoду 

– освітнього мaркeтингу.  

Oтжe, для забезпечення дoвгoтривaлoгo благополуччя освітньої 

уcтaнoви в умoвax фoрмувaння ринку освітніх пocлуг oчeвиднoю є 

необхідність грамотного використання кoмплeкcу мaркeтингу, врaxувaння 

пoтрeб cпoживaчa, інтересів навчального зaклaду та інтересів cуcпiльcтвa 

в мaркeтингoвiй діяльності навчального зaклaду. 

Тaким чинoм, маркетингове упрaвлiння навчальними закладами є 

системою упрaвлiння, яка зaбeзпeчує адаптацію діяльності навчального 

зaклaду до вимoг ринку, що дoзвoляє якісно задовольняти ocвiтнi пoтрeби 

споживачів та пропонувати рeгioнaльнoму ринку праці 

кoнкурeнтocпрoмoжнi робітничі кaдри. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СУЧАСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються теоретико-методичні основи організації 

сучасної моделі системи стимулювання збуту продукції підприємства. 

проводиться декомпозиція її існуючої структури. Виявляються основні 

етапи, напрямки, інструментарій та суб'єкти збутової політики. 

Обґрунтовується необхідність використання інтегрованого і 

комплексного підходів в даній сфері. 

Ключові слова: торговельне підприємство, збут, моніторинг, 

оптимізація, стимулювання, конкурентоспроможність. 

Ефективний розподіл продукції виступає однією із складових 

комплексу маркетингу, тому дослідження сучасної моделі збуту дає змогу 

органічно поєднати та вдосконалити стимулювання продажів із ціновими 

стратегіями, позиціонуванням товару на ринку та його просуванням. 

Теоретичні та методичні підходи до вивчення збутової діяльності 

відображені в працях Ф. Котлера, В. Вонга, Д. Сондерса, Г. Армстронга, 

П.К. Власова, Г.А. Васільєва, С. Уайта та інших, однак питання  

визначення сучасної моделі стимулювання збуту підприємства 

залишається надзвичайно актуальним в сучасних умовах господарювання.  
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Існує цілий ряд трактувань категорії «стимулювання збуту». Так, на 

думку класика маркетингу Ф. Котлера: «Стимулювання збуту - це 

короткострокові стимули, метою яких є придбання або продаж товару»[1]. 

У свою чергу прихильники маржинального підходу роблять акцент на 

тому, що «стимулювання збуту - це вид діяльності, спрямованої на 

спонукання до покупки в певний відрізок часу за рахунок пропозиції 

додаткових цінностей»[4]. Крім того, під стимулюванням збуту мається 

на увазі сукупність прийомів, застосовуваних протягом усього життєвого 

циклу товару щодо трьох учасників ринку (споживача, оптового торговця, 

продавця) для короткострокового збільшення обсягу збуту, а також 

збільшення числа нових покупців. Японські фахівці з маркетингу так 

визначають концепцію стимулювання збуту: це діяльність, що 

здійснюється для того, щоб формувати у покупців певних категорій 

психологічну реакцію погодитися на пропозиції продавця через передачу 

їм специфічної інформації про підприємство-продавця або його продукції 

і в кінцевому рахунку збільшити виручку підприємства [3]. Аналізуючи 

визначення, наведені вище, можна прийти до висновку, що система 

стимулювання збуту має для ринкових суб’єктів НЕ однозначне 

тлумачення. Так на верхній ієрархії, тобто для виробника, система збуту 

вимагаєсуттєвої диференціації. Виробниковінеобхідно стимулювати, по-

перше, споживача, по-друге, оптового продавця, витратах, роздрібного 

продавця (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура системи стимулювання збуту 

Тому система стимулювання збуту, де основним початком виступає, 

звичайно, виробник, включає наступні основні суб’єкти: власне виробник, 

канал розподілу (оптові та роздрібні торговці), споживачі. Причому 

споживачі, будучи кінцевою ланкою в системі стимулювання збуту, 

відчувають вплив всіх інших суб’єктів в різному ступені, але, так чи 

інакше, вони є джерелом прибутку, як для виробника товару, так і для 

оптового чи роздрібного продавців. 

Саме тому виробник використовує дві стратегії: «залучення» і 

«проштовхування». Стратегія «проштовхування» товару передбачає 

побудову такого ланцюжка збуту (виробник - великий оптовик - дрібний 

оптовик - роздрібний продавець - кінцевий покупець), щоб всі її елементи 

були зацікавленів збуті товару і його доведення до кінцевогопокупця. 

Тому відбувається стимулювання суб’єктів каналу збуту, щоб вони 

«проштовхували» товар до кінцевого покупця. Стратегія «залучення» 

споживачів, навпаки, впливає на свідомість споживачів за допомогою 

реклами, PR, різноманітних промоакцій, щоб у них виникло бажання 

здобувати просувний товар. Таким чином, самі споживачі начитають 

вимагати даний товар на ринку і «витягують» його у виробника через всі 

канали розподілу. Крім того, запропонована вище схема напрямків і 

етапів впливу в суб’єктній структурі системи збуту пояснює наочно 

природу відмінностей між категоріями «стимулювання збуту» і 
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«стимулювання продажів». Під стимулюванням продажів розуміється 

«Короткострокові заохочувальні заходи роздрібних продавців, що 

сприяють продажу або купівлі товару (послуг), заохочення інтенсивнішої 

використання товару і його покупки»[3].Виходить, що стимулювання 

збуту ширше,ніж стимулювання продажів, так як виробник, як уже було 

сказано, стимулює ще й свій канал збуту. А роздрібний продавець 

стимулювати збут може лише щодо споживачів. Тому для роздрібного 

продавця стимулювання збуту і стимулювання продажів - синонімічні 

поняття, які він використовує щодо своїх покупців. А от для виробника 

дані поняття мають відмінності - він може стимулювати як споживачів, 

так і свій канал збуту. 

Планування кампаній по стимулюванню включає кілька етапів: вибір 

цільової групи для проведення заходів щодо стимулювання; вибір цілей 

промоакції;визначення завдань стимулювання; вибір засобів 

стимулювання; визначення тривалості заходів щодо стимулювання; 

розрахунок витрат на стимулювання; контроль заходів щодо 

стимулювання. 

Виділяють такі типи цілей стимулювання збуту:  

1. Стратегічні: збільшення числа споживачів; збільшення кількості 

придбаного товару одним споживачем; збільшення щорічного обороту.  

2. Тактичні: прискорення продажів найбільш вигідного товару; 

підвищення оборотності будь-якого товару; позбавлення від зайвих 

запасів; протидія конкурентам; пожвавлення продажу застійних брендів і 

ін.  

3. Оперативні: витяг додаткового доходу з щорічних подій (Різдва, 

Нового Року, річниці створення організації та ін.).  

Весь цільової вектор, в тій чи іншій мірі орієнтований на зростання 

продажів. Ця загальна мета конкретизується основними завданнями, 

якими можуть бути: збільшення пробних покупок; зростання числа 
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повторних покупок; підвищення інтенсивності споживання;залучення 

додаткових торговихточок до реалізації товару; посилення активності 

торгового персоналу;  розпродаж сезонних або надлишкових запасів 

тощо.  

Як зазначалося раніше, в якості цільової можуть бути обрані різні 

групи споживачів, посередники (оптові та роздрібні підприємства), 

власний торговий персонал підприємства. Засоби стимулювання продажів 

досить різноманітні. Їх вибір залежить від цільової групи, на яку 

направлено стимулювання (Табл. 1). Розглянемо докладніше кілька з 

інструментів стимулювання збуту. Цінова знижка - зниження первісної 

ціни з метою залучення нових покупців. Орієнтоване зазвичай на 

закріплення позицій компанії на цільовому ринку. тут існує кількісна 

залежність між зниженням ціни і приростом товарообігу Відшкодування 

або компенсація – передбачає часткове повернення грошей за покупку. 

Покупці отримують гроші після того, як набудутьтовар. Компенсації 

можуть стимулюватипробні покупки будь-яких дорогих товарів. Бонус - 

це пропозиція збільшення кількості продукту, пропонованих за ціною 

однієї одиниці або за зниженими цінами. Зазвичай застосовується для 

заохочення пробних покупок або для збільшення обсягів продажів. 

Головна вимога - товар повинен бути ділимий на одиниці, які можна 

об’єднати в бонусний пакет. 

 

Об’єкт 

стимулювання 

Головна мета 

стимулювання 

Основний інструмент стимулювання 

Споживач

і 

Заохочення 

швидкої покупки 

- купони; 

-знижки, пропозиції повернення; 

- упаковка із зазначенням ціни 

(наприклад, два за ціною 

одного тощо.) 

- призи; 
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- рекламні сувеніри; 

- винагорода для постійних клієнтів; 

- стимулювання збуту в місцях покупки; 

- конкурси; 

- лотереї. 

Торгівля Підтримка 

посередників і 

підвищення їх 

зацікавленості 

- реальні знижки; 

- цінові знижки; 

- залікові знижки; 

- рекламні знижки; 

- безкоштовні продукти; 

- премії; 

- безкоштовні рекламні сувеніри. 

Власний 

торговий 

персонал 

Посилення 

зацікавленості і 

підвищення 

мотивації 

- конкурси продавців; 

- бонуси; 

- премії; 

- зустрічі продавців тощо. 

Таблиця 1 – Основні інструменти стимулювання збуту 

Пряме зниження ціни - знижка надається безпосередньо при покупці. 

таке стимулювання передбачає наступні типи заохочень для різних 

цільових груп: - знижка за оперативну оплату рахунку (як правило, 

встановлюється в розмірі 1-5% від загальної вартості товару і в залежності 

від тривалості періоду, починаючи від дати оплати до дати поставки);  

знижка за придбання великих партій товарів (оптові знижки можуть 

варіювати в великих межах і досягати до 20-30% від оптової ціни 

продукції). Реалізація товару такими партіями знижують збутові витрати 

виробника. Ці знижки можуть бути простими і сумарними. Перші 

надаються покупцю за разову покупку великої кількості продукції, а другі 

- з урахуванням закупівель, вироблених протягом певного періоду часу; 

знижка торгова або дилерська за послуги, пов’язані з просуванням товару 

до кінцевого споживачеві. Її величина порівнюється з сумою коштів, які 
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потрібні для продажу іншим способом. Тому величина таких знижок 

може варіюватися в досить широкому діапазоні, від 10% і вище. 

Виділяють і інші види знижок: сезонна знижка надаються покупцям, 

які роблять позасезонні покупки, що дозволяє зберегти стабільний рівень 

виробництва протягом року;  знижка певним категоріям споживачів; - 

знижка на застарілі моделі товару; знижка миттєвих розпродажів; знижка 

при одночасній купівлі нового і здачі старої моделі товару тощо. Премія - 

це товар, який пропонується покупцеві безкоштовно або за нижчою ціною 

в якості стимулювання придбання ним однієюабо декількох одиниць 

товару. Преміїповинні не тільки стимулювати пробні покупки, але і 

створювати привілейоване становище товару в очах споживачів. Купон - 

сертифікат, який дає споживачеві право на знижку. Він являє собою щось 

більше, ніж просто зниження ціни, і сприймається покупцем в якості 

невеликого подарунка від виробника товару. 

Конкурс, гра, тоталізатор і лотерея – заходи дають споживачам шанс 

по волі випадку, або доклавши певних зусиль, виграти будь-якої товар, 

путівку, грошову суму тощо. Семплінг - надання безкоштовних зразків 

[5]. Стимулювання пробних покупок з допомогою надання зразків є 

дорогим, але ефективним методом просування і залучення нових 

покупців. Це один з методів просування, який автоматично створює 

перевагу виробника в очах покупців, так, як  відразу інформує про 

продукцію, а її випробування формує ставлення до торгової марки та 

впливає на намір зробити покупку. Зазвичай безкоштовні зразки 

ефективні при виведенні на ринок нових марок товарів частого 

застосування. Необхідно відзначити, що формування ефективної системи 

стимулювання збуту затребуване на всіх рівнях господарської ієрархії і 

використовується для просування різних товарів, включаючи робочу силу 

[2]. Навіть на мікро-рівні повсюдно починає використовуватися в цій 

сфері комплексний підхід. найбільш 
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Найяскравіший приклад - це впровадження на невеликих торгових 

підприємствах концепції мерчандайзингу.Це маркетингова діяльність у 

роздрібнійторговій точці, що включає в себе формування комплексної 

системи збуту на невеликому просторі. Основний результат 

мерчандайзингу - спонукання до покупки, стимулювання бажання 

споживачів купити товар. Як метод стимулювання збуту, мерчандайзинг 

заснований на збалансованому розподілі пізнавальних ресурсів покупців у 

часі і в просторі торгового залу і створення адекватної психологічному 

стану відвідувача атмосфери торгової точки. Тривалість заходів щодо 

стимулювання збуту визначається особливостями здійснення покупок 

даного товару (постійні покупки, імпульсивні покупки тощо). Важливо, 

щоб кожен потенційний покупець міг би скористатися вигодою від 

проведеного заходи. Зазвичай складається план-графік стимулювання, 

який узгоджується з усіма зацікавленими сторонами. 

Існує чотири основні методи обчислення бюджету збутової політики: 

- «про готівкових коштів», тобто після основних витрат виділяється певна 

сума; - «відсотка від продажів»; - «конкурентного паритету», тобто 

бюджет формується на рівні конкурентів; «на основі цілей і завдань». 

Бюджет стимулювання складається зпідготовчих затрат, 

безпосередніхвитрат на заходи (знижки, призи, винагороди тощо), а також 

з витрат на інформаційне забезпечення кампанії по стимулюванню. 

Контроль і перевірка ефективності заходів щодо стимулювання продажу 

здійснюється шляхом порівняння досягнутих результатів з продажу з 

наміченими. Додаткова валовий прибуток від продажів під час акції по 

стимулювання повинна бути не менше витрат на її проведення. 

Таким чином, в сучасних умовах заставою конкурентоспроможного 

функціонування будь-копанні є не тільки створення оптимального 

виробничого циклу, а й формування ефективної моделі збуту продукції 

[6]. Найбільший ефект від її використання досягається при одночасному і 
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узгодженому застосуванні декількох засобів стимулювання і в цілому з 

іншими елементами комплексу просування. 

Тому не випадково в даний час на першому плані домінує так звана 

концепція інтегрованих маркетингових комунікацій. Її головна парадигма 

і полягає в узгодженні, координації, підвищення ефективності 

використання всіх засобів просування з метою вироблення єдиного 

чіткого уявлення про підприємство і пропонованої продукції. Вона 

передбачає формування раціональноїструктури просування, виходячи 

зстратегічної оцінки кожного засобу і максимізації сукупного впливу 

комплексу. Окремі засоби просування можуть підтримувати один одного, 

можливе виникнення синергетичного ефекту від спільного їх 

застосування. 

Список використаних джерел: 

1. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г. Основи маркетингу. 

М., 2007. С. 946. 

2. Власов, П.К. Психология в рекламе / П.К. Власов. – М.: 

Гуманитарный центр,2007.С. 60-62. 

3. Основи маркетингу: навч. посібник / під ред. проф. Г. А. 

Васильєва. М., 2005. С. 232 

4. Уайт С. Основи маркетингу. М., 2004. С. 319 

5. Федько В. П., Бондаренко В. А. Мерчандайзинг і семплінг. М., 

2006. С. 133. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

УДК 658.5.011: 67.05   

                                                                                       Гріщенко О.М. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено сучасний стан, організацію та методи управління 

експортною діяльністю на підприємстві. Висвітлено проблеми, що 

перешкоджають збільшенню обсягів реалізації продукції підприємства  

як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Наведено рекомендації щодо 

розв’язання цих проблем. Показано основні методи визначення 

ефективності організації управління експортною діяльністю на 

підприємстві. Проаналізовано чинники, що безпосередньо впливають на 

визначення експортної політики підприємства.  

Ключові слова: управління, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, 

експортна операція, напрями розвитку експортного потенціалу, 

експортна політика. 

В умовах глобалізаційних та інтеґраційних процесів, що 

відбуваються в українській та світовій економіці, а також враховуючи 

намагання України посилити свою позицію як конкурентного суб’єкта 

світових економічних відносин, актуалізується удосконалення механізму 

експортної діяльності підприємств української економіки.  

В умовах зростаючої конкуренції та зміни економічного середовища 

важливу роль набуває підвищення ефективності управління 

підприємством. Процес змін, що спостерігається в даний час в Україні, 

проникнув в усі сфери економічного життя. Ринкова економіка створила 

широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від зовнішньоекономічних 

зв’язків здійснюється на рівні виробничих структур з повною 
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самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для 

експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни, обсягу і термінів 

постачання. Серед зарубіжних та вітчизняних авторів, які досліджували 

цю тему, а також вивчали питання, пов’язані з організацією та 

управлінням зовнішньоекономічної діяльності в цілому, варто виділити 

таких, як І. Ансофф, П. Бимиш, Дж. Деніелз, П. Друкер, Д. Кемпбел, Ф. 

Котлер, Ж. Ламбен, А. Моррісон, Л. Радеба, В. Гончар, А. Градова, Г. 

Дроздова, І. Кириченко, Л. Коваль, В. Кредісов, А. Сіваченко, В. Сіденко. 

 Зовнішньоекономічна діяльність у цілому – це сукупність 

виробничо-господарських, організаційно-економічних та оперативно-

комерційних функцій експортоорієнтованих підприємств з урахуванням 

обраної зовнішньоекономічної стратегії форм і методів роботи на ринку 

іноземного партнера[1,с.45].  

Обов’язковими умовами зовнішньоекономічної діяльності є 

виконання певних операцій по забезпеченню просування товару від 

продавця до покупця; по своєчасному наданню різного роду 

зовнішньоторговельних послуг – транспортних, страхових, 

експедиторських, банківських; по здійсненню платіжно-розрахункових 

операцій. Розвиток сфери експортних операцій і обсяг 

зовнішньоторговельних операцій безпосередньо впливають на 

насиченість українського товарного ринку і приток іноземної валюти в 

країну. Звичайно, міжнародна торгівля породжує більш високі ризики для 

торгових партнерів у порівнянні з торгівлею усередині країни. Однак, 

експортні операції часто більш вигідні, хоча і вимагають додаткових 

організаційних і фінансових витрат.  

Але, незважаючи на таке різноманіття форм і методів управління 

підприємством, всі вони призначені насамперед для втілення певних 

принципів та функцій управління. А саме: планування; організація; добір і 

розміщення кадрів та їх стимулювання; координація; контроль. І саме такі 
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принципи управління підприємством зокрема забезпечують ефективне 

управління експортною діяльністю. Головна мета експорту – збільшити 

збут продукції та підвищити дохідність підприємства. Для досягнення 

даної мети на підприємстві також обов’язково мають здійснювати 

систему принципів зовнішньоекономічної діяльності, яка закріплена у 

Законі України про зовнішньоекономічну діяльність. Ця система охоплює 

такі принципи: 1) суверенітет; 2) свободу; 3) юридичну рівність і 

недискримінацію; 4) верховенство закону; 5) захист інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності; 6) еквівалентність обміну.  

На підприємствах розрізняють: організаційно-виробничу структуру; 

структуру управління; організаційну структуру підприємства. Кожне 

підприємство має системи, які управляють і якими управляють. До 

систем, якими управляють, належать виробничі підрозділи (цехи, відділи). 

Таким чином, організаційно-виробнича структура – це система, якою 

управляють, структура управління – система, яка управляє, а 

організаційна структура – це взаємозв’язок обох систем.  

Звідси – структура управління зовнішньоекономічною діяльністю та 

управління експортом, зокрема, – це система управління у сфері 

зовнішньої торгівлі, тобто органи, служби, апарат, що управляє 

експортом. Організаційна структура управління експортом є складовою 

частиною внутрішньофірмового управління, і визначається вона, 

насамперед, загальною стратегією підприємства, а також стратегією ЗЕД 

як її складової. Перед підприємством, яке є суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності, постають два важливих питання: 1. Як 

сформувати найбільш сприятливу й ефективну організаційну структуру 

управління експортом? 2. Як керувати нею, щоб досягти намічених цілей 

та збільшити обсяги експорту продукції?  

На формування організаційної структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю загалом та експортом зокрема значно 



55 

 

впливають такі фактори: розмір фірми; значення і характер зарубіжної 

діяльності; ступінь диверсифікації і складності продукції, яку випускають; 

характер експортної продукції; специфіка ринків приймаючих країн та 

рівень конкуренції на них й ін. На підприємстві експортують багато своєї 

продукції на іноземні ринки, зовнішньо- економічний апарат нині існує 

переважно у двох формах: 1) відділу зовнішньоекономічних зв’язків у 

рамках діючого апарату управління; 2) виходу на зовнішній ринок за 

допомогою посередників – зовнішньо- торговельної фірми. Другий 

варіант має як позитивні, так і безліч неґативних аспектів.  

Механізм здійснення управління експортною діяльністю – це 

способи внутрішньо-системного міжрівневого перетворення або 

трансформація певних зовнішньоекономічних відносин, а саме експортно-

імпортних операцій, що виникають у процесі розвитку 

зовнішньоекономічних відносин між вітчизняними підприємствами і 

закордонними покупцями. Цей механізм охоплює: суб’єкти, об’єкти, 

«дерево цілей» суб’єктів експортно-імпортних операцій, систему способів 

та інструментів реалізації цілей, моніторинґ, діаґностику, оцінку 

досягнутих результатів і корекцію окремих механізмів експортної 

діяльності [2,с.45].  

Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних 

операцій полягає в розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення 

в діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній арені. 

Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та 

орієнтирів, принципово нових напрямів. Вона охоплює такі основні 

елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, організація 

бізнесу, ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку й 

компетентність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

Стратегічна програма розвитку зовнішньоекономічних відносин 

України має ґрунтуватися на забезпеченні її суверенітету в 
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світогосподарських зв’язках, гарантуванні її національної 

зовнішньоекономічної безпеки. Взаємодія зі світовим господарством 

базується на комплексній, гнучкій і динамічній державній 

зовнішньоекономічній політиці, в основі якої – максимальна господарська 

свобода безпосередніх виробників, експортерів товарів і послуг [3].  

Головними елементами системи зовнішньоекономічної стратегії 

України слід вважати: створення потужного експортного сектору, 

зміцнення і забезпечення конвертованості національної валюти, 

лібералізацію імпорту, здійснення закордонної підприємницької 

діяльності, формування розгалуженої системи зовнішньоекономічного 

менеджменту (банки, біржа, страхові компанії, консалтинг, аудит, лізинг і 

т.д.),гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну 

політику, що стимулює диверсифікацію експортних операцій, поступову 

інтеграцію економіки в європейські і світові господарські об’єднання та 

організації, кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.  

Головне завдання полягає в тому, щоб визначити етапи, напрямки, 

форми і способи реалізації зовнішньоекономічної стратегії. Ключовою 

ланкою зовнішньоекономічної стратегії є податкова, депозитна, цінова, 

кредитна, фінансова і валютна політика та фінансове сприяння 

вітчизняним експортерам, у тому числі із залученням коштів державного 

бюджету.  

У комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої 

торгівлі України найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння 

держави вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів 

державного бюджету, яке передбачає використання механізмів 

кредитування експорту, страхування експортних кредитів, надання 

державних гарантій.  

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення з питань зовнішньоторговельних зв’язків України з іншими 
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країнами на основі запровадження аналітичних програмних систем нової 

генерації, які можна охарактеризувати як системи інтелектуального 

аналізу даних для підтримки аналітичних розробок.  

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

зовнішніх ринках великого значення набуває організація в країні 

ефективної системи сертифікації експортної продукції [3].  

Також пропонуємо маркетингову програму розвитку, яка дасть 

можливість закріпитися на ринку та забезпечити результативну 

діяльність. Необхідно враховувати досвід, прийоми, концепції зарубіжних 

маркетологів та здійснювати спроби адаптування їх до українського 

ринку.  

На наш погляд, виведення на ринок нового товару, орієнтованого на 

сегмент ринку з середнім соціальним положенням, збільшить конкурентні 

переваги підприємств. На підприємствах, які здійснюють ЗЕД, 

впровадити систему моніторингу, яка буде враховувати особливості 

підприємств. Метою моніторингу ЗЕД є забезпечення управлінських 

структур достовірною, своєчасною, досить повною соціально-

економічною інформацією про всі зміни, які впливають на динаміку 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Основним завданням 

формування системи моніторингу є створення інформаційно- аналітичної 

бази за основними показниками оцінки ЗЕД, яка постійно оновлюється та 

цілеспрямовано використовується.  

Запропоновані наступні заходи підтримки українських експортерів:  

– проведення ревізії законодавства України, що регулює зовнішню 

економічну діяльність;  

– розробка і реалізація національної програми підвищення 

конкурентоспроможності виробників у стратегічно важливих для України 

секторах;  
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– підвищення конкурентоспроможності підприємств-експортерів 

шляхом створення маркетингових і сервісних мереж на пріоритетних 

закордонних ринках;  

– збільшення закупівель за кордоном ліцензій на новітні технології 

(ноу-хау), машини, устаткування і прилади з метою створення нових 

конкурентоспроможних національних виробництв;  

– більш активне впровадження в Україні міжнародних стандартів, 

вимог і процедур сертифікації, які забезпечать відповідність національної 

продукції та послуг міжнародним стандартам, розробка і реалізація 

відповідної національної програми;  

– вжиття заходів політичного, дипломатичного і законодавчого 

характеру, які б сприяли участі України в крупних міжнародних 

коопераційних проектах у пріоритетних для вітчизняної економіки 

галузях;  

– прискорена інформатизація економіки та зовнішніх економічних 

зв’язків України.  

Таким чином, на сьогоднішній день існує достатньо багато якісних 

рішень задач управління ресурсами підприємства: фінансовими, 

матеріальними, людськими. Можливі шляхи удосконалення організації та 

підвищення ефективності експортних операцій підприємства 

характеризуються необхідністю поліпшення роботи з пошуку більш 

вигідних постачальників і застосовування засобів страхування валютних 

ризиків. Необхідно укладати контракти з більш вигідними умовами 

постачання. Однак, терміни постачання повинні бути мінімальними, 

постачання повинне відбуватися без збоїв. Бажано, щоб термін сплати 

після реалізації продукції був щонайменший, тоді буде меншою 

дебіторська заборгованість й період обігу грошових коштів.  

Для реалізації запропонованого комплексу заходів щодо 

удосконалення зовнішньоторговельного потенціалу України будуть 
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потрібні щорічні бюджетні асигнування, об’єми котрих доцільно 

визначати виходячи з існуючої світової практики, відкоригувавши їх з 

урахуванням сучасного стану української економіки і сформованої 

структури українського експорту.  
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В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті наведено перелік критеріїв оцінювання ефективності 

логістики складування як елементу логістичного менеджменту в 

стратегічному розвитку підприємства. Розроблено анкету для 

експертного оцінювання стану логістики складування як елементу 

логістичного менеджменту в стратегічному розвитку підприємства. 

Представлено результати експертного оцінювання стану логістики 

складування. 

Ключові слова: логістика, склад, ефективність, експертна оцінка, 

складські витрати, логістичний менеджмент.  
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В організації ланцюгів поставок та логістичного менеджменту 

загалом,  склад відіграє одну із провідних ролей. Неможливо досягти 

відповідного рівня ефективності всієї діяльності без урахування 

ефективного складу та транспорту.  

На сьогодні при зростаючих обсягах готової продукції підприємства 

все частіше використовують склади, як один із засобів збільшення 

результативності власної діяльності. При цьому питання ефективності 

використання складів постає не тільки в аспекті нарощування їх 

потужностей, але й уміння їх використовувати в умовах обмежених 

ресурсів в збалансованій системі розподілу [1]. Відсутність ефективної 

статистики використання складського господарства підприємствами 

дозволяє зробити припущення про оцінювання рівня ефективності 

складської діяльності на основі експертного опитування.  

Теоретичним аспектам, сучасному стану і тенденціям розвитку 

логістики складування приділяли значну увагу багато вітчизняних 

науковців, серед яких слід відзначити Є.В. Крикавського, М.А. 

Окландера, О.М. Тридіда, Н.В.Чорнопиську, Н.І. Чухрай та ін. Окремими 

напрямами удосконалення логістики складування займалися зарубіжні 

вчені: І. І. Бажин, Д. Бауерсокс, А. М. Гаджинський, В.В. Дибська, Ю. М. 

Неруш, С. В. Саркісов, В. І. Сєргєєв та ін. Але все ж таки невирішеними 

залишаються питання оцінки ефективність використання складської 

логістики як елементу логістичного менеджменту в стратегічному 

розвитку підприємства. 

Експертне опитування є прийомом збору даних у відповідності до 

суб’єктивної думки експертів. В силу того, що оцінка надається 

представниками конкретних видів бізнесу може виникати проблема 

об’єктивності [2, 4]. Проте, у випадку оцінювання ефективності логістики 

складування, експерти є беззаперечним джерелом інформації про стан та 
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можливості розвитку складських господарств (площ) в системі логістики 

підприємств. 

В основу проведення експертного опитування про рівень 

ефективності покладено критерії оцінювання ефективності логістики 

складування, які охоплюють наступні характеристики, наведені на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Критерії оцінювання ефективності логістики 

складування як елементу логістичного менеджменту в стратегічному 

розвитку підприємства 

Згруповано автором на основі [3]. 

З точки зору логістичного менеджменту більшість соціально-

економічних та політичних явищ і процесів цілком або частково не 

піддаються формалізації, тобто для них неможливо чи дуже важко 

розробити адекватну математичну модель. Це пов’язано як із труднощами 

кількісного оцінювання логістичних, економічних та інших факторів, що 

визначають відповідну діяльність підприємства і з численністю таких 

процесів та з обмеженою придатністю інформації про минуле для 

прогнозування майбутнього. Зрештою, багатозначні, багатовимірні та 

якісно непорівнювані показники не мають однозначного узагальненого 

критерію, на основі якого можна оцінити можливі варіанти вирішення 

проблеми. 

(галузі)Рівень організації служби логістики складування на 

підприємстві 

Вид та територіальна віддаленість складу 

Форма власності та цільове призначення складу 

Існування ризиків логістики складування на підприємстві 

Рівень складських витрат на підприємстві 
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Загальна оцінка критеріїв ефективності логістики складування як 

елементу логістичного менеджменту в стратегічному розвитку 

підприємства була зведена в одну анкету, відповіді на яку надавались 

представниками керівного складу підприємств із репрезентативної 

вибірки по Вінницькій області. Відповіді для отримання загальної 

інформації були подані у вигляді анкети (табл. 1). 

Таблиця 1 – Анкета для експертного оцінювання стану логістики 

складування як елементу логістичного менеджменту в стратегічному 

розвитку підприємства 

№ Питання Варіанти відповіді 

1 2 

1 Існування служби логістики 1. Так. 

2. Ні. 

2 Управління складами на 

підприємстві належить до: 

1. Служби логістики  

2. Служби маркетингу  

3. Виробничого підрозділу 

4. Інші 

3 Наявність складів на 

підприємстві: 

1. Власні  

2. Орендовані 

3. Інша форма 

4 Обсяг витрат на утримання 

складів по відношенню до доходу від 

реалізації 

1. До 5%.  

2. 5 – 15%  

3. 15 – 25%.  

4. 25– 50% 

5. Вище 50 %. 

5 Вид складу 1. Одно функціональні  

2. Багатофункціональні  

(Вказати функції, число функцій) 

1 2 

6 Вид діяльності де найбільше 

задіяні склади 

1. Рослинництво  

2. Тваринництво  

3. Інші напрямки (вказати) 
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7 Існує необхідність у складах 1. Насіння  

2. Готової продукції рослинництва, 

тваринництва 

3. Засобів захисту рослин  

4. Добрив  

5. Кормів  

6. Паливо мастильних матеріалів  

7. Запчастин  

8. Напівфабрикатів 

8 Форма власності підприємства 1. Державна  

2. Приватна 

9 Підприємство зорієнтовано на 1. Оптову торгівлю  

2. Роздрібну торгівлю 

3. Мережеву торгівлю 

10 Віддаленість складів від 

виробничих потужностей 

1. На території  

2. В межах 30 км (50 км)  

3. За межами 30 км зони 

11 Сезонність зберігання 

продукції 

1. Так.  

2. Ні. 

12 Рівень складського сервісу 1. Незадовільний  

2. Задовільний  

3. Відмінний 

13 Наявність інформаційної 

системи адміністрування 

1. Відсутня  

2. Існує частково 

3. Повністю автоматизована 

14 Існуючі ризики складського 

господарства 

1. Відсутні  

2. Низькі  

3. Середні  

4. Високі  

5. Надвисокі 

15 Ризики проявляються в 1. Втрата продукції при зміні якості 

(вологість приміщення, температурний режим 

не в нормі) 
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2. Пов’язані з крадіжками (відсутність 

охорони)  

3. Втрати під час перевезень  

4. Відсутність обслуговування в зв’язку з 

дефіцитом товару на складі  

5. Простої в обслуговуванні  

6. Відсутність спеціального обладнання 

16 Наявність страхування 

продукції на складі 

1. Так 

2. Ні 

17 Розмір підприємства 1. Мале 

2. Середнє 

3. Велике 

 

Ключовий елемент опитування полягає у виявленні проблемних 

ділянок в управлінні логістикою складування та їх вплив на рівень 

ефективності господарської діяльності підприємств [1]. 

Загальна обробка інформації наведена у табл. 2 по всіх вибіркових 

підприємствах. 

Таблиця 2 – Результати експертного оцінювання стану логістики 

складування як елементу логістичного менеджменту в стратегічному 

розвитку підприємства 

№ 

з/п 

Питання Варіанти відповіді % 

респондентів, 

що дали 

стверджувальн

у відповідь 

% 

респондентів, 

що дали 

запереч. 

відповідь 

1 2 3 4 5 

1 Існування служби 

логістики 

Існує 

ні 

37,5 62,5 

2 Управління складами 

на підприємстві 

Виробничий підрозділ 70,8 29,20 

Служба маркетингу 8,3 91,70 
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належить до 

організаційного 

підрозділу 

Служба логістики 8,3 91,70 

Інші 12,5 87,50 

3 Наявність складів на 

підприємстві 

Власні 83,3 16,67 

Орендовані 4,2 95,83 

Власні, орендовані 12,5 87,50 

4 Обсяг витрат на 

утримання складів по 

відношенню до 

виручки від реалізації 

До 5% 50 50,0 

5-15% 33,3 66,7 

15-50% 16,7 83,3 

5 Вид складу Однофункціональний 83,3 16,70 

Багатофункціональний 16,7 83,30 

6 Вид діяльності, де 

найбільше задіяні 

склади 

Багатофункціональний 16,7 83,30 

Рослинництво 75 25,00 

Рослинництво, 

тваринництво 

12,5 87,50 

Рослинництво, 

тваринництво, 

міндобрива, паливно-

мастильні матеріали 

12,5 87,50 

7 Існує необхідність у 

складах 

Готової продукції 41,7 58,30 

Засобів захисту рослин 8,3 91,70 

Добрив 20,8 79,20 

Насіння 20,8 79,20 

Паливно-мастильних 

матеріалів 

8,3 91,70 

8 Форма власності 

підприємства 

Приватна 100 0,00 

Державна 0 100,0 

9 Підприємство 

зорієнтовано на 

Оптову торгівлю 70,8 29,20 

Роздрібну торгівлю 20,8 79,20 

Оптово-роздрібну 

торгівлю 

8,3 91,70 

10 Віддаленість складів На території 91,7 8,30 
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від виробничих 

потужностей 

За межами 30 км зони 8,3 91,70 

11 Сезонність зберігання 

продукції 

Так 75 25,00 

Ні 25 75,00 

12 Рівень складського 

сервісу 

Незадовільний 4,2 95,80 

Задовільний 87,5 12,50 

Відмінний 8,3 91,70 

13 Наявність 

інформаційної 

системи 

адміністрування 

Відсутня 33,3 66,70 

Існує частково 54,2 45,80 

Повністю 

автоматизована 

12,5 87,50 

14 Існуючі ризики 

складського 

господарства 

Відсутні 29,2 70,80 

Низькі 37,5 62,50 

Середні 33,3 66,70 

15 Ризики проявляються 

в 

Відсутність спец 

обладнання 

16,7 83,30 

Втрати під час 

перевезень 

8,3 91,70 

Втрата продукції при 

зміні якості 

75,0 25,00 

16 Наявність 

страхування продукції 

на складі 

Так 41,7 58,30 

Ні 58,3 41,70 

17 Розмір підприємства Мале 12,5 87,50 

Середнє 54,2 45,80 

Велике 33,3 66,70 

 

До експертних методів належить комплекс алгоритмів, прийомів та 

процедур, що забезпечують отримання від респондентів інформації, яка 

дає змогу оцінити причини, що посприяли досягненню високого 

економічного ефекту, підготувати і вибрати раціональні управлінські 

рішення та механізми управління логістичними процесами, визначитися з 
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перспективами розвитку. Застосування методів експертного оцінювання у 

діяльності підприємств дає змогу заповнити інформаційну прогалину 

необхідними для аналізу даними, ґрунтуючись на встановлених 

респондентами відповідях [5]. 

Проведений аналіз встановив, що на підприємствах Вінницької 

області логістика складування є проблемним питанням. Складське 

господарство на підприємствах в більшості забезпечує сезонність 

виробництва продукції і призначене для зберігання готової продукції, в 

той час коли існує гостра необхідність із забезпечення підприємств 

матеріальними ресурсами. Більшість витрат на утримання складів 

знаходиться у межах до 5% від реалізаційного доходу, що свідчить про 

недостатній обсяг витрат на утримання складів, їх будівлю та 

проектування. В такий спосіб, можна зробити висновок про низьку 

ефективність використання складів та логістики складування на 

підприємствах Вінницької області як елементу логістичного менеджменту 

в стратегічному розвитку  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРОФІЛІВ МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У даній статті визначено особливості діагностики профілів 

молочних продуктів як складової маркетингової інноваційної діяльності 

молокопереробних підприємств. 

Ключові слова: інновація, конкурентоспроможність, інноваційна 

політика, молочна продукція, маркування, упаковка. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними матеріалами дослідження. Інноваційна діяльність 

молокопереробних підприємств на основі ефективного використання 

наявних для цього сприятливих передумов зумовлює необхідність 

розвитку їх маркетингу та маркетингу інноваційних молочних продуктів, 

який поряд з іншими чинниками повинен забезпечити належні результати 

виробничої діяльності суб’єктів господарювання. В нових умовах 

господарювання, молочна промисловість, орієнтована на ринкові 

відносини, потребує ринкових методів аналізу і визначення пріоритетних 

інноваційних напрямів розвитку. 



69 

 

Загальні світові тенденції розвитку молочної галузі спрямовані на 

виробництво конкурентоздатного асортименту, призначеного для 

забезпечення раціонального повноцінного збалансованого – з елементами 

функціонального, оздоровчого і масового харчування. 

Фахівці маркетологи спільно з технологами молокопереробних 

підприємств ведуть активний пошук інноваційних рішень, але разом з тим 

зважено підходять до розширення асортиментної лінійки, віддаючи 

перевагу вдосконаленню існуючої продукції її смакових властивостей та 

зручності використання у побуті.  

Теоретико-методичні аспекти розроблення інноваційних продуктів і 

виведення їх на ринок підприємств молочної галузі розглянуто у працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: О. Азарян, Л. Балабанової, 

А. Войчака, Ю. Дайновського, А. Мазаракі, А. Павленка, В. Пилипчука, 

А. Старостіної, Ф. Котлера й ін. Проблему інноваційної діяльності 

молокопереробних підприємств вивчали такі дослідники: А. Власова, П. 

Друкер, В. Загорський, М. Окландер, П. Харів, Н. Чухрай тощо. Не 

дивлячись на велику кількість наукових публікацій, все ж таки не 

вирішеним залишаються питання, пов’язані із розглядом особливостей 

проведення діагностики профілів молочних продуктів як складової 

маркетингової інноваційної діяльності молокопереробних підприємств. 

Цілями даного наукового дослідження є визначення особливостей 

діагностики профілів молочних продуктів як складової маркетингової 

інноваційної діяльності молокопереробних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сектор перероблення молока та 

виробництва молокопродуктів включає декілька великих сегментів, а 

саме: продукцію із незбираного молока, сири, масло тваринне, сухі 

молокопродукти, молочні консерви, казеїн та морозиво (табл.1).  

Таблиця 1 – Класифікація молочної продукції 

Назва  Різновиди продукції 
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Продукція з незбираного молока  - Кисломолочна продукція 

(йогурти, кефір, сметана тощо)  

- Оброблене рідке молоко  

Масло тваринне та інші жири  Вершкове масло, спреди  

Сири  - Ферментований та 

кисломолочний сир,  

- Жирні сири,  

- Плавлені сири,  

- Сичужний сир  

Молочні консерви  Згущене молоко та вершки  

Сухі молокопродукти  Сухе молоко, вершки та дитячі 

суміші  

Казеїн, лактоза, сироватка  Казеїнати, лактоза та її сироп, 

сироватка  

Морозиво  Морозиво та харчовий лід  

Згруповано автором за даними [5; 7].  

Різні сегменти сектору мають різну динаміку розвитку. До складу 

сегменту продукції із незбираного молока входять кисломолочні продукти 

до яких входять наступні загальновживані товарні групи: сметана, кефір, 

йогурт, ряжанка. Продукти цього сегменту виробляються переважно для 

реалізації на внутрішньому ринку. 

Товарна група кисломолочної продукції відзначається широким 

асортиментом та користується великим попитом у населення. 

Сири – один з найбільших за обсягом виробництва сегмент 

молочного сектору. Виробництво сирів зорієнтоване як на внутрішній, так 

і на зовнішній ринок.  

Головною інновацією в харчовій промисловості на сьогодні 

являється створення продуктів «здорового харчування». І як показує 

проведений нами аналіз ринку, сучасні споживачі позитивно реагують на 

знижений вміст жиру в продуктах, короткий термін їх зберігання, 

збагачення різноманітними натуральними харчовими добавками, про- і 
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пребіотиками тощо. З поміж них вирізняється напрямок – універсальні 

сучасні елітні молочні продукти, які поєднують складові, характерні для 

«здорового харчування», і ті, що призначені для «задоволення смакових 

потреб споживача». Відзначимо, що значну увагу виробники приділяють 

«натуральності» виготовленої молочної продукції. Саме тому, при 

плануванні продаж молочних продуктів представниками торгових мереж 

перевага віддається молочним продуктам відомих торгових марок і 

молочних брендів, а також молочним продуктам з традиційним складом 

без харчових добавок або із їх застосуванням у мізерних кількостях, які не 

мають суттєвого впливу на хімічний склад продукту і серед яких немає 

замінників основних складників – білка і жиру.  

Світовий ринок продуктів «здорового харчування» зростає з кожним 

роком і за прогнозами спеціалістів у найближчому майбутньому вони на 

30-50% замінять традиційні препарати лікувально-профілактичного 

направлення [1, с. 225].  

Сучасний ринок продуктів «здорового харчування» на 54% 

складається з молочних продуктів. Це в основному різноманітні 

кисломолочні напої з про- чи пребіотичними властивостями, які сприяють 

нормалізації мікробіоценозу кишечнику [2, с. 30].  

Для визначення порівняльних характеристик нових молочних 

продуктів ми застосували дегустаційний підхід. Оскільки, дегустаційні 

методи маркетингових досліджень актуально застосовувати на різних 

стадіях життєвого циклу продуктів харчування, а саме, при розробці 

нових молочних продуктів, діагностиці, оцінці якості та відповідності 

стандартам, перевірки органолептичних властивостей, при просуванні 

продуктів, як різновид промо-акції.  

У сучасних умовах жорсткої конкуренції кожен виробник молочної 

продукції прагне у більш вигідному світлі представити своє підприємство 

і свою молочну продукцію. На вітчизняному ринку представлений 
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чималий асортимент молочної продукції, промисловість випускає більше 

250 видів молочних продуктів, сирів твердих сичужних, йогуртів, 

продуктів сметанних, сирків солодких та різноманітної кисломолочної 

продукції.  

Відзначимо, що молочні продукти, які не містять замінників, ряд 

науковців, відносять до молочних продуктів з традиційним (класичним) 

хімічним складом [2–4; 7]. Таким чином, молочні продукти при 

виробництві яких використовувались замінники молочного білка чи 

молочного жиру, відносять до нетрадиційних для молочної промисловості 

продуктів та носять назву комбінованих (молочно-рослинних, вершково-

рослинних), або молоковмістких продуктів чи продуктів на основі молока 

з рослинними замінниками білка або жиру.  

Постійна конкурентна боротьба за ринки збуту продукції, що 

загострюється в сучасних умовах, змушує підприємства постійно 

здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на розробку і 

впровадження нової продукції за допомогою сучасного обладнання, 

новітньої техніки і технології.  

Стаття 7 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» від 16 січня 2003 року №433-ІV одним із 

стратегічних напрямів інноваційної діяльності на 2017-2021 роки визначає 

високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної 

промисловості. Проте матеріали статистичної звітності свідчать, що 

останніми роками спостерігається стала тенденція до скорочення 

кількості підприємств з виробництва молока та молочних продуктів, які 

взагалі здійснюють інноваційну діяльність. 

Зауважимо, що падіння інноваційної активності молокопереробних 

підприємств не демонструє кореляції з динамікою інвестиційних процесів, 

що свідчить про слабку інноваційну спрямованість інвестицій і 

призводить до нагромадження фізично і морально зношеного 
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устаткування. Саме з цим пов’язана його низька продуктивність і 

неможливість підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, її 

оновлення.  

На сьогодні завдяки ефективній переробці сировини, застосуванню 

наукоємних технологій, високій культурі виробництва та використанню 

сучасної, зручної упаковки виробляється продукція із значним терміном 

зберігання без консервантів і штучних стабілізаторів. Тому одним із 

перспективних напрямів є нарощування виробництва, розширення та 

постійне оновлення товарного асортименту молочної продукції з 

урахуванням потреб, смаків, купівельної спроможності споживачів 

конкретного сегменту ринку.  

Так, питне молоко характеризується високими споживними 

властивостями, які визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, 

енергетичною цінністю, органолептичними показниками, використанням. 

У молочній промисловості застосовується молоко коров’яче, козяче, 

овече і кобиляче. За свідченням експертів всі речовини у молоці 

знаходяться в оптимальному співвідношенні. Молоко характеризується 

високими органолептичними властивостями: ніжним і приємним смаком, 

привабливим білим кольором з жовтуватим відтінком.  

Питання традиційності і сучасності щодо складу продукції і критеріїв 

її якості та строку придатності на сьогодні для вітчизняного виробництва 

не мають однозначної відповіді. Створювання і впровадження нових 

технологій, а також удосконалення традиційних, залежить від 

законодавчої бази.  

Необхідність в гармонізації українських стандартів до європейських 

призводить до того, що вітчизняним підприємствам все складніше 

втримувати позиції на «власному» ринку.  

Здебільшого, новим зарубіжним видам, наприклад, кисломолочної 

термізованої продукції десертного напряму при маркуванні надається 
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узагальнена назва, для прикладу, «продукт (або напій) кисломолочний 

термінований». І назва ця написана такими маленькими буквами, що не 

кожен споживач її зможе розгледіти і прочитати. А оскільки новинки 

освоюють, в першу чергу, відомі виробники, з не менш відомою і 

популярною назвою торгової марки чи бренду, за яким виготовляється і 

традиційна кисломолочна продукція – як йогурти чи сирки, то при цьому 

вони, завдяки потужній рекламі, без ускладнень знаходять свого 

споживача.  

Проведені нами дослідження асортиментної лінійки молочних 

продуктів у найбільших торгових мережах усіх областей України 

показали, що останнім часом на полицях у роздрібних торгових мережах 

з’явилися продукти йогуртні фруктові термізовані, на етикетках яких 

нанесені такі умови зберігання, як температури від плюс двох до плюс 

двадцяти градусів за Цельсієм з терміном придатності – чотири місяці. А 

зі слів продавців, даний продукт закордонного виробництва достатньо 

продаються. Завдяки яскравому оформленню і, звичайно ж, рекламі. До 

того ж так склалося, що імпортні продукти реалізуються в основному за 

більш високими цінами, а ніж вітчизняні.  

На жаль, в Україні здебільшого виробники не мають реальної 

можливості вкладати великі кошти в рекламу. Оскільки додаткові 

навантаження на собівартість призводить відповідно до наступного 

значного зростання гуртових цін на нові продукти. При плануванні 

впровадження для підприємства нового асортименту необхідно 

враховувати особливості українського споживача. Вітчизняні продукти з 

узагальненими назвами, як, наприклад, кисломолочний продукт чи 

кисломолочний напій мають менші «реалізаційні шанси», ніж такі 

продукти з класичними власними назвами, як кефір, сметана чи ряжанка. 

Виходячи з реалій вітчизняного законодавства, виробники ризикують 

втратити, для прикладу, фруктовий кефір, сиркову масу з наповнювачем, 
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солодкі сирки тощо. Очевидно, що за таких обставин, вітчизняний 

споживач буде змушений переорієнтуватися на імпортну продукцію. Ми 

ризикуємо втратити споживача вітчизняної продукції, обмежуючи його 

можливості вибору вітчизняних продуктів з традиційною назвою. Саме 

поняття «традиційних молочних продуктів» потребує вирішення на 

законодавчому рівні.  

Результати опитування представників підприємств молокопереробної 

промисловості України показали [6], що головними факторами, що 

перешкоджали здійсненню інновацій на підприємстві протягом трьох 

останніх років респонденти вважають: нестачу власних коштів (80,8%), 

великі витрати на нововведення (60,4%), недостатню фінансову підтримку 

держави (54,5%), високий економічний ризик (40,4%), недосконалість 

законодавства (38,6%), тривалий термін окупності нововведень (38,1%), 

низький платоспроможний попит на нову продукцію (26,3%), нестачу 

інформації про ринки збуту (18,2%), нестачу кваліфікованого персоналу 

(17,2%), відсутність можливості для кооперації з іншими підприємствами 

і науковими організаціями (16,9%), несприйнятливість підприємства до 

нововведень (15,9%), нестачу інформації про нові технології (15,4%) 

тощо.  

Найбільш важливими результатами інноваційної діяльності 

представники 28 молокопереробних підприємств України, що 

здійснювали інноваційну діяльність в 2017 році вважають збереження і 

розширення традиційних ринків збуту (95,8%), створення нових ринків 

збуту в Україні (91,7%), а також розширення асортименту продукції 

(87,5%), забезпечення відповідності сучасним правилам і стандартам 

(87,5%), зростання виробничих потужностей (87,5%), підвищення 

гнучкості виробництва (75,0%), поліпшення умов праці (75,0%), зниження 

забруднення навколишнього середовища (54,2%), скорочення 

енергетичних витрат (41,7%), скорочення матеріальних витрат (33,3%) [6].  
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Як показали дослідження на більшості молокопереробних 

підприємств виробництво здійснюється за планом, який коректується 

відповідно до ситуації на ринку. За структурою виробництва більшість 

підприємств є універсальними. Для забезпечення сталого розвитку та 

конкурентних переваг, вони намагаються утримувати технологічну та 

виробничу спроможність випуску продукції різних сегментів. Проте, 

тенденція, яка спостерігається останніми роками, та на яку вказують 

експерти – це інтеграція та поступова спеціалізація підприємств. 

Спеціалізація виробництва дозволяє деяким підприємствам організувати 

всі ланки виробничого процесу відповідно до сучасних вимог та 

стандартів – від збору та зберігання сировини на сучасних пунктах 

прийому молока до його переробки на підприємствах, які забезпечують 

стабільну якість продукції. Впровадження нових підходів до процесу 

управління підприємством і якістю продукції притаманне головним 

гравцям ринку. На великих підприємствах частіше, порівняно з середніми 

та малими виробниками, оновлюється устаткування, закуповуються нові 

технології, розробляються власні інноваційні продукти, 

використовуються сучасні маркетингові технології. До інноваційних 

продуктів варто віднести глазуровані сирки. В яких поєднуються 

неповторний смак, корисність натурального сиру, багатого на кальцій, 

найсвіжішого вершкового масла, шоколадної глазурі. Це відмінне 

лакомство для ласунів та гурманів, а також дітей та дорослих. Асортимент 

сирків є достатньо широким, а саме: сирки з стрижневими наповнювачами 

і також з наповнювачами перемішаними із сирковою масою. Новинкою на 

ринку України є нові форми сирків вироблених окремими торговими 

марками – трикутна і квіткоподібна на зрізі. 

Дослідження різноманітних продуктових інновацій 

молокопереробних підприємств дає можливість, на нашу думку, 

класифікувати їх таким чином: продукція зі зниженим вмістом жиру для 
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дієтичного харчування; функціональні молочні продукти; продукти з 

новими споживчими якостями; продукти, що відповідають потребам 

окремих груп населення; продукція, що має зручне пакування.  

Основними напрямками технологічних інновацій в 

молокопереробній промисловості є: застосування низки менш 

енергомістких і маловідходних технологій; низькотемпературна обробка з 

метою збереження корисних властивостей молока; нанотехнології.  

Кисломолочний сир – продукт дієтичного харчування. Завдяки 

високому вмісту амінокислоти метіоніну він рекомендується для 

профілактики та захворювань печінки і атеросклерозу (метіонін 

нормалізує жировий обмін і обмін холестерину, порушення яких є 

причиною розвитку атеросклерозу і захворювань печінки). Високий вміст 

кальцію дозволяє рекомендувати кисломолочні сири для лікування та 

профілактики різних запальних процесів, а також для зміцнення кісткової 

тканини, зокрема після переломів. Особливого значення надається 

кисломолочним сирам в харчуванні людей (дорослих і дітей), які 

проживають в умовах хронічної дії малих доз радіації. Кисломолочні 

сири, сиркові вироби та різні їх вироби з них повинні входити до 

щоденного раціону людини, зокрема дітей дошкільного і шкільного віку, 

у яких є потреба в кальції особливо висока у зв’язку з їх зростанням.  

Під час проведеного дослідження окрім органолептичних показників 

продукту доцільно оцінювати упаковку та маркування.  

У проведених дослідженнях було розглянуто кисломолочні сири у 

двох видах упаковки. А саме: у фользі та підпергаменті. Кожен вид 

упаковки має свої переваги. За упаковку оцінку «відмінно» одержав 

тільки сирок у фольговій упаковці та підпергаменті. Упаковка інших 

сирків оцінена на «добре» з наступними зауваженнями: упаковка стає 

липкою та не зберігає форму сиру.  
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Щодо маркування, то яскраво і гарно оформлена етикетка, 

безумовно, привертає увагу покупця, але, насамперед вона є носієм 

інформації про продукт. Тому основною вимогою при оцінюванні 

маркування продукції в наших дослідженнях є наявність повної 

інформації, причому викладеної в доступній для звичайного споживача 

формі.  

Яскрава приваблива упаковка допомагає справити перше враження 

на споживача та здійснити покупку. Однак, якщо продукт виявиться 

несмачним або його смакові властивості не будуть відповідати 

зазначеним на упаковці, то наступного разу споживач не здійснить 

повторної покупки. Тому органолептична оцінка є важливим і найчастіше 

визначальним показником для харчових продуктів. 

Висновки. Розвиток виробництва супроводжується розширенням 

асортименту та розробкою інноваційних молочних продуктів. Сектор 

перероблення молока та виробництва молокопродуктів включає декілька 

великих сегментів, а саме: продукцію із незбираного молока, сири, масло 

тваринне, сухі молокопродукти, молочні консерви, казеїн та морозиво. 

Різні сегменти сектору мають різну динаміку розвитку. До складу 

сегменту продукції із незбираного молока входять кисломолочні продукти 

до яких входять наступні загальновживані товарні групи: сметана, кефір, 

йогурт, ряжанка. Продукти цього сегменту виробляються переважно для 

реалізації на внутрішньому ринку. Розвиток ринку молока і молочних 

продуктів вимагає від підприємств і органів державного нагляду 

посилення уваги до питань безпеки і якості продукції, удосконалення 

системи технічного регулювання в країні, належного задоволення потреб 

споживачів в молочній продукції на вітчизняному та закордонному 

ринках, оптимізації смакових властивостей молочних продуктів до рівня 

бажаності споживача. Більше того, для збереження лідерських позицій та 

подальшого завоювання та розвитку ринку, підприємства повинні 
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здійснювати низку заходів, а саме: купувати та використовувати 

високотехнологічне обладнання; формувати сировинні зони та 

створюватимуть умови для забезпечення якості сировини; створювати 

стабільні мережі збуту; розробляти та виводити на ринок нові марки та 

продукти; залучати зовнішні інвестиції; вдаватися до сучасного 

маркетингу та реклами. 
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Розглянуто поняття «таргетована реклама», для чого вона 

потрібна, як вона працює і який бюджет для неї необхідний. 

Обґрунтовано ефективність поширення реклами рушникосушарок в 

соціальних мережах. Визначено основні аспекти ефективного управління 

рекламною діяльністю підприємства інноваційними каналами.  

Ключові слова: реклама, таргентована реклама, соціальні мережі, 

управління рекламою, канали поширення реклами. 

Соціальні мережі увійшли в наше життя вже давно, а таргетована 

реклама стала незамінним інструментом продажів для SMM-менеджерів. 

Цією функцією соціальних мереж зараз користуються всі: власники 

малого бізнесу, контент-менеджери, незареєстровані підприємці і 

фрілансери. Часто ці люди витрачають багато грошей на рекламу в 

соціальних мережах в пошуках продажів, навіть не намагаючись 

розібратися в деталях її роботи. 

Вплив Інтернет на розвиток сфер життя сучасного суспільства не 

викликає сумніву ні в кого. За даними сайту World Internet Users and 2017 

Population Stats у економічно розвинених країнах Європи число 

користувачів Всесвітньої Мережі досягає 76,6% [1]. Сучасні Інтернет-

ресурси створюють об’єктивні можливості для переоцінки ролі та 

функцій соціальних сервісів і соціальних мереж в аспекті продаж товарів 
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та послуг. Соціальні мережі – це платформи, онлайн-сервіси або веб-

сайти, призначені для побудови, відображення й організації соціальних 

взаємин в мережі Інтернет. Соціальні сервіси – це мережеве програмне 

забезпечення, що має на меті підтримати групові зв’язки. Соціальні 

мережі й сервіси, що їх підтримують, стали ефективним способом аналізу 

відвідуваності сайтів, забезпечення зворотного зв’язку й засобом 

виробництва змістовного наповнення сайтів (контенту). 

Недостатність практичного досвіду та скоріше інтуїтивне, ніж 

цілеспрямоване застосування інноваційних каналів розповсюдження 

реклами, а також швидкі темпи змін, розвиток цифрових технологій та 

засобів комунікацій зумовлюють необхідність розвитку теоретичних та 

практичних аспектів використання соціальних мереж вітчизняними 

виробничими підприємствами. Недостатньо розробленими залишаються 

питання розповсюдження реклами товарів та послуг в соціальних 

мережах.  

Зростання актуальності проблем освоєння вітчизняними 

підприємствами Інтернет-простору зумовило підвищення уваги 

вітчизняних науковців до даного напряму досліджень. Окремі теоретичні 

та практичні аспекти просування реклами товарів та послуг у мережі 

Інтернет розкрито в наукових працях С.Галкіна, А.Ковальова, 

В.Кормиліцина, Г.Сухаревської, М. Ткачук та ін. Авторами визначено 

переваги та можливості просування реклами товарів та послукг за 

допомогою інтернеттехнологій, охарактеризовано інструментарій 

інтернет-маркетингу, обґрунтовано необхідність використання соціальних 

мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій виробничого 

підприємства. 

Обґрунтувати теоретико-методичні засади розповсюдження реклами 

товарів та послуг в соціальних мережах, розробити практичні 
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рекомендації для ефективного управління рекламною діяльністю 

підприємства інноваційними каналами.  

Для її досягнення поставлені та вирішені наступні завдання: 

з’ясовано вплив технологічної революції на проведення рекламних 

кампаній вітчизняними підприємствами; проаналізовано та узагальнено 

практичний досвід використання соціальних мереж; розроблено 

пропозиції щодо розповсюдження реклами рушникосушарок 

іноваційними каналами. 

Забезпечення технічних можливостей вітчизняних підприємств 

виходу у Інтернет-мережу через розповсюдження мобільних гаджетів 

робить поширення будь-якої інформації миттєвим. У зв’язку із чим 

відбуваються зміни цільової аудиторії Інтернет: спостерігається тенденція 

як до її «омолодження», так одночасно й «дорослішання». Так, за даними 

того ж статистичного ресурсу [1], близько 20 млн. європейців старшого 

віку користуються Інтернет. Якщо оцінити наслідки такого високо 

інтересу до мережі серед людей старшого віку, то вони виявляються дуже 

сприятливими для просування товарів, оскільки відкривають можливість 

доступу до категорії споживачів, які мають високий дохід, вільний час, 

сформовані смаки й уподобання. Отже, можна зробити висновки про 

наявність необхідної сформованої технічної та технологічної основи для 

використання Інтернет як перспективного каналу онлайн-торгівлі. Так, за 

статистичними даними мережі, кожна третя сім’я здійснює щорічно хоча 

б одну Інтернет-покупку [1].  

Загальна ситуація в Україні стає зрозумілою з результатів щорічних 

досліджень ринку, що проводилися з 2014 року Українською асоціацією 

директ маркетингу (УАДМ) спільно з Ukraine Digital News (UADN) за 

підтримки кількох бізнесових структур. Щорічно проходить опитування в 

режимі інтерв’ю представників 50 компаній (провідні інтернет-магазини, 

торговельні інтернет-онлайн майданчики, сервіс-провайдери, 
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мультиканальні ритейлери тощо) [2]. Найбільший сегмент, із великим 

відривом, займає електроніка та побутова техніка. Одяг і взуття – на 

третьому місці. Четверте – косметика та парфумерія. Ювелірні прикраси – 

на передостанньому.  

З метою більш чіткого розуміння процесу поширення реклами, що 

відбуваються на ринку як України, так інших країн, слід, з одного боку, 

звернутися до того понятійного апарату, яким оперують фахівці з 

просування та продажу товарів, а з іншого – виявити специфічні риси, 

притаманні споживачам товарів сьогодні, у період, який можна позначити 

як посткризовий. Поєднання цих двох аспектів специфіки становлення і 

розвитку ринку дозволить сформулювати нові принципи стратегії 

просування товарів та послуг, націлити на ефективність та 

результативність.  

На прикладі рушникосушарок вітчизняного виробництва сформуємо 

принципи поширення реклами інноваційними каналами. 

В першу чергу, реклама Pinterest або іншої соціальної мережі 

налаштовується для збільшення прибутку або популяризації 

рушникосушарок вітчизняного виробництва. Це може бути реклама 

товару в соціальній мережі з переходом на сайт для покупки, а може бути 

прямий продаж з мережі без переходів на інші ресурси. Також можна 

рекламувати рушникосушарки, свою сторінку або групу, спонукати 

учасників вступити до неї за допомогою цікавих відео або пропозицій. 

Реклама в Facebook має різноманітні налаштування, що забезпечують 

пізнаваність компанії, рушникосушарок, підвищення активності або 

залученості для публікацій, рекламування сторінки для збільшення 

кількості підписників і навіть збільшення конверсії на сайті. Поширення 

реклами засобами Facebook постійно вдосконалюється і нещодавно 

додалася функція «пікселя», коду, який можна вставити в полотно коду 

сайту і відстежувати конверсії або інші дії, в залежності від налаштувань. 
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Також на зібрані «пікселем» аудиторії з сайту, можна давати ремаркетинг 

в Facebook. Тобто ті люди, які одного разу заходили на сайт, тепер (при 

наявності їх профілю в Facebook), побачать рекламу сторінки компанії / 

публікації / акції, дивлячись, що їм пропонує виробник. Якщо їх 

зацікавить пропозиція, вони можуть «клікнути» на рекламу і знову 

повернуться на сайт, і, з більшою вірогідністю, куплять рушникосушарку. 

Цей процес і називається ремаркетингом. 

Тому, здійснюючи ефективне управління рекламною діяльністю 

підприємства потрібно звернути увагу на такі аспекти [3, 4]:  

1. Бренди: основним брендом компанії стає її Web-сайт.  

2. Зміни: в Інтернет все постійно змінюється, в тому числі правила.  

3. Лаконічність: сторінки сайту не мають бути перевантажені 

інформацією.  

4. Просування: використання всіх доступних засобів для просування 

сайту.  

5. Технологія: з метою максимізації маркетингових зусиль 

використовуються інтернет-технології. 

При цьому важливо пам’ятати, що необхідно не лише прагнути до 

залучення нових клієнтів, але й підтримувати увагу та інтерес вже 

існуючих. З цією метою необхідно постійно збирати та аналізувати дані, 

що стосуються специфіки клієнтів, їхніх запитів та покупок. Така 

інформація дозволить не лише розробити відповідні стратегії просування, 

але й забезпечить підтримку важливих для ведення бізнесу рішень [5].  

«Інтернет-реклама» – нове поняття, тому її загальноприйнятого 

визначення немає й досі [6].  

Як і звичайна, Інтернет-реклама спрямована на:  

1) створення сприятливого іміджу фірми,  рушникосушарок;  
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2) забезпечення доступності інформації про фірму або продукцію – 

рушникосушарки для постійних і потенційних клієнтів, у тому числі 

географічно віддалених;  

3) реалізацію можливостей подання інформації про  

рушникосушарки: графіка, звук, анімація, відео-зображення й багато 

іншого;  

4) оперативну реакцію на ринкову ситуацію: інформація про фірму 

або  рушникосушарки , анонс нової продукції.  

Особливістю такої реклами стає лише продаж продукції через 

Інтернет. Реклама обумовлюється не лише прагненням продати товар, 

важливим аспектом реклами стає формування і підкріплення іміджу 

компанії або товару, що виявляється надзвичайно важливим для  бренду. 

Саме імідж стає основною складовою ціноутворення брендових 

рушникосушарок. Тому реклама – це не просто спосіб продажу 

рушникосушарок, але це засіб «нагромадження капіталу» за рахунок 

формування іміджу та забезпечення пізнаваності бренду [5].  

Специфіка поширення реклами через Інтернет полягає в активній 

участі в процесі отримання інформації. Визначимо основні інструменти 

Інтернет-маркетингу, за допомогою яких можна розв’язувати завдання 

просування та продажу рушникосушарок [5].  

По-перше, важливим є розміщення (індексування) сайту в пошукових 

системах, каталогах і рейтингах.  

По-друге, ефективно функціонує реклама на сайтах тематичних та 

активно відвідуваних; щодо  рушникосушарок такими сайтами можуть 

бути, наприклад, сторінки спеціалізованих періодичних видань у 

Всесвітній Мережі. Ефективним інструментом у просуванні 

рушникосушарок у Інтернет-мережі стають персональні сторінки та блоги 

(наприклад, б’юті-блоги або блоги зірок). 
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Блог (від англ. вlog, web log, віртуальний «мережевий журнал або 

щоденник подій») – це веб-сайт, основний вміст якого – записи, 

зображення або мультимедіа – додаються регулярно. Для блогів 

характерні короткі записи тимчасової значущості [7].  

За авторським складом блоги можуть бути особистими, груповими 

або громадськими [8]. Для блогів характерні:  

– можливість ознайомлення з матеріалом із будь-якої частини світу 

одночасно багатьма користувачами кіберпростору; 

– додавання відгуків до записів безпосередньо в електронному 

середовищі;  

– публічність.  

Хронологічна структура може розглядатися як важлива перевага 

блогу: свіжі записи у блозі знаходяться завжди «на поверхні». Ще одна 

особливість блогу – те, що всі записи мають відповідні категорії (teg), що 

полегшує читачам пошук потрібної інформації. Отже, блог має доволі 

зручну структуру, що зумовлює його популярність серед користувачів. 

Крім того, такий спосіб поширення реклами має ряд специфічних переваг 

порівняно з традиційними джерелами інформації. З-поміж них – 

персоніфікація (можливість звернутися до автора із уточнюючими 

запитаннями), посилання на джерела інформації (як правило гарного тону 

в блогосфері). Варто також зауважити, що лінк (посилання) на сайт 

виробника рушникосушарок або фотографія та запис про товар може мати 

свої переваги як для фірми-виробника, так і для самого блогера [9].  

Досить часто цією можливістю користуються експерти з побутової 

техніки, товарів для дому з метою підтримки статусу професіонала. Ще 

один важливий аспект специфіки розповсюдження інформації в Інтернет-

мережі, який виявляється особливо важливим при просуванні 

рушникосушарок – феномен хештегів, що є надзвичайно актуальними 

сьогодні. Використання хештегів при просуванні рушникосушарок 
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дозволяє розширити контент, посилити SEO-оптимізацію та просто 

поліпшити імідж виробника рушникосушарок. Серед ключових стратегій 

використання хештегів у поширенні реклами рушникосушарок можна 

визначити декілька принципових моментів. 

По-перше, з метою залучення більш широкої аудиторії, необхідно 

чітко визначити кілька ключових слів, що будуть виступати в ролі 

хештегів, а отже, характеризувати подію, рекламну кампанію 

рушникосушарок тощо. Такі слова повинні мати легке написання та 

вимову, разом із цим вони мають надавати повне уявлення користувачам 

того, про що йде мова. Важливим моментом також стає однакове 

одночасне використання хештегів на всіх Інтернет-платформах (Twitter, 

Instagram, Facebook, Pinterest і навіть Linkedin не є винятком), що 

забезпечить швидку пізнаваність та запам’ятовуваність ключового слова.  

Разом із цим, варто усвідомлювати та пам’ятати про те, що 

особливістю використання хештегів на корпоративних сторінках 

виробників рушникосушарок є їх не розважальне (на відміну від 

персональних сторінок), але функціональне призначення, головним 

завданням якого стає зручний пошук інформації, а не спосіб 

самовираження. 

Для аналізу інформації різних Інтернет-платформ, варто 

використовувати спеціальні мережеві статистичні ресурси. Так, 

наприклад для визначення найпопулярніших постів в Instagram можна 

застосувати онлайн-інструмент під назвою «Statigram», який видає 

статистику відвідування відповідної сторінки, демонструє 

найпопулярніші фотографії рушникосушарок та визначає найактивніших 

передплатників.  

PR-стратегії онлайн-брендингу мають свої специфічні інструменти, 

які дозволяють систематизувати інформацію про найактивніших клієнтів 

та споживачів, на основі якої можуть бути організовані групи 
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прихильників, так звані «товариства користувачів». Такі групи можуть 

бути організовані при офіційних сайтах виробників рушникосушарок, чим 

можуть скористатися ті, хто займається їх просуванням.  

Так, може існувати онлайн-клуб шанувальників, завдяки якому 

фахівці, що займаються просуванням  рушникосушарок, мають 

можливість отримати необхідну інформацію про споживачів та 

прихильників  рушникосушарок, а отже, отримують ефективний 

інструментарій для побудови довірчих і більш близьких стосунків із 

клієнтами.  

Особливістю організації та проведення рекламної кампанії через 

Інтернет стає мультиефективність впливу на цільову аудиторію, яка 

досягається завдяки миттєвості доступу до розповсюдженої інформації, 

задіюючи як технічні можливості мережі, так й існування неформальних 

комунікацій, які виявляються важливою складовою спілкування в 

Інтернет. Високий рівень взаємодії та персоніфікованої інтерактивності з 

унікальним споживачем може бути реалізований під час проведення 

рекламної кампанії у мережі завдяки можливості чіткої сегментації 

Інтернет-споживачів. Саме вона дозволяє направити необхідне 

повідомлення цільовій аудиторії, що робить донесення необхідної 

інформації більш ефективним.  

Важливою перевагою рекламної компанії в Інтернеті стає можливість 

отримання даних та аналізу інформації щодо конкретного споживача, 

його смаків, переваг та інтересів, які він виявляє, відвідуючи певні 

ресурси. Відповідно така інформація дозволяє краще визначати і 

зрозуміти потенційну аудиторію, спрямовуючи на неї свої повідомлення. 

Ще одна не менш важлива особливість Інтернет полягає у можливості 

забезпечення цілодобової доступності рекламної оn-line–інформації, 

розміщеній на сайті у мережі. Це уможливлює доступ та задоволення 
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інформаційних потреб потенційного споживача рушникосушарок у 

зручний для нього час, не зважаючи на просторові і часові обмеження.  

Вагомою перевагою організації та проведення рекламної кампанії 

рушникосушарок в Інтернет стають невеликі витрати на її реалізацію. У 

порівнянні зі схожими оффлайновими акціями, Інтернет дозволяє значно 

економити на таких витратах. Разом із цим, рекламна кампанія в Інтернет 

може бути з легкістю інтегрована і стати частиною традиційної рекламної 

кампанії. 

Для вивчення особливостей споживацької поведінки віртуальних 

покупців скористуємося класифікацією за типологією Я. Нільсена [10]:  

- любитель спілкування: для такого індивіда на першому місці 

атмосфера, задоволення від аури бренду виробника рушникосушарок;  

- покупець за звичкою: такі споживачі купують одні й ті ж  

рушникосушарки  в одному й тому ж магазині;  

- високоетичний (відповідальний) покупець: для нього важливими є 

відсутність можливої шкоди для природи, або умови праці робітників, що 

створювали продукт;  

- раціональний поціновувач, для якого найбільш важливим 

виявляється співвідношення ціни та якості;  

- покупець-експериментатор, відкритий для покупки новинок;  

- поціновувач часу, головним критерієм покупки якого стає 

швидкість і зручність організації процесу купівлі рушникосушарок.  

Останні дві визначені категорії покупців потенційно відповідають 

критеріям, що стосуються онлайн-покупок. Стимулюючі інтерес покупців 

при просуванні  рушникосушарок  в Інтернет, варто особливу увагу 

зосередити на тому, щоб привернути споживача, викликати у нього 

бажання повернутися й скористатися веб-сайтом ще раз, що суттєво 

відрізняється від стратегій звичайних продаж, де на перше місце 

висувається сам продукт і процес покупки. У зв’язку із цим за умови 
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реалізації торгівлі у мережі Інтернет необхідно змістити акцент із самого 

продукту на споживача, його інтереси і потреби, апелювати до його 

почуттів та емоцій. Саме тому мають бути розроблені специфічні 

стратегії, методи та форми привернення уваги споживача 

рушникосушарок, з урахуванням особливостей Інтернет–торгівлі. Так, для 

просування  рушникосушарок  через Інтернет, може стати в нагоді 

виокремлення електронної торгівлі через створення окремої компанії, яка 

працює на окремому регіональному ринку або з певною групою товарів.  

Отже, маркетингове онлайн-просування рушникосушарок та 

взаємодія із клієнтом набувають своєї специфіки, яка визначається 

особливими характеристиками як самої продукції, так і її споживачів. 

Особливістю онлайн-стратегій просування  рушникосушарок  стала поява 

такої Інтернет-платформи для організації торгівлі та швидкого й 

оперативного ознайомлення із товарами, яка відкриває можливість для 

виробників нових рушникосушарок отримати визнання та привернути 

увагу споживачів. Для споживачів позитивним моментам таких змін стає 

можливість ознайомлення із якомога ширшим асортиментом  

рушникосушарок , у той час як для молодих компаній це відкриває двері у 

доволі закритий та елітарний бізнес.  

Умовою розвитку Інтернет як платформи для продажу 

рушникосушарок стало активне поширення Інтернет-банкінгу, який, 

відповідаючи на запити і потреби споживачів, дозволяє швидко та 

оперативно оплатити бажаний товар. Популяризація та поширення 

Інтернет-банкінгу актуалізує проблему забезпечення надійності та 

безпечності здійснення онлайн покупок, на що компанії, що займаються 

просуванням  рушникосушарок, мають звертати особливу увагу.  

У ситуації кризи та у посткризові часи Інтернет-продажі набувають 

особливої популярності, що стимулювало збільшення обсягів продажу 

рушникосушарок.  



91 

 

Так, портал eBay, сайти типу Portero.com продають товари та послуги 

зі знижкою від першої ціни у 80%.  

Інтернет відкриває нові можливості та надає нові перспективи для 

реалізації маркетингових стратегій просування рушникосушарок, які 

можливо використати за умови уважного вивчення принципів та 

закономірностей його функціонування. Сьогодні почали масово 

з’являтися провайдери, що спеціалізуються на реалізації стратегій 

Інтернет-маркетингу. Разом із цим, вони також не застраховані від 

провалів. Причинами неефективного використання можливостей Інтернет 

можуть стати як неправильне формулювання завдань, брак 

цілеспрямованої та планомірної роботи з Інтернет або веб-сайтом, так і 

елементарна відсутність професіоналів і фахівців у даній галузі. Отже, 

можемо однозначно констатувати, що ринок продаж через Інтернет буде 

зростати, а таким чином, будуть зростати як обсяги продаж та витрат на 

рекламу в мережі, збільшуватись кількість рекламних Інтернет-проектів, 

технологічних та технічних можливостей, так само зростатиме й 

конкуренція серед провайдерів, що у підсумку має привести до зниження 

цін на їхні послуги.  
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НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ 

У даній статті розглянуто  основні напрями посилення 

конкурентоспроможності, які використовує  ТОВ «ЗООВЕТПРОМ 

УКРАЇНА» в сучасних ринкових умовах. Виявлено те, що проблема 

посилення конкурентоспроможності є надзвичайно актуальною, 

розглянуто фактори, які на неї впливають, а також методи, завдяки 

яким підприємство посилює свою конкурентоспроможність. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, посилення 

конкурентоспроможності, конкурентні переваги, потенціал 

підприємства, товар, послуга, ефективність, збут, сервіс, прибуток. 

Дослідження процесів, що відбуваються на світовому ринку 

ветеринарних препаратів значною мірою повторюють події на ринку 

лікарських засобів гуманної медицини. Адже виробництво ветеринарних 

препаратів не є самостійною сферою діяльності. Більшість виробників 

ветеринарних препаратів є підрозділами великих фармацевтичних 

компаній. Висока конкуренція змушує компанії враховувати інтереси і 

побажання клієнтів та виробляти і реалізовувати ту продукцію, яка їм 

потрібна. 

Функціонування ринку ветеринарної продукції регулюється 

загальними законами ринкової економіки. Проте специфікою цього ринку 

є те, що ветеринарні товари і послуги є особливими, оскільки мають 

споживче, соціальне та державне значення і покликані захищати 
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територію країни від занесення та поширення інфекційних захворювань 

тварин і людей.  

На нашу думку, конкурентоспроможність – це здатність виробляти та 

збувати продукцію швидко, якісно, в достатній кількості з максимальним 

задоволенням інтересів та потреб споживачів. З даного визначення 

можемо зробити висновок, що конкурентоспроможність підприємства 

значною мірою залежить від конкурентоспроможності тієї продукції або 

послуги, яку виробляє це підприємство [1]. 

Компанія «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» – одна з провідних 

ветеринарних компаній України. Вона розпочала свою діяльність у 2002 

році. З осені 2012 року увійшла в нову хвилю активного розвитку та 

щорічно суттєво збільшує клієнтську базу на теренах України. Основна 

сфера діяльності – забезпечення клієнтів ефективним комплексом 

високоякісних ветеринарних препаратів по всій території України, 

пов’язаними з ним сервісами та консультативною підтримкою [2].  

Крім головного офісу разом з відділом по роботі з 

сільськогосподарськими підприємствами в м. Хмельницький є ще 2 філії у 

м. Черкаси та м. Херсон, де є складські приміщення. Це дає змогу 

компанії зручно групувати замовлення в різні напрями України, а це, в 

свою чергу, забезпечує швидкість та своєчасність доставки продукції 

клієнтам. 

Компанія «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» працює під девізом : «Дбаємо 

про здоров’я тварин разом!». 

За довгий період становлення компанія «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» 

заключила десятки вигідних дистрибуційних договорів з відомими 

українськими та зарубіжними виробниками ветеринарних засобів та 

зібрала найбільший асортимент кращих ветеринарних препаратів в 

Україні. Крім того, підприємство наразі плідно працює над напрямом 

виробництва ветеринарних препаратів [2]. 
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ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» постійно стежить за ситуацією на 

ринку і забезпечує високу конкурентоспроможність своєї продукції.  

Одним із інструментів з’ясування своєї конкурентоспроможності є 

аналіз фінансового стану підприємства. Інформаційною базою для цього є 

бухгалтерська фінансова звітність. Аналізуючи господарську діяльність за 

певні відповідні проміжки часу можна дійти до висновку, чи набрав бізнес 

обертів чи навпаки. 

Основною діяльністю, яка дає дохід компанії, є забезпечення клієнтів 

високоефективним комплексом якісних ветеринарних препаратів по всій 

території України. 

Час від часу підприємство здійснює аналіз, вкладені в який товар або 

послуги кошти дають найбільшу віддачу. Для цього проводиться аудит 

асортименту (АВС-аналіз), щоб вкладати кошти в той товар, який 

забезпечує найбільшу вигоду. Це дозволяє підприємству виділити 

найменування товарів, від реалізації яких найбільшою мірою залежить 

товарообіг і відповідно прибуток. Звичайно, найбільша увага спрямована 

на ефективну підтримку в першу чергу товарних категорій групи А, тому 

що їх відсутність може істотно відобразитись на товарообігу, валовому 

прибутку і кінцевих показниках фінансово-господарської діяльності. 

ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» керується таким принципом: 

кожен успіх досягається шляхом задоволення дефіциту. Тобто необхідно 

виявити свою цільову аудиторію та краще за конкурентів задовільнити її 

потреби. Основними споживачами ветеринарних товарів та послуг є 

власники тварин, сільські господарства, що користуються ветеринарними 

послугами і товарами, торгівельні точки, ветеринарні клініки і лабораторії 

ветеринарної медицини. Це можуть бути як роздрібні клієнти, так і оптові. 

Оптові клієнти купують товар для власного використання, а роздрібні – 

для перепродажу. Найбільш важливими для ТОВ «ЗООВЕТПРОМ 

УКРАЇНА» є ТОП-клієнти, пріоритетні. Ці клієнти забезпечують 
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нормальне функціонування підприємства, тому їм варто приділяти 

найбільше уваги, підтримувати з ними постійні контакти, вивчати їх 

запити, використовувати досконалі форми та методи маркетингових 

комунікацій. На сьогоднішній день компанія співпрацює з 60 партнерами 

та налічує 817 клієнтів 

Аналіз постачальників – важлива складова посилення 

конкурентоспроможності. Це дає змогу обрати тих, які будуть найбільш 

значимі та вигідні для функціонування підприємства.. 

Важливим елементом конкурентоспроможності є трудові ресурси. 

Від організації управління персоналом залежать внутрішні відносини в 

трудовому колективі, що впливає на продуктивність праці та клімат 

всередині підприємства. Також від діяльності персоналу залежать 

взаємовідносини з клієнтами, постачальниками та іншими установами. 

Діяльність всіх працівників ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» базується 

на ветеринарному маркетингу, в якому соціальна етика охоплює проблеми 

ставлення до тварин у суспільстві, стосунки «людина-тварина», 

споживання продуктів тваринного походження, проблеми впливу 

довкілля тощо.  Середній вік співробітників – 35 років.  Це амбітні, 

сучасні, націлені на результат люди, які завжди готові прийти на 

допомогу клієнтам. 

Аналіз конкурентів для ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» є суттєвою 

складовою частиною маркетингового аналізу підприємства. Адже аналіз 

рівня конкурентоспроможності товарів і послуг та підприємства в цілому, 

факторів, що впливають на конкурентоспроможність, слабких і сильних 

сторін в діяльності підприємства та його конкурентів, а також розробка 

заходів, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності – 

одна з основних визначальних аспектів конкурентоспроможності на 

ринку. Маркетолог раз на квартал проводить оцінку основних 

конкурентів. Для того, щоб оцінити конкурентну позицію ТОВ 
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«ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» перемножують бальну оцінку показника на 

відповідний коефіцієнт вагомості і результати додають. Така оцінка 

дозволяє визначити основного конкурента, щоб в майбутньому звертати 

на нього найбільше уваги. 

У сучасних умовах ветеринарні підприємства знаходяться під 

прискіпливою увагою з боку громадськості. Саме тому важливе місце 

серед методів посилення конкурентоспроможності є поширення 

інформації про результати діяльності підприємства через засоби масової 

інформації. Для того, щоб подана інформація максимально прозоро 

відображала дійсність на інформаційних просторах, керівництву 

необхідно постійно контролювати ветеринарні товари та послуги, надані 

підприємством. Це забезпечує стабільну і ефективну роботу з метою 

задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.  

ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» для розповсюдження інформації 

використовує друковану рекламу, інтернет-рекламу, різноманітні 

виставки, а також рекламу на сувенірній продукції. У підприємства є 

власний сайт, сторінка у Facebook, корпоративна газета [3]. Неодноразово 

компанія ставала спонсором і партнером виставок та семінарів. 

Підприємство проводить таргетинг в Facebook, тому що можна очікувати 

швидкий приплив трафіку, вести повний контроль над щоденним 

бюджетом і ціною за клік. 

Аналіз чинників макросередовища теж має суттєвий вплив на 

посилення конкурентоспроможності на ринку. ТОВ «ЗООВЕТПРОМ 

УКРАЇНА» визначило, що найістотніший позитивний вплив на діяльність 

має орієнтація на демографічну ситуацію, якість життя населення, 

соціальну мобільність.  

Отже, провівши дослідження маркетингових аспектів посилення 

конкурентоспроможності підприємства ТОВ «ЗООВЕТПРОМ УКРАЇНА» 

на ринку дійшли до висновку про те, що перед тим як розпочати низку 
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заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності, потрібно 

провести оцінку конкурентоспроможності підприємства для визначення 

його положення серед конкурентів. Саме тому, в першу чергу,  на ринку 

ветеринарних товарів та послуг необхідно  бути конкурентоспроможним 

за рахунок високої якості товарів та послуг, що надаються. По-друге, 

важливо мати відповідний сервіс, щоб вигідно відрізнятися від фірм-

конкурентів. По-третє, мобільність у наш час відіграє далеко не останнє 

значення, особливо, коли мова йде про здоров’я. Четвертим важливим 

фактором є можливість надання інформаційної та консультативної 

підтримки клієнтам. Присутність у ЗМІ теж позитивно впливає на 

посилення конкурентоспроможності. Ну і звичайно, обов’язково потрібно 

зважати на фактори макросередовища, які мають вплив на діяльність 

підприємства. Лише комплексний підхід до процесу посилення 

конкурентоспроможності допоможе досягти бажаних результатів. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто економічну сутність поняття "управління 

розвитком підприємства". Визначено, що характерною рисою сучасного 

етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають 

на систему управління підприємством. Розвиток підприємства є 

незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи 

від одного неповторного стану до іншого через процес змін.  

Ключові слова: підприємство, розвиток, управління, модель, напрями 

розвитку підприємства. 

Актуальність проблеми розвитку підприємства значно зростає в 

умовах кризи, в зв'язку з тим, що розвиток економіки країни залежить від 

результатів господарської діяльності кожного конкретного підприємства. 

Структурна перебудова світової й української економік та посилення 

глобалізаційних процесів призвели до докорінних змін у системі 

функціонування вітчизняних підприємств. Відбулося посилення впливу 

основних економічних факторів зовнішнього середовища на діяльність 

господарюючих суб'єктів. 

 На сьогодні усе більшої значущості набуває нова парадигма 

управління розвитком підприємства, відмінність якої від класичної 

полягає у визнанні невизначеності середовища функціонування та 

переходу від прагнення стабільності до гнучкості, забезпечення 

довгострокової результативності діяльності з використанням не тільки 

кількісних, а й якісних показників та визначенні їх відхилень, а й у 

глибокому дослідженні причин їх виникнення. Все більше виникає 
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необхідність у переоцінці структури і змісту механізму розвитку 

підприємств та пристосування його елементів до умов сучасного 

господарювання.  

Проблемам управління розвитком підприємств присвячені наукові 

праці відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: О.В. 

Виноградавої, О.Л. Гапоненка, О.В. Грабельської, Є.Г. Єліферова, Ю.С. 

Погорєлова, І.В. Смоліна, М.Р. Тимощука, Л.В. Фролової, М. Хаммера та 

ін. Віддаючи належне значному науковому та практичному доробку 

зазначених авторів, необхідно підкреслити, що певне коло завдань 

концептуального характеру залишилось недостатньо розкритим. Так, на 

сьогоднішній день науковці розглядають лише окремі аспекти управління 

розвитком підприємства, але не приділяють достатньої уваги створенню 

та обґрунтуванню цілісної системи управління.  

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі 

зміни в усіх її сферах, які впливають на систему управління, тим самим 

виникає необхідність розглядати її як динамічний процес, бо її форми, 

методи і функції перебувають під впливом багатьох факторів: масштабу 

підприємства, рівня прибутковості, конкурентоспроможності тощо. 

Категорія "управління" характеризує здатність підприємства як 

сукупності соціально-економічної, матеріально-технічної та 

організаційно-технологічної систем зберігати свою визначеність, 

підтримуючи стан динамічної рівноваги між внутрішніми та зовнішніми 

чинниками діяльності підприємства. Діяльність, у даному контексті, 

означає таке ставлення учасників бізнесу до соціально-економічного 

середовища господарювання, що передбачає його перетворення і 

підпорядкування їхнім економічним інтересам [1, с. 75].  

Управління — це цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів 

господарювання, що забезпечують становлення, стабілізацію, оптимальне 

функціонування і обов'язковий розвиток підприємства. Процес управління 
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підприємством характеризується постійним і системним впливом на 

діяльність його структур для забезпечення узгодженої роботи і 

досягнення кінцевого позитивного результату. Ефективність діяльності 

підприємства залежить від багатьох параметрів — ступеня розвиненості 

виробництва, поділу і кооперації праці, використання результатів науково 

технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стимулювання 

високопродуктивної праці тощо, але, в першу чергу — від ступеня 

взаємного інтегрування зазначених факторів під час їх використання. 

Сучасні умови функціонування компаній призвели до  кардинальної 

зміни парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств 

вплинула на всі елементи системи менеджменту і зумовила об’єктивну 

необхідність впровадження управлінських інновацій, які дозволяють 

оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища.  

Управління підприємством – це економічна категорія, яка 

представляє особливу форму економічних відносин, що впливають на 

процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в 

інший стан відповідно до поставлених цілей. Управління виникає тоді, 

коли керівник приймає рішення, коли розробляється новий порядок 

відносин між елементами системи для подолання проблемної ситуації, 

коли встановлюються новi зв’язки між структурними підрозділами, 

пов’язані з модифікацією організаційної структури [1,с.76]. 

Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення 

потреб споживача при раціональному, ефективному використанні 

ресурсів з метою отримання максимального прибутку, процвітання 

підприємства шляхом просування своєї продукції. Однак більшість 

керівників протягом останніх років характеризують процес 

функціонування свого підприємства як виживання, наголошуючи, що 

економічні труднощі і невизначеність майбутнього не дозволяють 
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здійснювати довгостроковий прогноз розвитку підприємства та 

формування моделі його функціонування [2, с.73].  

Головною особливістю управління підприємством за сучасних умов є 

те, що ефективна система управління – це, перш за все, система, що 

здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-

середовища за умов максимально можливого врахування запитів і 

задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання прибутку має 

розглядатися виключно як результат ефективного функціонування такої 

управлінської системи.  

Діяльність кожного суб’єкта господарювання здійснюється в умовах 

невизначеності та ризику і залежить від впливу як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища. Зміни у зовнішньому середовищі носять 

непередбачуваний або недостатньо прогнозований характер. Така 

ситуація змушує підприємства приймати рішення, які могли б зменшити 

негативний вплив факторів зовнiшнього середовища на результати 

діяльності підприємства [3, с.99]. Cьогодні стан розвитку економіки 

характеризується необхідністю дослідження системи управлiння 

суб’єктами господарювання та, обов’язково, причин, що обумовлюють 

внутрішні зміни. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого 

підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному 

середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне 

функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в 

умовах нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи 

управління. При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних 

шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє 

зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є 

комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та 

ефективності системи управління.  Це пов’язано з тим, що у ринкових 
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умовах підприємство самостійно має розробляти стратегію своєї 

діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її реалізації ресурси, що 

вимагає значного розширення сфери управління, зростання 

відповідальності управлінців за результати діяльності підприємства, за 

якість і своєчасність ухвалення необхідних рішень. 

Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність 

не тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські 

рішення та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які 

беруть на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, 

але і тоді, коли між рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий 

алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями 

управління підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов’язано 

з тим, що за нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної 

підприємством вартості генерується нематеріальними активами, а 

неефективність системи управління призводить до автоматичного 

зниження потенціалу підприємства генерувати додану вартість.  

Основні можливості для вдосконалення управлінської системи 

необхідно шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у 

використанні поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та 

інноваційних підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи 

вдосконалення управлінської діяльності повинні включати всі аспекти 

діяльності підприємства. Вдосконалення управління підприємством 

можна через такий аспект його діяльності, як управління витратами. Ми 

пропонуємо здійснювати управління витратами на підприємствах 

наступним чином: 

– виділяти основні поняття і процедури, системи управління 

витратами; 

– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 
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– формувати моделі управління витратами з урахуванням 

особливостей галузі та підприємства; 

– створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 

– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної 

системи; 

– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за 

основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою 

впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і 

всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку 

комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: 

технологій управління та інформаційних технологій. З метою покращення 

діяльності підприємства високу ефективність системи управління 

необхідно забезпечити такими заходами, як оцінка та аналіз фінансового 

стану підприємства, планування джерел забезпечення активів, 

обґрунтування інвестиційних проектів, здійснення попереднього та 

поточного контролю використання оборотних активів, аналіз 

платоспроможності та ліквідності підприємства. 

Таким чином, у сучасних умовах господарювання проблеми, 

пов'язані з управлінням розвитком підприємства, набули особливої 

актуальності. Зовнішніми спонукальними мотивами стали загальносвітові 

процеси, зокрема тенденції до глобалізації та корпоратизації світової 

економіки. Внутрішні мотиви об'єктивно виникли в результаті змін умов 

функціонування підприємств, що призвело до необхідності розробки 

нових сучасних стратегії розвитку підприємств, які є базисом для 

успішної діяльності підприємств. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно– економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто класифікацію стратегій підприємства, 

досліджено підходи до класифікації стратегій розвитку, визначено 

характерні ознаки, властиві стратегії розвитку підприємства та 

запропоновано нову класифікацію стратегій «за ступенем відношення до 

розвитку».  

Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку, ознаки стратегії 

розвитку, класифікація стратегій,підприємство.  

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств 

характеризуються затяжною фінансово-економічною кризою, зростанням 

рівня невизначеності зовнішнього середовища (індивідуалізація і 
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динамізм поведінки 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. Можливість вирішення 

проблеми розвитку підприємства полягає у відстежуванні тенденцій 

розвитку ринку, розробці та реалізації конкурентних переваг, що значною 

мірою можуть бути досягнуті на основі ефективної стратегії розвитку 

підприємства. Теоретичні і методологічні аспекти формування стратегії 

підприємства, видові її прояви знайшли своє висвітлення у дослідженнях 

як зарубіжних вчених-економістів, так і вітчизняних: І. Ансофф , М. 

Портер, А. Стрікленд та А. Томпсон, Т. Фролова, Г. Кіндрацька, Н. 

Треньов, А. Юданов, А. Гапоненко , Л. Довгань  та ін. Дослідженню 

сутності стратегії розвитку підприємства присвятили свої праці В. Рульєв 

та С. Гуткевич, В. Дорофєєв, Ю. Левицький, М. Головінов, Є. Павлова, А. 

Зуб та ін. Вузьким місцем проведених досліджень згаданих науковців 

виступає відсутність підходів до класифікації стратегій розвитку 

підприємства.  

Метою даної статті є визначення місця та видових проявів стратегії 

розвитку у системі загальних стратегій підприємства. При виконанні 

дослідження використовувався системний підхід, методи аналізу, 

порівняння, систематизації та класифікації.  

Значна кількість шляхів та напрямів здійснення підприємницької 

діяльності породжують різноманітність класифікацій стратегій 

підприємств. Кожна стратегія реалізується на різних підприємствах з 

певними особливостями, набуває специфічних ознак. Класифікація типів 

стратегій, які формуються у процесі обґрунтування перспективних 

напрямків функціонування та розвитку підприємства, які розмежовується 
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за наступними найбільш поширеними ознаками: масштаб розробки, 

напрямки діяльності, рівні прийняття стратегічних рішень, терміни 

реалізації стратегії, темпи розвитку, способи забезпечення розвитку, стадії 

життєвого циклу, способи досягнення конкурентних переваг, позиція в 

галузі, ринковому сегменті тощо. Більшість науковців стверджують, що 

майбутнє підприємства в конкурентному середовищі можна описати за 

допомогою ієрархії стратегій А.А. Томпсона і А.Дж. Стрікленда, в якій 

виділяються наступні рівні [3]: а) корпоративна (загальна, портфельна) 

стратегія – визначає загальний план управління диверсифікованим 

підприємством. Вона охоплює всі сфери його діяльності, окреслює 

загальний напрям розвитку; б) ділова (конкурентна, бізнесова) стратегія – 

зосереджена на управлінні успішною діяльністю в одній із сфер бізнесу. 

Мета її полягає в досягненні довготривалих ділових переваг; в) 

функціональна стратегія – конкретизує деталі в загальному плані розвитку 

підприємства шляхом визначення підходів, дій щодо управління 

підрозділами, функціями. Спрямована на ефективне використання 

ресурсів відділів (служб) у межах реалізації загальної стратегії; г) 

операційна стратегія – визначає принципи управління ланками 

організаційної структури (заводами, відділами, центрами), способи 

вирішення стратегічно важливих оперативних завдань (закупівля, 

управління запасами, ремонт, транспортування, реклама).  

Аналізуючи корпоративну стратегію Т.О. Фролова стверджує, що це 

не сума стратегій її підрозділів, як намагаються іноді розробити на 

практиці, а синтез стратегій розвитку підрозділу, на основі якого слід 

досягати нового рівня розвитку [4]. Українські (В.А. Рульєв, С.О. 

Гуткевич) та російські (В.Д. Дорофєєв, А.Н. Шмельова, Н.Ю. Шестопал) 

науковці умовно ділять стратегії на дві групи  функціонування 

(лідерство в зниженні витрат, диференціація та фокусування) і розвитку 

(росту, обмеженого росту, скорочення та комбінування) [10]. До стратегій 
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розвитку вищеназвані вчені економісти відносять стратегію росту, яка 

притаманна молодим організаціям, які бажають у найкоротші терміни 

зайняти лідируючі позиції.  

Існують три основні альтернативи стратегії росту: прискорений 

(концентрований), інтегрований і диверсифікований ріст. У зарубіжній та 

вітчизняній науковій літературі перелічені стратегії називаються 

базисними (еталонними) стратегіями розвитку підприємства [1; 9]. 

Стратегія обмеженого росту  це стратегічна альтернатива, яка 

характеризується цілями, встановленими на рівні минулих досягнень з 

урахуванням інфляції [10].  

Деякі вчені-економісти відносять до стратегій розвитку стратегію 

скорочення, яка приймається при економічному спаді і загрозі 

банкрутства. Дана стратегія містить такі альтернативи: стратегія 

скорочення, стратегія скорочення витрат, стратегія «збору врожаю», 

ліквідація підприємства. Але, на наш погляд, дана думка науковців не є 

коректною, тому що стратегія, головною ціллю якої є виживання або 

згортання виробництва та ліквідація організації не є стратегією розвитку 

підприємства. Визначення терміну «розвиток» у працях деяких науковців 

дає нам можливість стверджувати, що відносити стратегію скорочення до 

стратегій розвитку як таких є помилковим [8]. Стратегія скорочення 

витрат та стратегія скорочення організації, на наш погляд, можуть 

входити до складу основної стратегії розвитку організації в якості 

допоміжних заходів на короткостроковій основі в рамках комплексу дій, 

спрямованих на розвиток підприємства.  

Тому виокремлення даних стратегій як повноцінних стратегій 

розвитку не є доречним. Що стосується стратегії «збору врожаю» та 

стратегії ліквідації підприємства, то, на нашу думку, вони не можуть 

відноситися до стратегій розвитку, адже скорочення діяльності організації 

або її ліквідація не є показником прогресу, а, навпаки, є ознакою регресу, 



109 

 

тобто руху назад, деградації, занепаду, зміни у гірший бік і т.д. Серед 

науковців існує багато різних думок стосовно видів стратегій розвитку. 

Так, А.Т. Зуб вважає, що в загальному вигляді організація має п’ять 

варіантів стратегічного розвитку: залишити все без змін, забезпечити 

внутрішнє зростання, обрати стратегію зовнішнього зростання, провести 

вилучення вкладень або вийти на міжнародний ринок [5]. Російські 

науковці В.І. Зайцев, С.А. Логвінов, Є.Г. Павлова визначають три основні 

види стратегій розвитку: стратегія стабільності, стратегія зростання, 

стратегія скорочення [14]. 

Н.Н. Треньов виокремлює основну (підвиди: зростання, підтримання, 

догляду, комбінована), конкурентну (підвиди: зниження цін, 

диференціація, концентрація) та функціональну стратегію підприємства 

[6].  

Конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії підпорядковуються 

корпоративній, вказують шляхи досягнення обраного нею напрямку в 

організації. М. Портер до конкурентних стратегій відносить стратегії, що 

мають універсальну можливість застосування, виведені з деяких базових 

постулатів теорії конкурентних переваг [2]: лідерство за низькими 

витратами, диференціації та фокусування. В.А. Рульєва та С.О. Гуткевич 

їх називають стратегіями функціонування [10]:  

1. Стратегія лідерства у мінімізації витрат виробництва (або цін). У 

центрі уваги цієї стратегії – низькі витрати порівняно з конкурентами. 

Перевага по відношенню до витрат створює відносно ефективний бар’єр 

від п’яти конкурентних сил. 

2. Стратегія диференціації. Метою стратегії є надання продукту-

товару відмінних якостей, які важливі для покупця і відрізняють даний 

товар від пропозицій конкурентів.  

3. Стратегія фокусування, тобто спеціалізація на потребах одного 

сегмента чи конкретної групи покупців без прагнення охопити весь ринок. 
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Мета її – задовольнити потреби вибраного сегмента краще, ніж 

конкуренти. До конкурентних стратегій відносять класифікацію стратегій 

за Ф. Котлером, яка ґрунтується на усвідомленні ролі та місця певної 

організації, її конкурентів. Виходячи з частки ринку, яку утримує 

підприємство, розрізняють чотири типи конкурентної стратегії: лідера 

(коли організація займає домінуючі позиції на ринку, і вони визнані її 

конкурентами), атакування лідера (її мета  зайняти місце лідера), 

переслідування лідера (адаптується до основних конкурентів, 

впроваджуючи передові технології з метою зниження витрат і т.п.) та 

фахівця (концентрації на певному сегменті) [5]. 

На основі теорії конкурентних стратегій, яка дозволяє пояснити 

спосіб становлення і розвитку підприємства, А.Ю. Юданов розробив 

класифікацію конкурентних стратегій, що включає чотири види: 

експлерентна (піонерська)  означає вихід на ринок із новим 

(інноваційним) продуктом і захоплення частини ринку; віолентна (силова) 

 характерна для великих компаній, що здійснюють масове виробництво, 

випереджаючи конкурентів за рахунок серійності виробництва і ефекту 

масштабу; патієнтна (нішова)  полягає в пристосуванні до вузьких 

сегментів широкого ринку шляхом спеціалізованого виробництва 

продукції з унікальними характеристиками; комутантна (стратегія 

пристосування)  полягає в пристосуванні до умов попиту місцевого 

ринку, заповненні ніш, за тими чи іншими причинами не зайнятих 

віолентами і пацієнтами [7]. 

 Конкурентні стратегії деталізуються у функціональних стратегіях, 

що дозволяє підприємствам вирішувати конкретні задачі свого розвитку в 

конкретних умовах та досягати певних цілей. У науковій літературі їх 

доволі значна кількість, але в цілому можна виділити такі: товарно-

ринкова стратегія, ресурсно-ринкова стратегія, фінансово-інвестиційна 
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стратегія, технологічна стратегія, соціальна стратегія, інтеграційна 

стратегія [12, с. 62]. Проведений аналіз розглянутих підходів до поділу 

стратегій підприємства дозволив дійти висновку про відсутність у 

науковому колі спроби класифікації стратегій розвитку.  

Стратегія підприємства може мати або не мати визначених ознак. 

Тому можна здійснити поділ стратегій підприємства на ті, що мають 

ознаки стратегій розвитку, і ті, що їх не мають. До першої категорії, на 

нашу думку, слід віднести: стратегію росту, стратегію обмеженого росту 

(якщо передбачає якісні зміни), стратегії диференціації та фокусування, 

стратегію лідера, стратегію атакування, стратегію послідовника, стратегію 

нішера, експлерентну стратегію, віолентну стратегію (окрім етапу 

«неповороткого бегемота»), патієнтну стратегію.  

Перелічені стратегії мають визначені нами ознаки, тому можуть бути 

занесеними до даної категорії. Але слід зауважити, що даний перелік не є 

вичерпним, тому що існує значна кількість функціональних стратегій, які 

за різних умов можуть бути або не бути віднесеними до стратегій 

розвитку. До тих стратегій, що не мають ознаки стратегій розвитку, на 

наш погляд, слід віднести: стратегію скорочення, комутантну стратегію і 

стратегію обмеженого росту (якщо вона не передбачає якісних змін).  

Як було розглянуто нами вище, стратегіяскорочення не передбачає 

створення якісно нових форм, руху вперед, вона застосовується в рамках 

виживання підприємства. Комутантна стратегія передбачає не створення 

якісно нового, а лише пристосування до умов ринку, заповнення тих ніш, 

які не зайняли патієнти і віоленти. На основі отриманих в ході 

дослідження результатів стало можливим здійснити розподіл стратегій на 

групи на основі рівнів прийняття стратегічних рішень (корпоративна, 

конкурентна, функціональна) та з урахуванням визначених нами в ході 

дослідження ознак, властивих стратегії розвитку. Доцільним, на наш 
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погляд, є класифікація стратегій «за ступенем відношення до розвитку». В 

межах групи пропонується виділити 3 групи:  

1. стратегії першого ступеня відношення до розвитку; 

2. стратегії другого ступеня відношення до розвитку;  

3. стратегії третього ступеня відношення до розвитку.  

Результати подані у табл. 1. 

Таблиця 1. - Класифікація стратегій за ступенем відношення до 

розвитку 

Ступінь 

відношення до 

розвитку 

Характеристика ступеня Стратегії за ступенем відношення до 

розвитку 

І ступінь  Наявність усіх 

специфічних ознак 

стратегії розвитку 

Стратегія росту, стратегія обмеженого 

росту (у разі наявності якісних змін) 

ІІ ступінь Є стратегією розвитку 

лише на конкретному її 

етапі 

Стратегії диференціації та 

фокусування, стратегія лідера, 

стратегія атакування, стратегія 

послідовника, стратегія нішера, 

експлерентна стратегія, віолентна 

стратегія (окрім етапу «неповороткого 

бегемота»), патієнтна стратегія 

ІІІ ступінь Передбачають лише 

якісно нові форми 

Функціональні стратегії у разі 

передбачення якісно нових форм 

(товарно-ринкова: лідерство за якістю 

профільної продукції, розширення 

охопленого сегмента ринку збуту, 

оновлення номенклатури виробництва 

тощо; ресурсна стратегія: якісно нова 

технологія використання ресурсів 

тощо; технологічна стратегія: унікальна 

технологія виробництва тощо) 
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Варто зазначити, що серед функціональних стратегій є такі, які 

достатньо складно віднести до стратегій конкретного ступеня відношення 

до розвитку, оскільки у соціальних стратегій, номенклатурних стратегій 

(окрім стратегії оновлення номенклатури), інтеграційних стратегій тощо 

не можна визначити ознаки стратегій розвитку. Ієрархічність 

корпоративних і конкурентних стратегій над функціональними робить їх 

класифікацію залежно від ступеня відношення до розвитку можливим з 

огляду на їх підпорядкування. 

Отже, проведене дослідження дозволило сформувати дефініцію 

стратегії розвитку, як стратегії підприємства, спрямованої на досягнення 

цілей розвитку, на відміну від цілей виживання, і заснованої на засадах 

інтенсивного розвитку при наявності у даного підприємства суттєвого 

науково-технічного потенціалу. Відсутність чітко визначеного місця 

стратегії розвитку підприємства у системі класифікації стратегій 

дозволило встановити, що стратегія підприємства може бути стратегією 

розвитку при наявності в неї визначених ознак. Крім того, було 

виокремлено 3 групи стратегій, що дозволило ввести нову класифікаційну 

ознаку стратегій підприємства «за ступенем відношення до розвитку». 
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УДК  005.51 (045) 

Жигарева Д.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті розглянуто теоретичні аспекти стратегічного планування. 

Визначено сутність і особливості стратегічного планування на 

підприємствах, систематизовано принципи і методи формування планів 
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розвитку підприємств. Досліджено переваги, недоліки і передумови 

застосування стратегічного планування на вітчизняних підприємствах . 

Ключові слова: стратегія, планування, стратегічне планування, 

конкуренція, стратегічна модель, економічне зростання. 

Пoстанoвка прoблеми. Сучасний стан економіки України 

характеризується погіршенням господарської діяльності більшості 

підприємств. Це вимагає удосконалення процесів планування діяльності 

підприємств, формування нової стратегії їх розвитку. Темпи змін в 

економіці набули значних розмірів, що зробило стратегічне планування 

єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і 

можливостей. Відкрита система підприємства, як його нова якість в 

ринкових умовах, та пряма залежність від взаємодії попиту та пропозиції 

обумовлюють необхідність створення системи планування і управління 

підприємством, здатної швидко і ефективно реагувати на ринкові потреби.   

Аналіз oстанніх дoсліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження ролі стратегічного планування в управлінні підприємством 

зробили вітчизняні та іноземні науковці, зокрема: Р. Акофф, І. Ансофф, В. 

Архіпов, В. Бабич, О. Віханський, Г. Висоцький, В. Герасимчук, П. 

Друкер, В. Єфремов, О. Кузьмін, Л. Мельник, В. Пономаренко,  С. Попов, 

З. Шершньова, О. Ястремська. 

Мета дoслідження. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів 

стратегічного планування, визначення переваг, недоліків та ролі 

стратегічного планування в розробці перспективних напрямів діяльності 

підприємства.   

Виклад oснoвнoгo матеріалу. Стратегічне планування являється 

об’єктивною передумовою ефективного функціонування та 

конкурентного розвитку підприємств. Взаємоузгоджуваність місії, цілей 

та напрямів діяльності підприємства шляхом усвідомлення поточної 

ситуації, досягнення відповідності між внутрішніми можливостями 
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підприємства та вимогами ринкового середовища забезпечує формування 

стратегії діяльності підприємства, реалізація якої забезпечує досягнення 

підприємством успіху та укріплення конкурентних позицій.  

Стратегічне планування займає вагоме місце в системі стратегічного 

управління. Більшість суб’єктів господарювання використовують 

стратегічне планування убезпечення себе від виникнення безнадійних 

ситуацій, які можуть виникнути зовні та всередині підприємства. 

Запровадження стратегічного планування найчастіше пов’язано з 

необхідністю реакції на зміни середовища функціонування підприємства; 

потребою децентралізації та диверсифікації; необхідністю забезпечення 

конкурентних переваг; розвитку зовнішньоекономічних зв’язків тощо. 

У сучасній ринковій економіці, українські підприємства активно 

впроваджують у свою роботу елементи стратегічного планування як 

дієвого засобу впливу на управлінські аспекти діяльності підприємства. 

 Метою стратегічного планування можна назвати процес 

встановлення послідовного фіксованого порядку дій для підготовки 

ефективного функціонування усіх елементів, що характеризують 

конкурентоспроможне підприємство і базисними для її реалізації є такі 

принципи:  

 цілевстановлення та цілереалізація; 

 багатоваріативність, альтернативність та селективність; 

 спадкоємність та послідовність; 

 реалістичність і досяжність; 

 гнучкість та динамічність; 

 довгостроковість заходів. 

Потрібно відразу відмітити фактори, які суттєво стримують процес 

впровадження стратегічного планування на підприємстві, що більшою 

мірою характерно вітчизняним підприємствам і менше зарубіжним. До 

них ми відносимо [1, с.197]:  
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 нерозвиненість теоретичних та методологічних засад розробки 

планів; 

 неспроможність виробничо-управлінської системи сприймати 

вимоги зовнішнього та внутрішнього середовища та адекватно реагувати 

на них застосовуючи систему управління; 

 низька кваліфікація керівників і персоналу планових служб. 

Система планування пройшла ряд фаз (етапів), зміна яких зумовлена 

зміною діяльності підприємств. Виокремлюють чотири такі фази:    

I фаза – поточне планування та бюджетування – була початковим 

етапом, коли економіка розвивалась більш-менш стабільно. Ознаки: 

контроль і управління “за відхиленнями” факту від “плану”; 

короткостроковість планів (до року); внутрішня спрямованість; 

підприємство було закритою системою; спрямованість плану – на поточну 

прибутковість;    

II фаза – екстраполяційне планування – виникло в середині XX ст., 

коли відзначено швидкі темпи розвитку товарних ринків, високу 

передбачуваність подій на них. Ознаки: довготермінове планування, для 

якого з'явились уже умови; планування від досягнутого рівня до 

зростання; основа такого планування – екстраполяційні прогнози з 

урахуванням дії факторів у минулому; використання економіко-

математичних моделей; зовнішня і внутрішня спрямованість, 

підприємство стає відкритою системою; спрямованість плану – як на 

поточну, так і на майбутню прибутковість;   

III фаза – стратегічне планування – виникло наприкінці 60-х років XX 

ст. в умовах світової економічної нестабільності, коли передбачити, що 

буде з підприємством завтра, стало важко;    

IV фаза – стратегічне управління. Особливо нагально постала 

проблема реалізації стратегічних планів. Цим, власне, і зумовлена поява 

нової фази – фази стратегічного управління, яка розглядає його і 
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реалізацію стратегічних планів ( стратегічне управління) як одне ціле [2, 

с. 46]. 

Стратегічне планування безпосередньо пов’язане зі стратегічним 

менеджментом, для якого характерним є пріоритетний облік поведінки 

зовнішнього середовища, а завоювання й утримання конкурентної 

переваги розглядаються як засіб досягнення стратегічно значимих 

результатів. Процес стратегічного планування є інструментом, що 

допомагає підвищити надійність управлінських рішень. Його головне 

завдання – обґрунтування нововведень і змін у діяльності підприємства [3, 

с. 176]. 

Планування зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення 

стратегічного менеджменту  являються об'єктивно необхідними  для 

підприємств. Це визначається насамперед:  

1) прагненням підприємств, функціонуючих в умовах глобалізації 

ринку, одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного 

використання переваг міжнародної праці, міжнародної економічної 

інтеграції; передбачити несприятливі дії зовнішніх факторів, різноманітні 

непередбачені обставини, котрі можуть відбуватися на світовому ринку;  

2) необхідністю прогнозування свого майбутнього. Для цього 

важливо визначити яким буде ринок в майбутньому, в якому буде 

розвиватися підприємство, чого чекають споживачі від нього, які його 

можливості у збільшенні експортного потенціалу, об'єму продажу і т.д.  

Стратегія управління зовнішньоекономічною діяльністю 

розробляється на тривалу перспективу, яка дає можливість своєчасно 

реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. В цьому 

випадку стратегія управління виступає як інструмент досягнення цілей 

підприємства.  

Для того, щоб удосконалити стратегію управління необхідно, 

насамперед, проаналізувати такі чинники підприємства як :  
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1) галузева приналежність;  

2) розміри організації;  

3) тип виробництва, рівень спеціалізації;  

4) характеристика рис виробничого потенціалу;  

5) рівень управління;  

6) рівень кваліфікації персоналу тощо.  

Підприємство повинне визначити собі певну стратегію, як 

конкретний довгостроковий план досягнення цілей. Процес вибору 

стратегії включає такі основні кроки:  

1)  з'ясування поточної стратегії; 

2)  аналіз портфеля продукції;  

3)  вибір стратегії підприємства та її оцінка.  

За допомогою аналізу портфеля продукції можуть бути збалансовані 

такі найважливіші чинники бізнесу, як ризик, надходження грошей, 

відновлення і відмирання. Вибір стратегії організації здійснюється 

керівництвом на основі аналізу ключових чинників, що характеризують 

стан фірми, з врахуванням результатів аналізу портфеля продукції, а 

також характеру і сутності реалізованих стратегій [4, с. 2]. 

В процесі стратегічного планування центральне місце посідає 

формування стратегічного набору підприємства, який складається із 

переліку стратегій, тобто це прийняті керівництвом напрями і способи 

діяльності для досягнення довгострокових цілей розвитку підприємства. 

У свою чергу, стратегічний набір – це система стратегій різного типу, що 

їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває 

специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його 

претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі. 

Отже, стратегічне планування є основою  ефективного стратегічного  

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Завдяки цим факторам, 

підприємство зможе перевірити правильність основних параметрів 
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планування і дій, які суттєво вплинуть на його діяльність. В свою чергу 

правильно удосконалений стратегічний менеджмент надасть можливість 

активізувати процеси реорганізації, децентралізації, відповідальності за 

стратегічне управління і перерозподіл влади,  шляхом побудови 

організаційних структур з меншим числом рівнів управління. 

Виснoвки та прoпoзиції. Стратегія відіграє важливу роль в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.  

У сучасних умовах господарювання підприємство не може ефективно 

функціонувати без розроблення стратегії економічного зростання. Тому 

про стратегічне планування можна говорити, як про один із 

найважливіших елементів управління підприємством та необхідним 

інструментом в досягненні ним своїх цілей. 

В Україні небагато організацій, які використовують підходи 

стратегічного планування та стратегічного управління. Українські реалії 

демонструють істотне відставання від світової практики використання 

стратегічного менеджменту. Відсутність кваліфікованого персоналу, 

достатніх знань та частота зміни середовища призводять до неможливості 

використання надбань стратегічного менеджменту. 

За допомогою стратегії відбувається створення стратегічного 

потенціалу у вигляді сукупності матеріальних умов виробничої діяльності 

й професійних і творчих навичок персоналу. Стратегія являє собою 

фундамент практичної діяльності компанії, координації її окремих 

напрямів, процесу адаптації до середовища 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У даній статті розглянуто теоретичні аспекти фірмового стилю 

як компонента іміджу підприємства. Виділено складові елементи 

фірмового стилю та їх вплив на образ організації. Відображено аналіз 

певних елементів фірмового стилю на основі ПрАТ «МКЗ «Регіна». 

Ключові слова: імідж, фірмовий стиль, позитивний імідж, 

створення іміджу, образ організації, корпоративна культура. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах успіх підприємства 

залежить від багатьох факторів і, зокрема, від існуючого і/або 

сформованого іміджу фірми. Втім, формування позитивного іміджу та 

високої репутації підприємства - це довготривалий та складний процес, 

який є одним з основних компонентів забезпечення 

конкурентоспроможності. Розвиток сучасної реклами та просування 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/457
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товарів сьогодні неможливе без такого поняття, як корпоративна 

ідентифікація, або фірмовий стиль, адже це є важливим компонентом 

іміджу, що і потребує більш детального розгляду. 

Актуальність даної теми у тому, що фірмовий стиль – це частина 

образу компанії, що необхідна для виділення організації та її продукції 

серед різноманіття інших. Фірмовий стиль – це рекламна та іміджева 

складова організації. Розробка фірмового стилю у всіх його проявах – 

створює чудовий імідж фірми, просуваючи її в ринку, а це само собою 

сприяє постійному інтересу до продукції, бренду кампанії.  

Метою статті є аналіз фірмового стилю як складової формування 

іміджу організації та її корпоративної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні дуже багато 

визначень поняття та цілий ряд синонімів «фірмового стилю»: «система 

фірмової ідентифікації», «брендинг», «корпоративний стиль». Важливість 

та актуальність даної теми досліджували у своїх працях Панкратов Ф.Г., 

Бернетт Дж., Гаркавенко С.С.,  Д.Огілві,  Л.де Чернатоні, Ф.Котлер, 

Г.Армстронг , Е.Н. Богданов , В.Г.Зазикін , С. І. Ожегов. та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Л. Подорожна називає 

фірмовий стиль «одним з найбільш сучасних і актуальних видів реклами», 

відзначаючи при цьому, що «багатьма дослідниками він розглядається як 

важливий особливий вид маркетингових комунікацій». Одним з 

поширених визначень фірмового стилю сьогодні є: «сукупність художніх 

прийомів, що створюють єдиний характер подачі рекламних матеріалів 

фірми, підсилююча ефективність її рекламних контактів зі споживачами, 

що підвищує довіру партнерів і сприяє росту її репутації і популярності на 

ринку». Тут на перше місце поняття «фірмовий стиль» ставляться, як ми 

бачимо, рекламна та іміджеві складові[5, с. 138]. Л. Браун трактує 

фірмовий стиль як «засіб формування іміджу компанії, і навіть певний 

носій інформації. Компоненти фірмового стилю допомагають споживачеві 

http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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відрізнити продукцію компанії відрізняється від інших» [5, с. 138]. На 

думку Е. Капітонова, фірмовий стиль – це єдина комплексна конструкція, 

що є художнім рішенням системостворюючих елементів корпоративного 

й особистісного іміджу, які дозволяють ідентифікувати дану організацію. 

У фірмовому стилі інтегруються візуальні і вербальні складові, за якими 

про неї дізнається громадськість і складається репутація. За визначенням 

І. Гольмана і Н. Добробабенко, фірмовий стиль – «…це набір кольорових, 

графічних, дизайнерських постійних елементів (констант), які 

забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів (послуг), усієї 

інформації про фірму, її внутрішнього і зовнішнього оформлення» [3, 

с.168]. У загальному розумінні фірмовий стиль — це сукупність 

постійних художніх, текстових та інших елементів у всіх рекламних 

розробках виробників або посередників. Основними цілями фірмового 

стилю можна назвати ідентифікацію виробів і вказівку на зв'язок їх з 

фірмою, виділення цих товарів з загальної маси аналогічних товарів 

її конкурентів. Наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його 

власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача. 

Імідж фірми — обличчя організації, спеціально створений образ 

компанії на ринку товарів і послуг. Створення іміджу — результат великої 

роботи професіоналів у галузі маркетингу, дизайну, психології, 

лінгвістики і реклами, РR-фахівців. Структура іміджу організації включає 

такі складові як: фірмовий стиль (брендинг), соціальні та особистісні 

характеристики організації та техніко-технологічні характеристики 

організації [5, с. 138]. Отже, основними завданнями іміджу є:  

- підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю 

свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва; 

- підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування 

товару;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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- підвищення  конкурентноздатності фірми та полегшення введення 

на ринок нових товарів. 

Ефективність використання фірмового стилю можлива за дотримання 

двох умов: найбільш часте демонстрування атрибутів фірмового стилю 

діячам ринку й найбільш довга підтримка образу фірми в єдиному 

варіанті. 

Формування образу, своєрідного «обличчя» компанії - справа не 

тільки фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів, піарників). Імідж 

компанії, і торговельного підприємства в тому числі, – це образ 

організації, який існує у свідомості клієнтів. Клієнтами компанії 

виступають як зовнішні споживачі її продуктів, послуг, так і 

співробітники компанії. Враховуючи це, зусилля формування  іміджу  

повинні  направлятися  на  внутрішню  та  зовнішню аудиторію. 

Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на діловий успіх  

організації,  оскільки  формує  атмосферу  довіри  до  неї.  До основних 

показників  іміджу  підприємств  можна  віднести: загальну  популярність  

і репутацію,  швидкість  реагування  на  замовлення,  дотримання  

термінів укладених  угод,  гнучкість  цін,  інноваційність,  сучасність,  

фінансову стійкість, престиж товару, післяпродажне обслуговування, 

умови платежів і діючу систему знижок, торговельно-збутову та рекламну 

політику, наявність представництв,  рівень  закордонної  активності.  

Підґрунтям  формування іміджу  має  бути  сформована  цілісна  філософія  

компанії.  Поведінка персоналу, його ставлення до роботи і клієнтів, 

корпоративна культура —  усе це  суттєво  впливає як  на  процеси  

розробки  іміджу,  так  і  на  можливості покращення  

конкурентоспроможності. 

Фірмовий стиль – суттєва частина корпоративної культури, що 

забезпечує візуальну і смислову ідентифікацію організації, її внутрішнє і 

зовнішнє оформлення, яке формує у соціального оточення позитивне 
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враження: імідж, бренд, обличчя фірми, фірмовий дизайн, товарний знак, 

слоган, внутрішньофірмові стандарти ділових операцій, ділового вигляду, 

спілкування тощо. До комбінованого вираження фірмового стилю 

відносяться такі елементи, що пов’язані з корпоративною 

індивідуальністю:  

1) назва, логотип, символіка, архітектурний і графічний дизайн, 

інтер’єр приміщень і робочих місць;  

2) проспекти, буклети, відеоролики, музеї тощо, які розкривають 

історію, можливості, перспективи організації, спектр її товарів і послуг;  

3) дизайн оформлення виставок, ярмарків, конструкцій пакування 

(плакати, коробки, сумки тощо);  

4) публічні заходи – спеціальні події, церемонії, презентації, 

посвяти, зустрічі, спонсорські акції тощо, що демонструють участь 

організації у громадському житті, вклад у добробут регіону;  

5) зовнішній вигляд, культура поведінки, якість функціонування 

ділового механізму, культура ділового спілкування, дотримання 

зобов’язань.  

Виконані в єдиному стилі дизайн-концепції, що підтримуються усім 

персоналом, компоненти фірмового стилю формують загальну картинку 

корпоративності – привабливого і солідарного образу організації, її 

корпоративної культури. Вони забезпечують візуальну і смислову 

ідентифікацію організації, її внутрішнє і зовнішнє оформлення, що 

формує у соціального оточення позитивне враження. Отже, фірмовий 

стиль – це система проектування зовнішнього образу організації. Явище, 

позначене як фірмовий стиль, – це цілий ряд прийомів (графічних, 

кольорових, пластичних, мовних і т.д.), які, з одного боку, забезпечують 

єдність образності всієї продукції/послуг підприємства, що сприймається 

будь-яким спостерігачем, а з іншого – протиставляють 

підприємство/послуги і його продукцію конкурентам. Створення 
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фірмового стилю в організації є складним процесом. Тільки після того, як 

сформувалася загальна концепція організації, можна розпочинати 

детальну розробку основних складових фірмового стилю. До них 

належать:  

1) товарний знак;  

2) прапор, вимпел;  

3) фірмовий колір;  

4) фірмовий комплект шрифтів;  

5) фірмові особливості дизайну виробленої продукції;  

6) фірмові сигнатури і піктограми;  

7) документи і посвідчення (перепустки, візитні картки, бейджики і 

т.д.);  

8) елементи діловодства (фірмові бланки, конверти, календарі, 

записники);  

9) інтер’єри та їх елементи (настінні календарі, панно, стенди і т.д.). 

Розглянемо деякі елементи фірмового стилю на основі Приватного 

акцiонерного товариства "Муронанокуриловецький завод мiнеральної 

води "Регiна". Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi мiнеральної 

столової води "Регiна" та безалкогольних газованих напоях на основi 

мiнводи "Регiна", а також її збутом. Марка мінеральної води “Реґіна” 

експлуатує ім’я шляхтянки Регіни Сабанської, яка одужала завдяки 

вживанню цієї води. Даний історичний аспект несе підсвідомо ефект 

одужання, зцілення завдяки чудодійним цілющим властивостям води. 

Також розроблений фірмовий лозунг: «Королева вод України». Кольорова 

гама етикетки завжди в жовто-зелених кольорах, з невеличким акцентом 

на назві – вертикальні лінії червоного кольору. Цікаво що колір теж 

впливає на відчуття і ставлення покупців до товару. У даному випадку 

поєднання жовтого та зеленого кольорів пов’язані із сонцем, «теплим» 

кольором та заспокійливим ефектом, котрий знімає стрес і привертає 
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увагу відповідно. Обов’язковим  доповненням поруч із назвою марки 

вказується рік, з якого розпочався розлив води -1898 р. На кожній 

етикетці товару розміщено нагороди, якими відзначена дана торгова 

марка, адже продукція дійсно визнана експертами, отримала відзнаку 

дипломами та медалями міжнародних і національних конкурсів. 

Розроблено веб-сайт підприємства, де покупці, партнери, споживачі 

можуть детальніше ознайомитись з асортиментом продукції, дізнатись 

про стародавню легенду та історію розвитку заводу, переглянути 

детальніше інформацію про властивості води та нормативні документи 

підприємства, побачити фото лінії розливу мінеральної води. На 

підприємстві було встановлено нову лiнiю по розливу мiнеральної води в 

ПЕТ-пляшку 1.5 л, виробництва австрiйської фiрми "Косме", 

продуктивнiстю 6500 пляшок на год. Це дало змогу автоматизувати 

виробничi процеси та суттєво збiльшити продуктивнiсть виробництва, а 

також скоротити витрати на обслуговування виробничого процесу. 

Оскільки конкуренція на ринку мінеральних вод все ж висока виникає 

необхідність у розробці рекламних заходів, охопленні нових ринків збуту. 

Потрібно більш широко підійти до питань фірмового стилю задля 

підвищення іміджу підприємства та його конкурентоспроможності. 

Висновки. Отже, правильна розробка фірмового стилю є складним 

творчим і організаційним процесом. Це сприяє формуванню позитивного 

іміджу компанії і підсилює ефективність її рекламних контактів із 

споживачами, підвищує довіру партнерів і сприяє зростанню репутації і 

популярності підприємства в певному сегменті ринку. 
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Постановка проблеми. Розвиток української економіки від початку 

здобуття незалежності супроводжується процесами, що часто не 

співвідносяться з прогнозованими результатами. Інституційні зміни часто 

призводили до появи і поширення неочікуваних економічних явищ. Серед 

них варто виділити таке явище, як рейдерство, присутність якого в 

українській економіці відчутне й в умовах сьогодення. 

Цілі статті. До основних цілей статті слід віднести дослідження 

проблеми рейдерства як фактору загрози стабільному економічному 

розвитку, в цілому, та економічній безпеці підприємства, зокрема; розгляд 

причин, основних тенденцій та шляхів боротьби із загрозою рейдерства. 

Аналіз теоретичних досліджень та публікацій. Чимало наукових 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, присвячено розгляду 

досліджуваної нами проблеми серед яких: Д. Фальшовник, О. Бурбело,  О. 

Вічар, С. Васильчак, О. Вашків, І. Мазур, С. Рамазанова, Д. Зеркалов,  Ю. 

Біляка, Г. Зіммерера, М. Копитко та ін. 

Виклад основного матеріалу. Поширення неправомірних захоплень 

(поглинань, несумлінних перехоплень корпоративного контролю, 

рейдерства) стало помітною тенденцією останнього десятиліття в 

економіці України. Рада національної безпеки і оборони України вважає, 

що загроза рейдерства серед інших загроз економічної безпеки виходить 

на перший план. Невипадково рейдерство називають економічним 

бандитизмом або економічним тероризмом. 

В Україні під рейдерством часто розуміють вороже і незаконне 

поглинання бізнесу за допомогою спеціально ініційованого бізнес-

конфлікту. По суті, рейдерство – це захоплення чужого бізнесу з 

необґрунтованим використанням юридичних норм та інститутів, що 

спотворюють їхню сутність 

Найбільш суттєвими передумовами рейдерства є: 
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- не врегульована чинним законодавством відповідальність за 

протиправну діяльність окремих суб'єктів господарювання; 

- перехід країни від командно-адміністративної системи управління 

економікою до системи ринкових відносин, що негативно вплинуло на 

сферу власності в Україні; 

- корумпованість органів державної влади, отримання окремими 
посадовими особами можливості збагачення за рахунок владних 

повноважень; 

- нехтування нормами права призвело до того, що правовий нігілізм в 
країні став нормою поведінки, суспільство перебуває у хворобливому 

стані, де гроші є критерієм і нормою вирішення практично будь-яких 

питань; 

- зміна суспільної формації створила певні умови для окремої 
категорії громадян, які свідомо стали на шлях суспільно небезпечної 

діяльності як найбільш оптимальної форми свого існування та ін.[1, с. 

385-388] 

Рейдерський ринок в останні роки став інтенсивно розвиватися в 

регіонах, особливо в індустріальних та з родючими землями. Хоча 

масштаби рейдерських захоплень дотепер точно не підраховані, 

практично будь-який підприємець в Україні живе під страхом 

рейдерського захоплення. Метою захоплення можуть бути як дрібні, так і 

міцні підприємства, як стратегічні і соціально значимі, так і ті, цінність 

яких зводиться до ринкової вартості земельної ділянки, на якій вони 

розташовані. 

Останніми роками також активізуються процеси банкрутства 

підприємств, у тому числі оборонно-промислового комплексу та інших 

стратегічних об'єктів. Нерідко ініціаторами банкрутств виступають не 

тільки комерційні структури, у тому числі закордонні, але й державні 
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органи і організації, державні підприємства паливно-енергетичного 

комплексу. Вирішуючи свої вузькі завдання на шкоду інтересам 

суспільства і держави, вони створюють загрозу економічній безпеці 

країни. 

Руйнівність широкомасштабного застосування технологій 

банкрутства для захоплення бізнесу внесла вагомий вклад у стагнацію 

української економіки і багато в чому наблизила її. Оздоровлення 

економіки, що почалося у на початку теперішнього століття, багато в 

чому було викликано, по суті, твердою політичною волею вищого 

керівництва держави. 

Звичайно, рейдерство і банкрутство – відносно самостійні явища, але 

в контексті нашого дослідження їхній взаємозв'язок становить особливий 

інтерес, обумовлений, по-перше, розмахом, що набуло рейдерство в 

Україні останніми роками. Так, за даними державних органів статистики з 

2014 року кількість рейдерських захоплень в Україні зростає щороку (рис. 

1). У 2014 році сталося 216 рейдерських захоплень, а вже у 2017 році – 

414, тобто відбулося зростання даного показника майже в два рази. При 

цьому існує чимала вірогідність збереження такої тенденції, оскільки 

лише за І квартал 2018 року було зареєстровано 125 звернень, 

кваліфікованих як рейдерське захоплення.[7, 8] 

По-друге, часто рейдерство здійснюється протиправними методами, 

які вказують на розвиток організованої злочинності в сфері приватизації. 

Організована злочинність по своєму визначенню не може бути 

креативною. 
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Рейдерство є прямою перешкодою в забезпеченні прав власності, 

становленні нормальної ринкової економіки, і свідчить про: 

- відсутність в країні ідеології розвитку, практичної здатності 

проектувати і організовувати нові системи діяльності, насамперед, 

промисловість; 

- крайній прояв неповаги до законів, по яких живе бізнес-

співтовариство, небезпечне явище, за яким може стояти криміналізація 

економіки держави; 

- прямована діяльність, що вже стала окремим бізнесом, стан і 
характер якої вказує на триваючий розвиток економічних відносин в 

Україні по кримінальному сценарію. 

Особливістю українського рейдерства є корупція в державних 

органах – жодна рейдерська атака не матиме успіху, якщо вона не 

супроводжується прикриттям з боку державних структур і 

правоохоронців. Протиправні дії при рейдерстві мають вигляд правової 

достатності й необхідного обґрунтування – сприяють цьому недоліки 
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вітчизняного законодавства. Тому необхідна повна інвентаризація 

корпоративного, господарського й процесуального законодавства. 

Рейдери успішно використовують законодавчі шпарини. Наприклад,  

відсутність законодавчих норм, які вимагають наявності спеціального 

захисту на установчих документах, протоколах загальних зборів 

акціонерів дає рейдерам широкі можливості для підробки документів. А 

відсутність норм, які зобов’язують державні органи реєстрації 

повідомляти законних власників підприємства про планові реєстраційні 

дії, надає можливість переходу права на володіння підприємством від 

однієї до іншої особи без відома законних власників. [7, 515-525] 

Для здійснення протидії рейдерству в корпоративному секторі 

економіки державі необхідно забезпечити розробку і реалізацію цілого 

комплексу заходів, серед яких можуть бути розглянуті наступні: 

- визначення і законодавчого закріплення поняття "рейдерство", 
внесення змін до корпоративного законодавства України з тим, аби чітко 

розділити законні злиття та поглинання і, власне, рейдерство; 

- закріплення в законодавстві норми, згідно з якою в разі придбання 
значного пакета акцій, який надає власникові можливість впливати на 

діяльність підприємства, майбутній новий акціонер до укладення 

договору має отримати згоду існуючих акціонерів товариства на його 

вступ до товариства; 

- стимулювання і налагодження ефективної діяльності фондового 
ринку і депозитарної системи, яка значно зменшить кількість зловживань 

у сфері оцінки вартості акцій, їх реєстрації і обліку. Позитивну роль має 

зіграти і відмова від практики існування акцій в документарній формі і 

переведення їх в бездокументарну; 

- вдосконалення податкової системи, зменшення податкового тиску 
на підприємства, спрощення системи обліку, який дозволить 
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підприємствам легалізувати прибуток, заробітну плату працівників, 

дивіденди акціонерів, зробить діяльність підприємств відкритою і 

прозорою. Це, з одного боку, зменшить невдоволеність акціонерів, 

особливо міноритарних, від бізнесової і дивідендної політики 

підприємства, ставлення підприємства до власних акціонерів, а з іншої — 

стимулюватиме зростання вартості підприємства і відповідно зробить 

значну кількість рейдерських атак економічно не вигідними; 

- одним з важливих механізмів протидії рейдерству є успішна 
боротьба з корупцією в органах державної влади, у тому числі 

правоохоронних і в судах. Без зменшення рівня корупції в Україні 

приймати всі інші заходи щодо протидії рейдерству безперспективно, 

оскільки в нашій країні активно використовується "чорне рейдерство", 

побудоване саме на корумпованості та хабарництві посадових осіб 

органів виконавчої влади і суддів. 

Висновки. Рейдерство сьогодні залишається безкарним з боку 

держави. Судова система України виявилася співучасницею недружніх 

злиттів і поглинань за своєї недосконалості й корумпованості. Не останню 

роль у виникненні й поширенні рейдерства відіграє корупція в державних 

органах. Тобто основними чинниками, які зумовлюють виникнення і 

поширення рейдерства в Україні, можна визначити: слабкість правової 

системи; недосконалість судової влади; корумпованість органів влади; 

відсутність державних інститутів, які ефективно захищали б права 

власника; низький рівень правової культури; сумнівна передісторія 

приватизації об'єктів; правовий нігілізм і в суб'єктів господарювання, і 

представників органів влади.  

Присутність та поширення в економіці нашої держави такого, 

негативного, явища як рейдерство має чималий стримуючий ефект. 

Рейдерство являється причиною відтоку інвестицій з боку вітчизняних 

суб’єктів господарювання через ріст ризику втрати вже нажитого майна, з 
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боку іноземних інвесторів – через ризик повної втрати інвестицій та 

відсутність належних гарантій від органів влади. Саме тому вкрай 

нагальною для вирішення проблемою є викорінення або бодай ефективне 

придушення із функціонування соціально-економічної системи України 

такого явища як рейдерство. 
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В статті висвітлено основні проблеми визначення факторів 

ефективності управління підприємством та пошуку шляхів її підвищення 

в сучасних умовах загальнонаціонального нестабільного стану української 

економіки. Охарактеризовано фактори економічного розвитку. 
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діяльності підприємства, ефективність, мінімізація загроз. 

Проблема визначення факторів ефективності управління 

підприємством та пошуку шляхів її підвищення є надзвичайно складною, 

особливо, в сучасних умовах загальнонаціонального нестабільного стану 

української економіки. Кожне підприємство — це відкрита соціально - 

економічна система, що функціонує у межах впливу багатьох факторів і 

чинників. Комбінації таких факторів створюють певні можливості, 

своєчасне використання яких дозволяє підвищити ефективність управління 

економічним механізмом на підприємстві. Деякі фактори навпаки 

створюють загрози існуванню підприємства. Мінімізація таких загроз і є 

першочерговою метою для ефективного управління. Серед числа інших, 

найважливіше значення і вплив мають саме економічні фактори. Саме вони 

відповідають за стійкість, прибутковість і здатність швидкої адаптації до 

зміни всіх інших факторів. Саме тому, доцільно детально визначити 

вивчити і охарактеризувати фактори  саме економічного розвитку. 

Питанням вивчення економічних факторів займалось безліч науковців, 

серед яких варто виділити основних авторів,таких як: 
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Месель В.Я. відзначала, що найбільш впливовим фактором, що 

спричиняє низьку ефективність діяльності підприємства, є недосконалість 

економічного механізму господарювання. Відмінності в рівнях 

ефективності між різними підприємствами вона пояснює індивідуальними 

економічними особливостями функціонування підприємства [1.]. 

Данильченко В.О. відзначає, що економічні чинники впливають 

безпосередньо на показники, що відображають рівень та динаміку 

підприємства ефективність виробництва товарів або послуг в цілому 

інвестицій в основний капітал, чисельності й доходів працівників і 

власників підприємства. Тобто економічні та фінансові фактори 

виступають важливим чинником, який одночасно забезпечує й прискорює 

зростання ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств в 

економіці. На його думку, фактори ефективності – це вся сукупність 

рушійних сил і причин, які впливають на зміну і формування 

результативної діяльності підприємства. Доцільним, на його думку, є 

такий поділ їх на групи: 1) зміни технології та технічного рівня 

виробництва; 2) управління, мотивація, організація виробництва та праці; 

3) обсяги та структура виробництва; 4) інші фактори [2.]. 

У доповнення до вищевикладеного, І.В. Гонтарева визначила, що 

основними факторами ефективності економічного механізму 

підприємства є складові його потенціалу: виробничого, трудового, 

розвитку, ринкового, фінансового та інформаційного. Автор проводила 

дослідження методичних підходів до оцінки кожної складової потенціалу 

та сформулювала перелік відповідних недоліків за рахунок аналізу яких 

запропоновала схему класифікації економчних факторів внутрішнього 

розвитку підприємства [5.]. 

Метою данної статті є дослідження сучасних підходів до аналізу 

економічних факторів головних факторів та їх внутрішнього впливу на 

економічного механізму підприємства, визначення впливу кожного, а 
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також закономірностей в їх системі. Таким чином, після проведеного 

дослідження буде сформовано загальні рекомендацій для ефективного 

управління економічним механізмом підприємства, і як наслідок, 

максимізації рівня ефективності використання комплексу ресурсів 

підприємства в цілому [4.]. 

 Оскільки теорія і практика  управління завжди припускає існування 

двох  груп факторів впливу, внутрішньої та зовнішньої, то говорити про 

ефективність управління, спираючись на дотримання тільки чинників 

зовнішнього середовища є неправильним. Так, другою, найбільш 

важливою групою факторів впливу на результативність управління 

економічним механізмом є внутрішнє економічне середовище, яке 

виступає фундаментом підприємства загалом [6.]. 

Дослідження економічних факторів пов’язане з формуванням і 

розподіленням ресурсів і показників що їх характеризують і на які вони 

впливають. Таким чином, варто виділити наступні типи ресурсів та 

складових і показників, що їх характеризують.  

- Трудові (кількість зайнятих працівників, продуктивність праці, 

рівень заробітної плати та ін... ) 

- Фінансові (рентабельність, прибутковість, ліквідність, 

платоспроможність, фінансова стійкість і незалежність, показники 

товарообороту та ін... ) 

- Матеріальні (основний, оборотний капітал,  сировина, готова 

продукція на складах, та ін...) [7.] 

Разом з тим, можна виділити і четверту найголовнішу складову, яка є 

вирішальною - управлінський потенціал на всіх ланках, який прямо 

впливає на всі попередні показники і є вирішальним фактором.  

Таким чином, підвищення управлінського потенціалу і є метою 

дослідження природи кожного фактора економічного роозвитку 

підприємства за категоріями ресурсів і їх показників [9.]. 



139 

 

Першою групою ресурсів є трудові ресурси. Трудові ресурси - це 

частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими 

здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. 

Трудові ресурси являють собою категорію, що займає проміжне 

положення між економічними категоріями "населення" і "сукупна робоча 

сила". До трудових ресурсів належать: - населення в працездатному віці, 

крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які 

одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п'ять і 

більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на 

пенсію раніше у зв'язку з тяжкими й шкідливими умовами праці); - 

працюючі особи пенсійного віку; - працюючі особи віком до 16 років. До 

їхнього складу включаються також особи працездатного віку, потенційно 

здатні до участі в праці, але зайняті в домашньому і особистому 

підсобному господарстві, на навчанні з відривом від виробництва, на 

військовій службі [10.].  

Основним показником якості даного ресурсу є трудовий потенціал. 

Трудовий потенціал, що є здатним до розвитку, перетворює людину у 

найважливіший ресурс виробництва: продуктивність праці, мотивація та 

інноваційний потенціал людини визначають успіх стратегії, спрямованої 

на інтенсифікацію виробництва, конкурентноздатність тощо. Трудовий 

потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна 

дієздатність суспільства, його ресурси праці [9.].  

Основними економічними показниками за якими можна точно 

оцінити дану категорію ресурсів є продуктивність праці (вартість 

створених благ), і заробітна плата. Відношення цих двох показників і 

індикатором рівня ефективності використання трудових ресурсів. Це 

означає, що, в середньому  кожен працюючий повинен створювати більше 

благ,  ніж споживає у формі зарплати. І чим більша буде різниця між 

створеним і спожитим, тим ефективнішим буде робота підприємства в 



140 

 

цілому, особливо, якщо врахувати синергетичний ефект. Але варто 

зазначити, що підвищувати цей показник варто за рахунок кадрової 

оптимізації, підвищення рівня кваліфікації працівників, ефективного 

операційного менеджменту, вдосконалення технологій виробництва, 

автоматизації виробництва, тощо. Але аж ніяк не за рахунок зниження 

рівня заробітної плати працівників. бо такий підхід приводить до 

демотивації і початку деструктивних процесів, що можуть знищити 

підприємство в цілому. Навпаки, підвищення рівня продуктивності праці 

повинне супроводжуватись підвищенням рівня заробітної плати, що і 

свою чергу, за рахунок додаткової мотивації ще більше підвищить рівень 

продуктивності праці [8.]. 

 Наступною групою факторів (ресурсів) є фінансова складова, яка в 

сучасних умовах виконує провідну роль забезпечення функціонування 

всіх інших категорій ресурсів.  

Проаналізувавши безпосередньо суть господарсько - фінансової 

діяльності та принципи функціонування економічного механізму, стає 

очевидно, що фінанси – це управління і контроль над витратними і 

дохідними грошовими потоками та створення їх джерел. Отже, щоб 

глибше дослідити фінансовий стан підприємства необхідно виокремити та 

класифікувати його доходи та витрати. 

Дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг та 

виконання робіт без урахування податку на додану вартість та інших 

податкових платежів. Рівень доходу свідчить про стан підприємства на 

ринку та інші характеристики 

Витрати – обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, 

фінансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення 

підприємством господарської діяльності, направленої на отримання 

прибутку та максимізації добробуту власників у грошовому виражені [7.].  
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Прибуток – це частина виручки, що залишається після 

відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність 

підприємства.  

Виділяють наступні елементи системи фінансових відносин 

підприємства: Ліквідність активів підприємства – це їх здатність 

перетворюватися в готові засоби платежу без втрати балансової вартості, 

що забезпечує належний рівень його платоспроможності.  

Платоспроможність підприємства – це його здатність 

розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями в строк та в 

повному обсязі. Фінансова стійкість підприємства – характеристика 

стабільності його фінансового стану, яка забезпечується високою часткою 

власного капіталу в загальному обсязі капіталу[5.]. 

На основі доходів формується прибуток підприємства, який і є 

однією з головних причин функціонування підприємства. Прибуток – це 

частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 

виробничу та комерційну діяльність підприємства.  

Рівень прибутку відображає рівень фінансового стану підприємства і 

є індикатором ефективності організаційної, виробничої, фінансової та усіх 

інших структур. Окрім цього, прибуток  виконує низку інших не менш 

важливих функцій та ролей, які схематично зображені нижче [7.]. 

Рентабельність (прибутковість) підприємства. Характеризується його 

здатністю генерувати прибуток в процесі господарсько-фінансовій 

діяльності. 

Показники ліквідності підприємства.  Це його здатність швидко 

продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона 

характеризується співвідношенням величини його високоліквідних 

активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) 

і короткострокової заборгованості. 



142 

 

Фінансова стійкість. Це надійно гарантована платоспроможність, 

рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від 

випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і 

інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини 

прибутку, який би забезпечив самофінансування 

Всі ці фінансові показники допомагають контролювати грошові 

потоки, їх структуру і ефективність. Фактор фінансового стану прямо 

впливає на забезпечення фінансовими ресурсами всі інші категорії 

ресурсів а також на фінансову стійкість, яка є вагомою складовою 

адаптаційної і конкурентної здатності економічного механізму 

підприємства [9.]. 

Останньою матеріальною складовою поняття факторів економічного 

розвитку є матеріальні ресурси, їх структура, стан і розмір. Матеріальні 

ресурси підприємства за своєю суттю є інструментом і одночасно 

об'єктом праці для трудових ресурсів (персоналу). Цікавою особливістю 

матеріальних ресурсів є те, що залежно від ситуації, вони можуть 

перетворюватись в фінансові ресурси і навпаки. до цієї категорії ресурсів 

відносять  

- Основні фонди ( будівлі, обладнання, транспорт, інфраструктура, 

тобто все що приймає участь у виробничому процесі на протязі більше 

ніж одного року і переносить свою вартість на готову продукцію 

частинами на протязі багатьох виробничих циклів) [6.]. 

- Оборотні фонди (сировина, розхідні матеріали і все, що 

використовується за термін менший ніж один рік і переносить свою 

амортизовану вартість на готову продукцію на протязі одного 

виробничого циклу). 

- Готова продукція на складах( готові до відвантаження одиниці 

готового продукту). 



143 

 

Матеріальні ресурси підприємства економічно характеризуються 

наступними показниками: Ділова активність підприємства. 

Характеризується показниками оборотності (коефіцієнт оборотності та 

період обороту) активів та капіталу (загальних обсягів та окремих їх 

складових). Ця група показників характеризує інтенсивність 

використання майна та капіталу підприємства, що має безпосередній 

вплив на ефективність його функціонування в цілому[5.].  

Важливими показниками ефективності використання матеріальних 

ресурсів є матеріаломісткість і матеріаловіддача, які в свою чергу 

формують поняття собівартості готової продукції - один з основних 

критеріїв успішності підприємства на ринку. 

Усі ці категорії ресурсів та рівень ефективності і злагодженості 

їхнього використання є факторами економічного зростання підприємства 

в цілому, по суті формуючи єдину нерозривну систему відносин і 

взаємозв'язків, налагодити контролювати і  регулювати яку є завданням 

ефективного управління [1.]. 

Отже, в процесі дослідження було виокремлено систему факторів 

економічного зростання підприємства, розподілено їх за відповідними 

категоріями ресурсів які їх формують та висвітлено основні особливості 

взаємодії  між усіма елементами вищезгаданої системи. Проведене 

дослідження допомагає краще зрозуміти суть і необхідні підходи до 

управління кожною категорією ресурсів і підприємством загалом.  
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Зубик Т.Т 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНАЛІЗУ ТА 

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено сутність аналізу, планування та контролю 

маркетингової діяльності підприємства, оцінено вплив дослідження 

ринку та його елементів, розробку та планування асортименту, 

формування попиту та стимулювання збуту, проаналізовано аналіз, 

планування, контроль та організацію маркетингової діяльності 

підприємства, розкрито сутність і зміст аналізу, планування та 

контролю маркетингової діяльності підприємства, запропоновані 

механізми здійснення маркетингових заходів на підприємстві. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність підприємства, 

управління маркетингу, планування, контроль, аналіз, ринок, 

сегментування, позиціонування ринку, маркетингові дослідження, 

споживачі. 

Постановка проблеми. У сучасній економіці намітилася тенденція 

до розвитку маркетингу як визначальної концепції в успішному 

управлінні підприємством, включаючи цілі, стратегії і функції маркетингу 

як специфічної управлінської діяльності, що забезпечує стратегічну 

орієнтацію підприємства і реалізацію цієї орієнтації. Значення маркетингу 

неухильно зростає, оскільки відносини між суб’єктами ринкових відносин 

постійно ускладнюються, стають більш мобільними і суперечливим. У 

результаті дослідження ринку і його складових необхідним кроком у 

регулюванні цих відносин є трансформації ринкових процесів в цілому. 

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює 



146 

 

зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає 

нових підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку 

суспільного виробництва. 

Формування цілей статті. Дослідження принципових основ аналізу, 

планування та контролю маркетингової діяльності підприємства, які 

являють собою методичну базу щодо вдосконалення механізму 

здійснення маркетингових заходів на підприємстві; оцінки та аналізу 

власних можливостей підприємства; оцінки ефективності організації 

маркетингової діяльності підприємства в конкурентних умовах; 

особливості маркетингових стратегій підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Окремі аспекти 

аналізу маркетингової діяльності розглянуті українськими та російськими 

дослідниками:    М.І. Бакановим,    М.Т. Білухою,    О.С. Бородкіним,         

Ф.Ф. Бутинцем, Б.І. Валуєвим, С.Ф. Головим, З.В. Гуцайлюком, І.П. 

Житною, З.В. Задорожним, Т.П. Карповою, Г.Г. Кірейцевим, М.В. 

Кужельним,        Б.М. Литвином, М.Р. Лучко, Є.В. Мнихом, М.С. 

Пушкарем, В.В. Сопко,     В.І. Ткачем, М.В. Ткачем, Д.У. Ураковим, І.Д. 

Фаріоном, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабаном, О.О Гетьман, В.М. 

Шаповал, Г.В. Савицькою. Відомим німецьким дослідником процесу 

здійснення маркетингового аналізу є           А. Прайснер , який є автором 

більше 20-ти книг та багатьох публікацій маркетингової тематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від ефективної роботи 

маркетингових підрозділів залежить швидкість адаптації підприємства до 

ринкових умов, вміння використовувати нові можливості на ринку, 

своєчасне виявлення змін існуючих чи можливості виникнення нових 

потреб споживачів, шляхи їх задоволення більш ефективним, ніж 

конкуренти, способом. За своєю суттю маркетингова діяльність 

спрямована на визначення поведінки підприємства на ринку, освоєння 
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цільових ринків, створення новий товарів та брендів, формування цін, 

комунікаційних і збутових систем.  

Під аналізом маркетингової діяльності розуміємо комплексне 

дослідження процесу здійснення маркетингової діяльності з метою 

визначення його ефективності, виявлення проблем та встановлення 

причин їх виникнення.  

Здійснення аналізу маркетингової діяльності є актуальним для всіх 

підприємств, а особливого значення він набуває для підприємств-

виробників, які досить швидко відчувають результати помилок в 

маркетинговій сфері. Для таких підприємств невчасне виявлення проблем 

в маркетинговій діяльності та їх подолання може призвести до втрати 

ринкової частки, зменшення обсягів реалізації продукції та кризового 

стану, банкрутства. 

В організації аналізу, планування, контролю маркетингової 

діяльності основну увагу слід приділяти значним розбіжностям в 

залежності від характеру продукту і його цільового призначення. На рис.1 

наведена схема форм і методів аналізу, планування, контролю 

маркетингової діяльності, орієнтованої на виробництво продукції 

виробничого призначення [2, с. 54]. 

Рисунок 1 – Механізм взаємодії маркетингу з підприємством 

суПІДПРИЄМСТВО 
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До аналізу, планування та контролю маркетингової діяльності 

підприємства включаються завдання формування нових ринків, розробки 

й обґрунтування нових видів продукції, які більшою мірою 

задовольняють потребу, підвищений попит. Зазначимо, що маркетинг стає 

одним із основних видів господарської діяльності підприємства, не 

поступаючись, а в ряді випадків перевершуючи за пріоритетністю 

фінансову діяльність. Планування асортименту продукції ґрунтується на 

вивченні потреб та ринкових відносин. Головним мотивом початку 

проведення досліджень з розробки нових видів продукції є запити і 

потреби споживачів. Невід’ємною складовою частиною процесу 

планування асортименту продукції, що випускається є апробація 

дослідних партій виробів, збір і аналіз відгуків споживачів про нові зразки 

виробів, внесення відповідних змін у конструкцію і технологію 

виготовлення виробу або прийняття рішення про зняття з серійного 

виробництва нових виробів, якщо відгуки споживачів негативні.  

Розглянемо комплекс заходів маркетингової діяльності підприємства, 

орієнтованих на дослідження ефективної маркетингової діяльності 

підприємства наступних питань:  

- Аналіз зовнішнього (стосовно підприємства) середовища, до якого 

входять ринки, джерела постачання. Аналіз дозволяє виявити фактори, що 

сприяють комерційному успіхові або створюють перешкоди цьому. У 

результаті аналізу формується банк відомостей для прийняття 

обґрунтованих маркетингових рішень. 

- Аналіз споживачів і актуальних (діючих, що купують продукцію 

підприємства), і потенційних (яких ще потрібно переконати стати 

актуальними). Такий аналіз полягає у дослідженні демографічних, 

економічних, географічних та інших характеристик людей, що мають 

право приймати рішення про покупку, а також їхніх потреб у широкому 
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сенсі цього поняття і процесів придбання і нашого, і конкуруючого 

товарів. 

- Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка 

концепцій створення нових товарів і / або модернізації старих, включаючи 

асортимент їх і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не 

дають заданого прибутку товари, знімаються з виробництва та експорту.  

- Планування товароруху і збуту, включаючи створення, якщо це 

необхідно, відповідних збутових мереж зі складами і магазинами. 

- Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні системі 

рівнів цін на експортовані товари, визначенні «технології» використання 

цін, термінів кредиту, знижок тощо.  

- Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, 

тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й 

індивідуальних обов’язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка 

ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень. 

Особливістю зародження маркетингових проблем є те, що вони 

виникають як в ринковому середовищі так і в бізнес-процесах 

підприємства. Маркетингові проблеми підприємства спричиняються 

тісним взаємозв’язком цих середовищ, який впливає на процес і результат 

діяльності (рис.2). 
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Рисунок 2 - Зв’язок проблем маркетингової діяльності підприємства 
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- створити модель процес “Маркетингу”;  

- провести збір та аналіз інформації щодо маркетингових цілей 

підприємства та їх виконання;  

- визначити завдання відділу маркетингу;  

- визначити відповідність завдань маркетингової служби 

організаційній структурі вказаної служби; 

- проаналізувати системи збору та обробки маркетингової інформації;  

- проаналізувати реалізацію маркетингової стратегії; 

- проаналізувати обрану політику ціноутворення;  

- проаналізувати життєвий цикл брендів підприємства; 

- проаналізувати методи просування продукції на ринок;  

- виявити проблеми процесу здійснення маркетингової діяльності та 

встановити причини їх виникнення;  

- виявити можливі проблеми взаємодії служби маркетингу з іншими 

підрозділами підприємства.  

 Кожне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні 

аналізом, плануванням та контролем маркетингової діяльності. Зокрема, 

потрібно знати як аналізувати ринкові можливості, відбирати цільові 

ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти 

втіленням у життя маркетингових зусиль. Все це і складає процес 

управління маркетингом. 

 Планування маркетингу в різних організаціях здійснюється по-

різному. Це стосується змісту плану, тривалості планування, 

послідовності розробки, організації планування. Так, діапазон змісту 

плану маркетингу для різних підприємств різний: іноді він лише трохи 

ширше плану діяльності відділу збуту. Окремі організації взагалі можуть 

не мати плану маркетингу, як цільного документа. Єдиним плановим 

документом для таких організацій може бути бізнес-план, складений або 

для організації в цілому, або для окремих напрямків її розвитку. У 
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загальному випадку можна говорити про розробку стратегічних, як 

правило, довгострокових планів і тактичних (поточних), як правило, 

річних і більш детальних планів маркетингу. 

 Удосконалення механізму аналізу, планування та контролю 

маркетингової політики стосовно конкретного підприємства або галузі 

складається з результатів вдосконалення виробничо-збутової діяльності 

по наступних основних напрямках: оптимальне використання потенціалу 

ринку, в тому числі для нових продуктів; підвищення вірогідності 

прогнозних оцінок; знаходження сегмента ринку обраного товару, 

підвищення точності аналізу ринку та ін. На рис.3 зображена модель 

удосконалення механізму маркетингової діяльності підприємства [6, с. 

41]. Це механізм, в ході якого аналізуються, плануються, втілюються в 

життя і контролюються заходи, розраховані на встановлення, зміцнення і 

підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення 

певних цілей підприємства. Тому для зменшення ступеня невизначеності і 

ризику підприємство повинно мати у своєму розпорядженні, надійну, в 

достатніх обсягах, своєчасну інформацію. Для виконання завдань аналізу, 

планування та контролю менеджери з маркетингу потребують інформації 

про зміни в ринковому середовищі. Необхідну інформацію одержують із 

внутрішньої звітності підприємства, маркетингових спостережень, 

досліджень та аналізу даних.  

 Враховуючи це, необхідно правильно оцінити і передбачити розмір 

ринку, потенціал його розвитку і можливий прибуток підприємства. 

Однією з умов розробки маркетингового плану є вивчення споживчих 

ринків і поведінки споживачів. Для ідентифікації цільових ринків і 

завоювання довіри споживачів, підприємства звертаються до цільового 

маркетингу: сегментації ринку, відбору й оцінки його сегментів і 

позиціюванню товарів. 
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Рисунок 3 - Модель удосконалення механізму маркетингової 

діяльності підприємств 
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систему управління підприємством, коли в основі прийняття практично 

усіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних та інших 

рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку. Для реалізації 

цих підходів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а й зусилля під час 

створення управлінських структур, у завдання яких входить аналіз, 

планування, організація і контроль маркетингової діяльності на 

підприємстві. 
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Ісак І.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено проблеми та перспективи міжнародної 

збутової стратегії на підприємствах, досліджено основні етапи 

формування стратегії, визначено фактори, які впливають на процес 

формування збутової стратегії підприємства. 

Ключові слова: збутова стратегія, регулятори конкуренції, збутова 

політика, реалізація, виручка, маркетингова підтримка. 

Глибокі перетворення української економіки, орієнтовані на 

формування ринкового механізму, поставили перед сучасною наукою і 

практикою управління промисловим підприємством нові завдання, що 

вимагають інтенсивного вивчення і нових практичних рішень. Ринкові 

регулятори конкуренції висувають перед підприємницькою діяльністю 

жорсткі умови і виступають двигуном науково-технічного прогресу. Це 

примушує крупні підприємства (в т.ч. коксохімічні) шукати нові форми 

ділового співробітництва з метою збереження та укріплення фінансової 

стійкості своєї діяльності. Але відсутність на підприємствах служб і 

підрозділів, основним завданням яких була б розробка стратегічних 

планів діяльності господарського суб'єкта на основі всебічного і повного 

аналізу та оцінки умов його діяльності, динаміки і спрямованості зміни 

тенденцій зовнішнього середовища; збереження, в більшості своїй, 
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принципів діяльності відділів постачання і збуту, адаптованих до умов 

планово-централізованої економіки; відсутність кваліфікованих кадрів, 

здатних моделювати поведінку підприємство в сучасних умовах 

господарювання позначилися на конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників. У такій ситуації формування ефективної збутової політики 

підприємств є важливою проблемою, від рішення якої залежать фінансова 

стійкість і життєздатність сучасних промислових підприємств, 

адаптування їх до сучасних тенденцій розвитку та змін (вступ до СОТ), 

подолання ними наслідків фінансової кризи та їх вклад у розвиток 

економіки України в цілому. Тому збутова політика повинна відображати 

світовий досвід, особливості соціальної орієнтації економіки ХХІ сторіччя 

та будуватися на основі соціального підходу до ведення підприємницької 

діяльності. В умовах ринкової трансформації економіки України 

ефективність функціонування підприємств різних розмірів, галузей, 

організаційно-правових форм та форм власності залежить значною мірою 

від ефективності їх політики розподілу та збуту. Актуальність питань 

вдосконалення збутової діяльності підприємств обумовила інтерес до неї з 

боку вчених. Теоретичним і методологічним аспектам даної проблеми 

присвячені праці таких закордонних і вітчизняних вчених як Котлер Ф., 

Портер М., Дойль П., Дейян А., Ламбен Ж.–Ж., Діхтль Є., Хершген Х., 

Акофф Р., Болт Г., Іванов Ю. Б., Перерва П. Г., Морозов М. А., 

Балабанова Л. В., Пан Л. В., Наумов В. М., Куденко Н. В., Чухрай Н. І., 

Павлова В. А., Мороз О. В., Костусев А. А., Бурцев В. В. та ін. На підставі 

аналізу сутності, структури та особливостей збутової діяльності у 

перехідній ринковій системі було з’ясовано теоретичні основи 

ефективного функціонування дистрибуційних систем підприємств. 

Визначено, що збутова система підприємства повинна інтегрувати в собі 

всі елементи, які забезпечують прибуткову реалізацію продукції. На збут 

продукції впливає велика кількість елементів зовнішнього і внутрішнього 
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середовища, які формують робоче оточення організації. Основними 

елементами управління збутовою діяльністю є персонал, ціноутворення та 

канали розподілу. Збутову діяльність доцільно розглядати як складний 

процес, який включає в себе не лише заходи з формування каналів 

розподілу та торгівлі товарами і послугами, але і весь той комплекс дій, 

який забезпечує підвищення ефективності продажу, зокрема маркетингові 

комунікації. Досліджено суть, види і способи формування каналів 

розподілу. Аналіз управління збутовою діяльністю на різних рівнях 

каналів розподілу дав можливість виявити особливості збуту на 

виробничих підприємствах, у посередників і в роздрібній торгівлі. 

Виробничі підприємства створюють канали розподілу для своєї продукції 

і здійснюють маркетингову підтримку, посередники здійснюють 

дистрибуцію товарів для роздрібної торгівлі та інших видів посередників, 

а роздрібна торгівля реалізує продукцію кінцевому споживачу. Збутова 

діяльність залежить також від масштабів діяльності підприємства – чим 

менша територія збуту, тим простішою є дистрибуційна діяльність.  

Перш за все розберемося з самим поняттям «збутова політика». Слід 

зазначити, що термін «політика» зазвичай використовується як 

розширювальне поняття і характеризує скоріш певну сферу маркетингової 

діяльності. Наприклад, у розділі «Збутова політика» розглядаються 

категорії «збут» і його роль у маркетингу, технологія збуту товарів. Але, 

строго кажучи, це не зовсім коректне використання даного терміну. Ще 

одне некоректне використання терміну «збутова політика» у розумінні 

поняття «збутова діяльність». На думку авторів даної статті, слід чітко 

розділяти ці два поняття. Тож, під збутом (збутовою діяльністю) слід 

розуміти комплекс процедур просування готової продукції на ринок 

(формування попиту, отримання і обробка замовлень, комплектація і 

підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження продукції на 

транспортний засіб і транспортування до місця продажу або призначення) 



158 

 

і організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення процедур 

розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета збуту 

— реалізація економічного інтересу виробника (отримання 

підприємницького прибутку) на основі задоволення платоспроможного 

попиту споживачів [1]. Під збутовою політикою підприємства розуміємо 

комплекс принципів, методів та заходів, що використовується 

керівництвом для організації та управління збутовою діяльністю 

підприємства з метою забезпечення ефективних продажів товарів в межах 

визначених цільових ринків. Головна мета збутової політики – це 

максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів 

конкурентоспроможною продукцією задля отримання підприємницького 

прибутку в поточному періоді та в майбутньому, спрямоване на 

довготривалу ринкову стійкість організації через створення позитивного 

іміджу на ринку та визнання з боку громадськості. Основними 

складовими елементами збутової політики є наступні: 1) збутові стратегії 

маркетингу (особливо в частині позиціонування, яке частково складає 

аргументацію продажів); 2) принципи організації збутової діяльності; 3) 

регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, що також 

відноситься до аргументації); 4) товарна політика; 5) цінова політика; 6) 

політика товароруху (розподілу) (принципи формування каналів 

просування товарів); 7) політика комерційного кредитування; 8) 

інкасаційна політика, під якою маються на увазі принципи в сфері 

погашення дебіторської заборгованості; 9) політика транспортування; 10) 

організаційні аспекти збуту [2]. Основними принципами організації 

збутової діяльності будь-якого підприємства з рекомендаціями щодо 

підприємства коксохімічної промисловості: 1. Принцип економічності. 

Цей принцип визначає формування збутової політики з найменшими 

витратами ресурсів, проте не в збиток його раціональності і 

результативності. Зіставлення різних варіантів результатів і витрат на 
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управління дає відповідь про його економічність. 2. Принцип плановості. 

Зміни повинні бути підготовлені, керовані і направлені на досягнення 

поставленої мети. Принцип розуміє під собою встановлення на певні 

періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних показників 

діяльності. План розглядається як комплекс економічних і соціальних 

завдань, які належить вирішити в майбутньому. 3. Принцип синергізму. 

Що означає, що номенклатура товарів, що випускаються, і послуг 

повинна бути внутрішньо зв'язана і окремі товари і види послуг повинні 

доповнювати один одного. Цей принцип забезпечує широку економію на 

масштабах діяльності підприємства за рахунок взаємної підтримки різних 

товарних груп або сфер господарської діяльності. 4. Принцип системності 

та комплексності. Системність означає необхідність використання 

системного аналізу. У формуванні збутової політики помилкове рішення 

може звести нанівець всю діяльність збутової системи, привести до її 

руйнування. Комплексність означає необхідність всестороннього охвату 

всієї збутової системи, облік всіх напрямів, всіх сторін діяльності, всіх 

особливостей. 5. Принцип соціальної відповідальності. Як відомо, 

соціальна відповідальність формується за рахунок суспільних очікувань. 

Останнім часом суспільні очікування, адресовані бізнесу, значно 

змінилися, в даний час суспільству стало не байдуже, як компанія веде 

свою діяльність, чим вона при цьому керується і як вона розпоряджається 

своїми доходами. Організація вельми активно і відкрито повинна діяти в 

таких сферах, як охорона місця існування, охорона праці, охорона 

здоров’я, захист прав громадян і споживачів. Тобто частину своїх доходів 

повинна обертати в благо громадян і суспільства, і робити це відкрито, 

системно, масштабно і в актуальних напрямах. Існує багато проблем від 

діяльності підприємств коксохімічної промисловості, такі як загроза 

здоров’ю споживачів, що виходить на загальнонаціональний рівень, 

побоювання наявних негативних ефектів (для споживачів і 
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співробітників), істотні наслідки для навколишнього середовища у разі 

виробництва і споживання продукції. Крім того, у рейтингу галузей 

промисловості, діяльність яких викликає побоювання з боку 

громадськості, хімічна промисловість посягає перше місце. Така 

громадська думка безпосередньо впливає на репутацію, імідж і на 

конкурентні переваги й інвестиційну привабливість промислових 

підприємств. Відповідно збутової діяльності соціальна відповідальність 

передбачає побудову всіх процедур збутової діяльності, задовольняючих 

існуючим соціальним цілям, соціальним стандартам і формуючих 

позитивний імідж по відношенню до досліджуваного підприємства. 6. 

Принцип стратегічної гнучкості. Дуже важлива гнучкість в досягненні 

мети або в збереженні стратегічних позицій компанії в цьому постійно 

змінному світі. Відповідно збуту коксохімічного підприємства цей 

принцип перш за все позначає пристосування до спеціальних побажань 

клієнтів. 7. Принцип адаптації до умов праці у СОТ. Використання 

принципу адаптації до умов, що змінюються, зовнішнього середовища. 

Вступ України до СОТ і вплив глобалізації економіки викликають глибокі 

соціально-економічні перетворення, що вимагають вирішення 

принципово нових завдань управління промисловим підприємством. 

Перед вітчизняними галузевими бізнес одиницями, діяльність яких 

спрямована на світові ринки, постають проблеми, пов’язані у першу чергу 

з обов’язковою міжнародною стандартизацією у рамках соціально-

відповідального маркетингового управління. Багато зарубіжних 

підприємств ключовою умовою партнерства висувають відповідність 

контрагента особливим стандартам, метою яких є підтримка і 

регулювання соціальної відповідальності бізнесу (наприклад, стандартам 

ISO 14000 «Системи управління навколишнім середовищем», ISO 9000 

«Управління якістю», SA 8000 «Соціальна відповідальність»). 8. Принцип 

ефективності. Цей принцип – вимога до обраної збутової політики 
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забезпечувати високу результативність (прибутковість) функціонування 

підприємства. Його кількісна визначеність може виражатися через 

показники результативності діяльності. Розробляти збутову політику 

доцільно керівникам відділів збуту і маркетингу. Вони повинні 

погоджувати текст (проект) «Положення про збутову політику» з іншими 

керівниками організації. Збутова політика повинна розроблятися на кожен 

звітний рік, а будь-які зміни (доповнення) – оформлятися відповідним 

наказом. В цілях контролю за відповідністю окремих положень прийнятої 

збутової політики, швидко змінним внутрішнім і зовнішнім умовам і 

адекватного реагування організації на зміни ринкової кон'юнктури 

доцільно періодично (щомісячно або щокварталу залежно від розмірів 

організації і об'ємів реалізації) проводити робочі наради [1]. Реалізація 

запропонованих принципів збутової політики коксохімічного 

виробництва відповідає сучасній науковій думці щодо соціально-

відповідального маркетингу [3] і потребує розробки відповідних 

організаційних механізмів. Серед них безпосередньо враховуючих 

соціальний підхід і особливості збуту коксохімічного виробництва є 

система збалансованих показників і система CRM. В умовах фінансової 

кризи, для реалізації соціально-відповідальної поведінки, цілком доцільно 

використовувати систему CRM (Customer Relationship 

Management/управління взаємовідносинами з клієнтами) в процесі 

управління збутовою діяльністю підприємств. Вона представляє собою 

систему побудови взаємовідношень з клієнтами, інструменти для 

управління цими відношеннями, нарощування клієнтської бази, а також 

новий підхід до ведення бізнесу з абсолютною орієнтацією на клієнта. 

Необхідність в CRM-рішенні виникає саме через вище вказані фактори, за 

яких вкрай необхідним є утримання існуючих та пошук нових споживачів 

продукції підприємств коксохімічної промисловості. Функціональність 

CRM-системи охоплює маркетинг, продажі і сервіс, підтримку клієнтів, 
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аналіз даних, що відповідає всім стадіям залучення клієнта-від укладання 

договору до наступного обслуговування. На технологічному рівні CRM-

система представляє набір додатків, пов’язаних єдиною бізнес-логікою і 

інтегрованих у корпоративну інформаційну середу на основі єдиної бази 

даних. В основі CRM-накоплення і систематизація інформації для точного 

визначення «Хто наш прибутковий клієнт?». В більш загальному сенсі – 

це управління окремими функціями служби продажів і технології 

автоматизації цих функцій. Впровадження цієї системи вітчизняними 

підприємствами може надати такі ключові переваги [4]: 1. Збільшення 

об’єму продажів (середній показник – 10 % приросту продажів у рік на 

одного торгового представника на протязі перших трьох років після 

впровадження системи); 2. Збільшення проценту виграних операцій 

(середній показник – 5 % на протязі перших трьох років); 3. Збільшення 

маржі (середній показник – 1 – 3 % на угоду на протязі перших трьох 

років); 4. Зниження адміністративних витрат на продажі і маркетинг (на 

10 % протягом перших трьох років). Починаючи з кінця ХХ сторіччя 

змінюється характер конкуренції. На зміну промислової конкуренції 

приходить інформаційна конкуренція. Це потребує нових можливостей 

для досягнення успіху підприємства. У загальній сумі активів 

підприємства все більше нематеріальних. Підприємству, що працює в 

умовах інформаційної конкуренції, необхідні нові види продукції, вихід 

на світові ринки. Традиційні фінансові показники не завжди враховують 

сучасні умови ділової середи, вони відображають стан підприємства у 

минулих періодах. Менеджерам необхідна звітність, яка б відповідала би 

потребам сьогоднішнього дня. Збалансована система показників стає тим 

інструментом, за допомогою якого підприємство може оцінити результат 

діяльності та реалізувати стратегію. Збалансовану систему показників 

можна розглядати як систему стратегічного управління та контролю. 

Сьогодні система допомагає вирішувати проблеми ефективної реалізації 
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стратегії підприємства. А це, мабуть, найбільш важке завдання – 

реалізувати стратегію. Збалансована система показників дозволяє 

проводити всебічний аналіз роботи підприємства. Систему можна 

розглядати як джерело розповсюдження інформації, що саме по собі дуже 

важливо. Збалансовану систему показників може бути найкращим 

інструментом впровадження в життя принципів соціальної політики 

відносно клієнтів та персоналу. Вона представляє собою відомість по 

чотирьом складовим: фінансова перспектива, клієнтська перспектива, 

виробнича перспектива та перспектива навчання та зросту. Кожна 

складова, у свою чергу, переслідує певні цілі і характеризується певними 

показниками, які мають бути вимірювані та контрольовані. Розглянемо 

відомість збалансованих показників [5]: 1. Фінансова складова відображає 

традиційні фінансові показники діяльності. Це такі, як рентабельність 

продукції, рентабельність власного капіталу, чистий грошовий потік, 

чистий прибуток та інші. 2. Клієнтська складова припускає такі 

показники, які характеризували би лояльність клієнтів. Наприклад, 

ринкова доля може вимірюватися в одиницях надходжень від реалізації, 

кількості реалізованої продукції чи кількості споживачів. 3. Клієнтська 

перспектива може характеризуватися таким показником, як утримання 

вже існуючих клієнтів. Цей показник може вимірюватися у середній 

тривалості взаємодії. Крім того, клієнтська лояльність може бути 

виміряна кількістю нових клієнтів. Тут може бути використано такий 

показник, як кількість реалізованої продукції новим споживачам. 4. 

Ступінь задоволення клієнтів може бути визначено шляхом вивчення 

листів з жалобами, побажаннями чи пропозиціями. 5. Складова 

внутрішніх бізнес-процесів визначає ті процеси, що дуже важливі для 

успіху підприємства, тобто для задоволення клієнтів та задоволення 

клієнтів і отримання у результаті діяльності підприємства прибутку. 

Такими внутрішніми бізнес-процесами є процеси інновацій, операційні 
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процеси та процеси після продажного обслуговування. 6. Остання 

складова збалансованої системи показників – це перспектива навчання та 

зросту. Відповісти на питання: «Що може послужити джерелом високих 

результатів по внутрішнім бізнес- процесам, задоволенню клієнтів, а в 

результаті і акціонерів?» може остання складова системи – це основа 

успіху трьох інших складових. Автори даної системи Р. Каплан та Д. 

Нортон визначили три головні категорії, які дозволяють досягти цілей 

навчання та росту: підготовка робітників, характеристики інформаційної 

системи, мотивація, наділення робітників повноваженнями та 

забезпечення узгодженості. Ну і звісно, сама назва даної системи каже 

нам, що в ній має дотримуватись баланс між фінансовими та не 

фінансовими показниками. Впровадження і розробка збалансованої 

системи показників – процес складний і достатньо тривалий, крім того, 

потребує уваги і підтримки з боку керівництва та співробітників і 

передбачає роботу менеджерів у 2 етапи: 1) розробка і провадження 

системи; 2) супровід та обслуговування системи. Досвід використання 

даної системи багатьма успішними компаніями показує, що для кожної 

галузі та компанії свої особливості, що залежать від ресурсів та 

конкурентного положення. Тож для коксохімічної галузі є свої 

особливості, що мають бути враховані при розробці даної системи, а саме: 

1) залежність від металургійної галузі; 2) вступ до СОТ, пов’язане з цим 

загострення конкуренції та звуження ринку збуту вітчизняних товарів 

через проникнення імпорту більш якісного та дешевого; 3) забруднення 

навколишнього середовища та негативний вплив на навколишнє 

середовище; 4) слабке використання інновацій та застарілі основні фонди; 

5) залежність галузі від кон'юнктури на зовнішніх ринках і слабка 

конкурентоспроможність; 6) низька продуктивність праці і мотивація, 

обумовлені не тільки проблемою щодо низької заробітної платні 

виробничого і допоміжного персоналу, але і невирішеними проблемами 
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змісту соціальної сфери, яка знаходиться на балансі підприємств; 

проблема браку кваліфікованих інженерних кадрів, технологів; 7) 

подорожчання сировинних ресурсів; 8) сучасна фінансова криза; 9) 

протекціоністські заходи стосовно хімічної продукції українського 

походження. Перехід до ринкових умов господарювання вимагає 

розробки та вибору стратегії управління збутовою діяльністю. При 

розробці збутових стратегій особливу увагу доцільно приділяти таким 

чинникам робочого середовища: постачальникам, наявним і потенційним 

конкурентам, виробникам товарів- замінників, покупцям, посередникам і 

торговельній інфраструктурі регіону. Одним з основних напрямків 

вдосконалення збутової політики є інтеграція маркетингових комунікацій 

у збутову систему. Це забезпечує взаємодію торгових підрозділів із 

спеціалізованими організаціями, які здійснюють розробку або передачу 

інформації. Іншим ефективним заходом для вдосконалення збутової 

політики підприємства і, як результат цього, підвищення ефективності 

його функціонування є впровадження інформаційної системи Customer 

Relation Management - система управління відношеннями із замовником. Її 

основна функція - дати вичерпну консультаційно-інформаційну довідку 

про продукцію, яка випускається, її технічні характеристики, асортимент, 

порівняльні характеристики, тарифи, цінову політику, акції, соціальні 

питання та інше. Отже, підприємства значну увагу повинні приділяти 

організації товарного руху від виробника продукції до споживача. 

Комерційний успіх підприємства багато в чому визначається тим, як 

вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і методи 

збуту. Результати дослідження можуть бути практично використані в 

різноманітних галузях виробництва або ж використовуватися як 

теоретична основа для подальших досліджень даної теми. Наукова 

новизна статті полягає в систематизації теоретичних основ з розробки 
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збутової політики підприємства та розробці рекомендацій стосовно її 

вдосконалення.  
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В сучасних умовах реклама займає в суспільному житті величезне 

місце, з її допомогою популяризуються найрізноманітніші товари, 

створюється позитивний імідж фірм і корпорацій, здійснюється залучення 

нових прихильників політичних партії, пропагується політика держави. 

Одним із наслідків рекламної діяльності є ствердження в масовій 

свідомості певних ціннісних установок, причому в змістовному плані ці 

установки далеко не однозначні. 

Залежно від виду і цілей реклами вони можуть орієнтувати і на 

споживче ставлення до життя, і на активну соціально–політичну 

діяльність, і на визнання важливості соціальних і моральних цінностей. 

До числа останніх відносяться, перш за все, цінності відносин між 

людьми, цінності сім'ї, здоров'я, патріотизму, взаємодопомоги і 

милосердя. Трансляція цінностей такого роду здійснюється за допомогою 

соціальної реклами. 

Аналіз соціальної реклами як феномена культурної комунікації 

вимагав звернення до джерел, які містять спекгр дослідницьких напрямів. 

Соціологію реклами розглядають в рамках структурно–функціональної, 

інтепретативної і «об'єднавчої» парадигми соціології. Важливого 

значення набувають роботи найбільших соціологів Е. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона, М. Маклюєна, М. Вебера, Дж.Міда, У.Томаса, 

Г.Блумер, А.Щютца, Е. Фромма, Ж.Бодрийяра, Е. Гідденс. 

Основою випускної кваліфікаційної роботи стали праці, спеціально 

присвячені дослідженню соціальної реклами, соціологічних аспектів її 

створення і застосування науковців С.М.Ісаєва, Н.А.Кліменок, 

А.В.Ковальової. 

Поняття «соціальна реклама» – «social advertising» – з'явилося в США 

на початок XX століття (в зв'язку з кампанією, проведеною в 1906 році на 

захист Ніагарського водоспаду). Осмислення самого цього феномена 

зумовило якісні зміни в розумінні реклами в цілому, адже соціальна 
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реклама не сприяє продажу товару, а привертає увагу до значущих 

соціальних проблем, намічає шляхи їх вирішення. Крім терміну «social 

advertising» в США для позначення подібного виду реклами 

використовують терміни «public service advertising» – реклама 

громадських служб і «public service announcement» – оголошення 

громадських служб (скорочено PSA). У нас же в Україні в ходу поняття 

некомерційна реклама і громадська реклама. Некомерційною вона 

називається тому, що використовується некомерційними (перш за все, 

благодійними) організаціями. А громадською – тому, що в перекладі з 

англійської мови на українську прикметник «public» означає не тільки 

«соціальний», а й «громадський». 

Феномен соціальної реклами в останні роки привертає все більшу 

спеціальну увагу дослідників, що, очевидно, свідчить про її значущість. 

Використання різних підходів, аналіз тих чи інших аспектів соціальної 

реклами і, відповідно, акцентування тих чи інших її сторін обумовлює 

різноманіття визначень і класифікацій її завдань і цілей. 

Узагальнення уявлень про соціальну рекламу призводить до 

висновку, що її базовою метою є, з одного боку, твердження та 

поширення соціально прийнятних і бажаних цінностей; а з іншого, – 

формування негативного ставлення до соціально неприйнятних норм, 

вчинків, дій. При цьому соціальна реклама привертає увагу до найбільш 

актуальних суспільних і моральних проблем, її цільове призначення – 

гуманізація суспільства.  

У дослідженні нами було обрано трактування соціальної реклами, яке 

міститься в Законі про рекламу, де зазначається: «соціальна реклама 

представляє громадські й державні інтереси і спрямована на досягнення 

благодійних цілей». 



169 

 

Соціальна реклама, як і будь–який з видів реклами, може 

класифікуватися за різними параметрами. Так, О.В.Колокольцева 

пропонує наступну класифікацію (табл. 1).  

Таблиця 1. Класифікація соціальної реклами 

Ознака Характеристика 

За сферою 

застосування 

соціальна реклама в області захисту навколишнього середовища; 

соціальна реклама в підтримку малозабезпечених верств населення; 

соціальна реклама в медицині і охороні здоров'я; 

соціальна реклама для стимулювання оплати податків 

За рівнем 

застосування 

загальнодержавна соціальна реклама; 

регіональна соціальна реклама; 

місцева (муніципальна) соціальна реклама. 

За широтою 

охоплення 

проблеми 

комплексна соціальна реклама; 

локальна соціальна реклама, тобто піднімає тільки одну конкретну 

соціальну проблему. 

За способом 

впливу на 

керований об'єкт 

директивна соціальна реклама, тобто пропагує норми, обов'язкові 

для виконання («Заплати податки – і живи спокійно»); 

рекомендаційна соціальна реклама, яка припускає альтернативу 

вибору для виконання ( «Зателефонуйте батькам!») 

За носієм 

реклами 

на телебаченні; 

на радіо; 

зовнішня; 

комп'ютеризована 

 

Звернемо увагу на перший спосіб класифікації видів соціальної 

реклами – за сферою застосування. Будь–який з видів (а їх число, на наш 

погляд, може бути розширено) передбачає активізацію моральних 

установок – людинолюбства, співчуття, милосердя, любові до 

Батьківщини, турботи про природу тощо. Це свідчить про те, що 

соціальна реклама завжди пропагує, несе в собі духовно–моральні 

цінності і саме це – її фундаментальна характеристика. 
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Таким чином, соціальна реклама має принципово ціннісний, 

аксіологічний характер. 

Соціальні та моральні цінності, які є фундаментальними для будь–

якої культури, роблять визначальний вплив на формування поглядів про 

те, що повинно вважатися важливим і бажаним, а що недопустимо і 

неприйнятно, а тим самим – на мотивацію і поведінку членів суспільства. 

Саме такі цінності відіграють вирішальну роль в становленні системи 

основоположних ідей, переконання вірувань особистості, допомагають 

людині надавати смисли ситуацій, в яких він з’являється і, далі, 

направляти своє життя в певне русло, робити її повноцінною і 

продуктивною. Суттєве значення вони мають і для поглиблення 

спілкування та розвитку співробітництва між людьми і соціальними 

групами. 

Зміст таких цінностей визначається характером суспільних відносин, 

основні параметри яких закріплюються в суспільній і груповій свідомості, 

в субкультурних стандартах і стереотипах. Тому зміна соціальних 

відносин, тобто якісні суспільні перетворення (а саме такий період 

переживає наша країна) неминуче призводять до розхитування системи 

цінностей, кризовим явищам в ній. Тим часом, зняття соціальної та 

особистісної напруженості з необхідністю передбачає стабілізацію 

системи аксіологічних орієнтацій, адекватних даному періоду суспільного 

життя і, разом з тим, відповідних загальнолюдських цінностей. Соціальна 

реклама, власне, і призначена для впливу на цей процес. 

При цьому багато авторів вважають основною функцією соціальної 

реклами передачу інформації, спрямованої на актуалізацію і пошук 

рішення конкретної соціальної загальнозначущої проблеми. У такому 

ключі О.В.Колокольцева, яка розглядає соціальну рекламу як елемент 

системи соціального управління, приходить до висновку, що в число її 

функцій входить: 
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1) створення зацікавленості громадськості у вирішенні тієї чи іншої 

соціальної проблеми;  

2) збереження або зміна іміджу (репутації) суспільства і його 

пануючої еліти;  

3) залучення окремих соціальних груп та індивідів до цінностей 

суспільства в цілому, щоб вони діяли в інтересах цього суспільства і 

держави. 

Крім того, до функцій соціальної реклами відносять функції, які 

відповідають завданням держави як інституту:  

1) створення позитивного іміджу державних соціальних служб;  

2) консолідацію зусиль соціальних установі і спонсорів у вирішенні 

соціальних проблем;  

3) формування каналів «зворотного зв'язку» між державою і 

громадянами, державними соціальними організаціями та їх клієнтами. 

Н.А.Кліменок розглядає соціальну рекламу як процес формування 

соціального інституту, і виділяє наступні її функції: інформативну, що 

транслює і регулятивну, а також функції закріплення і відтворення 

суспільних відносин, функцію соціалізації. Цей автор підкреслює 

освітніми закладами характер соціальної реклами, завдяки якому вона 

здатна транслювати норми і зразки поведінки, декларується тими чи 

іншими соціальними інститутами – державою, сім'єю, освітою, релігією. 

В законі України «Про рекламу» підкреслюється, що «в соціальній 

рекламі не повинні згадуватися комерційні організації та індивідуальні 

підприємці, а також конкретні марки (медалі, артикули) товарів, які є 

результатом підприємницької діяльності некомерційних організацій». 

Соціальна реклама не повинна містити посилань на бренд її творців або 

спонсорів, не повинна ставити перед собою комерційних цілей. 

Таким чином, виявляється, що саме характер соціальної реклами 

визначає принципову необхідність виключення можливості її  
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комерціалізації. Цим і визначається те, що замовники соціальної реклами 

повинні перебувати «на позиції етичної відмови» від отримання прибутку 

при наданні часу і місця в ЗМІ. 

Замовниками соціальної реклами є некомерційні організації, тобто ті 

організації, мета діяльності яких не полягає в отриманні прибутку – 

громадські асоціації, об'єднання, установи освіти, культури і мистецтва, 

неполітичні об'єднання громадян. Соціальна реклама може бути 

цілеспрямовано орієнтована на вираження їх інтересів, в цьому випадку 

рекламні плакати і ролики роз'яснюють населенню значимість роботи 

таких організацій і необхідність їх суспільної підтримки. Благодійні 

організації використовують соціальну рекламу для затвердження своїх 

позицій і пріоритетів, залучають суспільний інтерес і добровільних 

помічників. Одночасно соціальна реклама впроваджує в суспільну 

свідомість певні етичні та інші цінності, актуалізація яких необхідна для 

вирішення складних суспільних проблем. Соціальна реклама виявляється 

корисною там, де одним з ключів вирішення проблеми є залучення 

великої кількості людей, виховання їх в дусі певних культурних традицій. 

Часто метою соціальної реклами стає створення позитивної громадської 

думки і настрою громадського спокою. З цією метою можуть 

використовуватися рекламні ролики з сюжетами з повсякденного життя, 

які стверджують прості – але часом добре забуті – життєві істини. 

Основним же замовником соціальної реклами є держава і його 

інститути. В даний час соціальна реклама, по суті, являє собою рекламне 

забезпечення державної соціальної політики. Як зазначає І.Я.Рожков, 

«соціальна реклама стала рушійною силою соціально спрямованих 

програм, прямо або побічно пов'язаних з охороною здоров'я, навчанням, 

рішенням демографічних і психологічних проблем тощо». 

Що ж стосується державних інститутів, то їх рекламу назвати 

соціальною можна лише з великим застереженням. Справа в тому, що 
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відповідні плакати і ролики нерідко призначені, перш за все, для зміни їх 

престижу і іміджу. Таке використання реклами в нашій країні 

пояснюється зміною політичної обстановки, демократизацією, що вимагає 

від державної влади формування власного позитивного образу, а також 

підвищення рівня довіри громадян до державних інститутів. Активними 

користувачами реклами стають урядові департаменти, державні органи – 

податкова інспекція і поліція. При аналізі сучасних дослідних розробок, 

присвячених ефективності соціальної реклами, звертає на себе увагу 

наступний факт. Найчастіше в соціальна реклама широко 

використовується тоді, коли в небезпеці життя великої кількості людей, 

тобто в періоди криз, воєн, екологічних катастроф тощо. Люди починають 

активно шукати шляхи вирішення проблем, при цьому їх дії 

кооперуються, виконуються заходи обережності, вчені намагаються 

зрозуміти першопричину того, що сталося, проводять відповідні 

дослідження, розробляють програми запобігання подібних ситуацій в 

майбутньому. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТУАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ  У 

ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

У статті розглядаються актуальні перспективи розвитку 

маркетингу у готельному бізнесі та в сфері надання послуг гостинності. 

Проаналізовано перспективи розвитку маркетингу та їх стан на 

сьогоднішній день. 

Ключові слова:  сфера послуг, готельно – ресторанна справа, 

готель, ресторан, маркетинг. 

Постановка проблеми. У розвитку та удосконаленні готельного 

бізнесу  маркетинг, як  система управління та організація діяльності 

забезпечення задоволення споживачів відіграє важливу роль. Без розвитку 

маркетингу, в готельному бізнесі неможливе подальше удосконалення 

організації управління  і досягнення поставлених цілей керівництва. 

Розвиток маркетингу завжди мав актуальні перспективи не лише в 

готельному бізнесі. Для розвитку сфери надання гостинності, маркетинг 

відіграє важливу роль, так як сприяє досягненню відповідності сучасному 

попиту споживачів та вдосконаленості готельного бізнесу в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перспективи розвитку 

маркетингу  в сфері надання гостинності були розглянуті та висвітленні в 

наукових працях таких вчених, як Ланкар, Олье, швейцарський дослідник 
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Крипендорф, російський науковець Ісмаєв та німецькі вченні Рігер, Рот та 

Шранд. 

Метою даної роботи є висвітлення та аналіз актуальних перспектив 

розвитку маркетингу в готельному бізнесі на сьогоднішній день. 

Виклад основного матеріалу.  Маркетинг в готельній індустрій 

відіграє важливу роль. Без впровадження даної системи в управління 

готелем неможливо досягнути успіхів в розвитку та в удосконаленні 

роботи закладу. Без маркетингу практично неможливо досягнути заданих 

цілей керівництва. 

 Маркетинг готельного бізнесу – це  система управління та 

організації діяльності з розробки, створення та продажу послуги, 

спрямована на задоволення потреб споживача  і забезпечення поставлених 

цілей керівництва готелю [ 6 ]. 

Роль маркетингу в готельній індустрії  полягає в тому, щоб  

підвищити та актуалізувати попит на відповідні послуги, а робота 

маркетингового відділу, в свою чергу, спрямована саме  на створення 

актуального готельного продукту, що безпосередньо буде відповідати 

актуальному попиту споживачів. 

Метою маркетингу  в готельній індустрії є  досягнення успішного 

функціонування готелю та удосконалення його роботи, що приноситиме 

готелю успішний заробіток та задоволення споживачів [ 1, с. 104 ]. 

На сьогоднішній день маркетинг розвивається з великою швидкістю 

та слідує актуальним тенденціям, що дозволяє застосовувати його в більш 

широкому спектрі роботи готельного бізнесу. Маркетинг сьогодні 

застосовується не лише як реклама чи впровадження нових послуг, це 

система яку створює готель, впровадженням чи то нових послуг, чи 

привілей для споживачів, щоб досягнути певної мети [ 2, с. 26 – 27 ]. 

В готельному бізнесі маркетинговій діяльності приділяється велика 

увага, на спеціалістів маркетингу виділяються великі кошти. В великих 
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готелях створюють повноцінні маркетингові відділи, що забезпечуються 

відповідною категорією спеціалістів у даній сфері, необхідними 

ресурсами для виконання повноцінної роботи, а також формується 

бюджет для роботи маркетингового відділу. Великі готелі проводять 

маркетингові дослідження, розробляють спектр нових послуг та 

аналізують реакції на їх впровадження, розробляють необхідні заходи 

щодо стимулювання збуту. З середніми та малими готелями, дещо 

простіше, вони вдаються до допомоги спеціалістів ззовні таких, як 

консалтингові фірми або рекламні агенції. 

На сьогоднішній день, маркетинг готельного бізнесу найбільше 

виражається через канали комунікації. До цих каналів безпосередньо 

належать найактуальніші види розповсюдження реклами готельного 

бізнесу: 

 директ-маркетинг чи прямий маркетинг; 

 медіа-маркетинг (засоби масової інформації); 

 інтернет-маркетинг; 

 сувеніри, купони, презентації та інші форми брендингу [5]. 



177 

 

Проаналізувавши види маркетингу за каналами комунікацій, можна 

чітко визначити, що найактуальнішим видом в першу чергу є – інтернет 

маркетинг. Інтернет – маркетинг займає найбільшу частку серед подібних 

йому способів донесення рекламної інформації для заманювання 

постійних та потенційних клієнтів. Дана частка складає близько 46%. Далі 

за рентабельністю йде  медіа – маркетинг, який складає 24%, та інші види 

маркетингу за каналами комунікацій такі, як брендинг (17%) та директ – 

маркетинг (13%)  

Рисунок 1 – Актуальні види готельного маркетингу 

 

Інтернет-маркетинг – це перенесення всіх аспектів традиційного 

маркетингу в електронне середовище. Інтернет-маркетинг дозволяє 

проводити наступні заходи: планування і побудова бізнес-моделей; 

розробка компаніями інтернет-стратегій; аналіз поведінкових трендів 

споживачів; вивчення попиту; позиціонування торгової марки на ринку; 

забезпечення високої ефективності рекламних кампаній.  
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 Даний вид маркетингу застосовується безпосередньо: в соціальних 

мережах – через приватне спілкування, або професійну рекламу 

(Facebook, Вконтакті), медійні сервісі – за допомогою фото та відео 

контенту (Instagram, YouTube), блогінги – через публікації (відгуки) 

користувачів мережі (Twitter). 

Отож, інтернет – маркетинг, можна назвати однією із актуальних 

перспектив розвитку маркетингу. За допомогою як професійної реклами, 

так і з допомогою інтернет користувачів, котрі можуть не лише залишити 

конструктивний відгук про готель, а й надати рекламу за допомогою фото 

та відео контенту. 

Медіа – маркетинг, в свою чергу, також одна с актуальних 

перспектив розвитку маркетингу в готельному бізнесі.  Сьогодні на 

телебаченні актуальними є шоу про подорожі, в котрих споживач на 

підсвідомому рівні може обрати для себе той чи інший заклад розміщення 

на будь який смак. Також, варто зазначити, що реклама на телебаченні, 

радіо та інших платформах медіа – маркетингу займає більше 50 %.  

Актуальність даного виду маркетингу збільшується з розвитком 

удосконалення рекламного матеріалу – менше інформативного тексту, 

більше обробки  фото та відео матеріалу. 

Брендинг в готельній індустрії  займає стійку позицію. Клієнтів 

завжди приваблюють фірмова продукція, що дозволяє клієнту відчути 

себе особливим і в майбутньому саме це може стати однією з причин 

повернення споживача до готелю.  

Також, варто зазначити, що брендинг з часом розвивався аналогічно 

іншим каналам комунікації, якщо близько  10 років назад  2 з 10 готелів 

могли запропонувати клієнтам фірмову продукцію готелю ( сувеніри, 

купони на знижку та інше), сьогодні вже 9 з 10 зможуть запропонувати 

клієнтам фірмову продукцію.  
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Індустрія готельного бізнесу повинна повністю застосовувати всі 

положення сучасного маркетингу. Такі види маркетингу, як медіа та 

інтернет – маркетинг або брендинг повинні застосовуватися в повній мірі, 

так як на сьогоднішній день вони розвиваються найбільше і здатні надати 

необхідний рівень рекламного забезпечення в готельній індустрії. Що 

дозволяє проаналізувати попит споживачів, проводити опитування серед 

них, та таким чином удосконалювати рівень обслуговування та 

впроваджувати послуги які найбільш актуальні та безпосередньо будуть 

користуватися попитом серед гостей готелів. 

Сучасний маркетинг, в свою чергу, повинен базуватися на швидкому, 

гнучкому плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен бути 

споживач. Нові послуги можуть створити нові ринки, а на існуючих 

ринках допомагають потіснити конкурентів [ 3, с. 25 ]. 

Висновок. Маркетинг в готельному бізнесі займає дуже важливе 

місце в розвитку готелю.  Роль маркетингу в готельному господарстві 

полягає в тому, щоб привести діяльність готельного бізнесу у 

відповідність із попитом, а зусилля спеціалістів спрямовуються на 

створення такого готельного продукту, що відповідає сучасному попиту. 

Спеціалісти готельного маркетингу повинні мати фундаментальні знання 

в області сучасного готельного маркетингу. А такі види маркетингу, як 

інтернет – маркетинг, медіа – маркетинг та брендинг, значно допомагають 

в розвитку готелю та створенні актуальних готельних продуктів, що 

будуть користуватися попитом та приносити готельному бізнесу значний 

прибуток. 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні 

передбачає формування нових підходів в управлінні персоналом, оскільки 

більшість українських підприємств через брак висококваліфікованого 

персоналу і недостатньо гнучку та застарілу концепцію кадрової політики 

не встигає реагувати на швидкі зміни ситуації на ринку, нові вимоги до 

мобільної переорієнтації власного кадрового потенціалу, впровадження 

сучасних технологій кадрової роботи. Ефективне управління персоналом 

є основним резервом зростання обсягів виробництва промислових 

підприємств. 

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває розробка 

механізму ефективного управління персоналом підприємств для 

забезпечення результативності роботи в довгостроковій перспективі, що 

створить нові умови розвитку і підвищить їх конкурентоспроможність. 

Аналіз досліджень та публікацій. Серед вагомих наукових 

досліджень зарубіжних вчених в галузі управління персоналом можна 

назвати праці М. Армстронга, М. Беляцького, В. Весніна, М. Гілки, В. 

Врума, А. Єгоршин, А. Китова, М. Лапіна, Д. МакГрегора, М. Мескон, П. 

Сенге, У. Тейлора, Ф.-А. Файоля, Е. Шейна і інших. 

Метою статті є формування теоретичних основ і практичних 

положень щодо розробки механізму забезпечення ефективного 

управління персоналом і його впровадження в загальну систему 

управління підприємством на основі інформаційних технологій. 

Виклад результатів дослідження. Управління персоналом 

багатогранний і виключно складний процес має свої специфічні 

властивості і закономірності та має набути системного характеру і 

завершеність на основі комплексного вирішення кадрових проблем, 

впровадження нових і вдосконалення існуючих форм і методів роботи. 

На сьогоднішній день існує досить багато підходів щодо визначення 

поняття «управління персоналом», де одні автори оперують метою і 
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методами, за допомогою яких можна досягти цієї мети, тобто акцентують 

увагу на організаційній стороні управління, в той час як інші відзначають 

змістовну частину, яка відображає функціональну сторону управління [2]. 

Підходи щодо визначення поняття «управління персоналом» 

приведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Підходи щодо визначення поняття «управління 

персоналом»* 

Підхід Суть поняття 

1 2 

Управління персоналом 

як цілісна система 

Управління персоналом - діяльність (процес) щодо забезпечення 

організації необхідною кількістю співробітників потрібної 

компетенції, їх мотивації і ефективного використання як в 

економічному, так і соціальному плані 

Управління персоналом 

як область (сфера, 

функція) діяльності, 

характерна для всієї 

організації 

Управління персоналом - визначення потреби в персоналі, 

залучення персоналу, а також структурування робіт, політика 

винагород та соціальних послуг, політика участі в успіху, 

управління витратами на персонал, керівництво 

співробітниками 

Управління персоналом з 

точки зору прийняття 

рішень 

Управління персоналом - система розробки і реалізації 

взаємопов'язаних, ретельно продуманих на рівні організації 

рішень з приводу регулювання відносин праці і зайнятості 

Управління персоналом з 

методологічної точки 

зору (управління 

персоналом виступає 

одночасно як система 

організації, як процес і як 

структура) 

Управління персоналом - сукупність механізмів, принципів, 

форм і методів впливу на формування, розвиток і використання 

персоналу організації, що реалізуються як ряд взаємопов'язаних 

напрямків і видів діяльності . 

Мотиваційний підхід 

Управління персоналом - формування та направлення 

мотиваційних установок працівника відповідно до завдань, які 

стоять перед організацією 

Системний підхід 

Управління персоналом - облік взаємозв’язків між окремими 

аспектами управління персоналом, який виражається в розробці 

кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні 

відповідного механізму управління, забезпечує комплексне 

планування, організацію і стимулювання роботи з персоналом 
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Інтеграційний підхід 

Управління персоналом - поглиблення взаємодії та взаємозв’ 

язків між компонентами системи управління по вертикалі - між 

рівнями управління і підрозділами, і по горизонталі - по стадіях 

життєвого циклу організації, культури; ступінь узгодженості 

економічних інтересів 

* Сформовано на основі [1, с. 5]. 

Проаналізувавши підходи щодо визначення поняття управління 

персоналом, можна зробити висновок, що воно являє собою 

цілеспрямовану діяльність керівного складу підприємства, підрозділів 

системи управління персоналом, включно з розробкою концепцій і 

стратегій кадрової політики, принципів і методів управління персоналом з 

метою підвищення результативності функціонування підприємства в 

найближчій перспективі. 

Економічний досвід накопичив велику кількість методів управління 

персоналом. Проте необхідно використовувати інноваційні підходи, 

базуючись на реальних потребах і можливостях підприємства, зокрема 

впроваджувати автоматизовані програми управління персоналом. 

Серед найбільш відомих зарубіжних автоматизованих програм 

управління персоналом виділяють: SAP Human Resources Management 

System, Oracle Human Resources Analyzer, Renaissance Human Resources/ 

Payroll, Rodertson & Blums Payroll 3.1, Scala HR. Аналіз західних 

автоматизованих систем управління персоналом показав, що, не зважаючи 

на наявність значних переваг дані системи мають ряд недоліків, основним 

з яких є їх ціна та функціональна надмірність, до якої ще не готова 

адміністрація підприємства. 

У Росії найбільш відомими автоматизованими програмами 

управління персоналом є: «1С: Зарплата та управління персоналом», 

Фараон, Контур-Персонал, Кадр ІН, TRIM- Персонал. У програмі «БОС-

кадровик» необхідно писати програми на їх власній мові для реалізації 
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непередбачених у системі кодів, а в «1 С: Зарплата та управління 

персоналом» необхідне знання вбудованої мови. Основними недоліками 

інших систем є відсутність модулю щодо розрахунку заробітної плати та 

відбору кандидатів на вакантну посаду. 

Найбільш відомими програмними продуктами по управлінню 

персоналом в Україні є: «Inteam: Діловодство»; програма «PersonPro 2.0» 

та «PersonPro 2.0 SQL»; «1С: Підприємство 7.7: конфігурація 

«Зарплата+кадри для України» та «Відділ кадрів» пакету Х- DOOR. У 

програмі «Inteam: Діловодство» відсутній модуль щодо розрахунку 

заробітної плати та відбору кандидатів на вакантну посаду, в програмах 

«PersonPro 2.0» та «PersonPro 2.0 SQL» відсутній модуль щодо розрахунку 

заробітної плати, в 1С: Підприємство 7.7: конфігурація «Зарплата+кадри 

для України» основним недоліком є те, що підприємство не отримує 

систему автоматизації, яка готова до впровадження відразу, в «Відділ 

кадрів» пакету Х-DOOR відсутній модуль щодо планування, навчання та 

кар’єрного переміщення персоналу. 

Проведений аналіз сучасних автоматизованих систем управління 

персоналом дає змогу констатувати, що головними їх функціями є 

визначення і планування вакансій, ведення бази даних претендентів, 

збирання резюме в Інтернет, забезпечення відповідного діловодства. Такі 

системи ефективно розв’язують задачі обліку вакансій, резюме 

претендентів, планування подій, і тільки деякі програмні продукти 

проводять комплексну оцінку кваліфікації робітників і кандидатів та 

визначення кадрового плану. 

З метою удосконалення системи управління персоналом доцільно 

впровадити модуль інформаційної системи SAP - «SAP HR», яка 

забезпечить економічність, зручність та швидкість вирішення питань 

підбору та найму персоналу. 
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Програмне забезпечення, що пропонується для роботи кадрових 

служб, в більшості випадків має обмежений функціонал, спрямований в 

першу чергу на вирішення таких завдань як кадровий облік і розрахунок 

заробітної плати. SAP HR пропонує зовсім інший підхід до автоматизації 

служб по роботі з персоналом [3]. 

Якісно побудована система SAP HR діє не фрагментарно, а 

підкоряється загальній логіці управління компанією у відповідності зі 

стратегією її розвитку. Вона успішно інтегрується для вирішення спільних 

завдань з виробничими, фінансовими і іншими інформаційними 

системами, що використовують дані про персонал для вирішення 

конкретних бізнес-завдань. 

Основні функції системи: 

1. адміністрування персоналу, або кадровий облік; 

2. ведення організаційної структури компанії; 

3. розрахунок заробітної плати (у т. ч. відрядної) і формування 

звітності по формі, встановленій законодавством; 

4. управління робочим часом працівників (фактичний облік, аналіз і 

обробка даних); 

5. планування витрат на персонал; 

6. управління відрядженнями; 

7. розвиток та управління талантами; 

8. управління політикою мотивації співробітників; 

9. формування і робота з кадровим резервом; 

10. аналіз ефективності діяльності персоналу; 

11. корпоративне навчання та ін. [3] 

Використання SAP HR дозволяє: 

12. швидко отримати повний доступ до даних; 

13. забезпечити інформаційну підтримку рішень, які приймаються на 

різних рівнях, в основу яких покладено всебічний аналіз ситуації; 
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14. втягнути в роботу над досягненням стратегічних цілей компанії 

кожного її співробітника; 

15. забезпечити процес безперервного навчання персоналу; 

16. підвищити якість оперативного і стратегічного планування 

організаційних змін бізнесу і бюджету на утримання персоналу [3]. 

З 2014 року є можливість використовувати нове рішення SAP - 

SuccessFactors HCM, що перетинаються з рішенням SAP ERP HCM 

«Управління людським капіталом». Це сервіс, реалізований за принципом 

модульного конструктора. Його функціональні можливості дозволяють 

сконструювати потрібне рішення без тривалої і витратною розробки з 

нуля. 

Управління людським капіталом. Високопрофесійний, мотивований 

персонал - найцінніший ресурс будь-якої компанії, від якого залежать 

успіхи у всіх інших сферах її діяльності. Сучасне управління персоналом 

базується на використанні новітніх кейсів і практик, які дозволяють 

ефективно здійснювати підбір, навчання, мотивацію та утримання 

працівників. 

Управління персоналом - це комплексний процес, який базується на 

грамотному зіставленні інтересів працівників і роботодавця. 

Автоматизація управління персоналом, як і автоматизація виробництва - 

обов’язкова вимога сучасного менеджменту в складних умовах високої 

конкуренції, фінансової нестабільності та невизначеності на зовнішніх 

ринках. Для автоматизації цього процесу є спеціальний модуль SAP 

«Управління персоналом» (ERP Human Capital Management SAP ERP 

HCM). 

Впровадження даного модуля дозволяє вирішити глобальні проблеми 

HR-напрямку, включаючи: 

17. оптимізацію роботи кадрових (HR) служб; 



188 

 

18. підвищення ефективності діяльності персоналу у всіх 

структурних підрозділах; 

19. успішну реалізацію корпоративної стратегії та впровадження 

корпоративної культури і стандартів обслуговування клієнтів [3]. 

Приклади успішної роботи найбільших міжнародних корпорацій 

свідчать про те, що в такому понятті як ефективність управління 

персоналом займає одне з провідних місць, а для підтримки 

конкурентоспроможності компанії в довгостроковій перспективі 

необхідно використовувати постійно удосконалювані технології 

управління людським капіталом, які сприяють: 

20. залучення, утримання і мотивації кращих співробітників; 

21. пошуку та розвитку талантів; 

22. досягнення стратегічних завдань шляхом доведення їх розуміння 

до кожного співробітника; 

23. навчання і розвитку кожного працівника зокрема і кадрового 

потенціалу компанії в цілому з урахуванням поточних цілей і завдань; 

24. здійснення стратегічного планування чисельності та формування 

бюджету на утримання та розвиток персоналу; 

25. ведення обліку в області управління персоналом; 

26. прийняття правильних кадрових рішень на основі точного і 

всебічного аналізу одержуваної інформації [3]. 

Рішення SAP «Управління людським капіталом» (SAP ERP HCM) - 

це цілий комплекс рішень, які дозволяють синхронізувати і оптимізувати 

всі бізнес-процеси управління персоналом: 

27. штатний розклад і кадровий облік; 

28. розрахунок заробітної плати; 

29. набір персоналу, ведення бази даних кандидатів; 

30. навчання і розвиток, ведення профілів компетенцій; 

31. планування кар’єрного росту; 
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32. ведення кадрового резерву; 

33. планування витрат на персонал; 

34. інтернет сервіси самообслуговування співробітників та інше [3]. 

Таким чином, рішення SAP HR дозволять скоротити трудовитрати по 

обліку кадрів (за рахунок інтеграції даних і процесів обліку), забезпечити 

підтримку складних організаційно-правових структур (холдингів, груп 

тощо) і підвищити ефективність роботи персоналу на всіх рівнях. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження було 

визначено, що на сьогоднішній день управління персоналом потребує 

інноваційних підходів. Для удосконалення управління персоналом 

доцільно запроваджувати автоматизовані системи, зокрема можна 

використовувати програму SAP HR, яка являє собою комплексне 

технологічне рішення задач по роботі з персоналом, починаючи від 

повсякденного оперативного обліку даних до прийняття стратегічних 

рішень щодо розвитку бізнесу. 

Функції програми не обмежуються обліком персоналу, а включають 

в себе рішення по мотивації, розвитку, навчання та оцінки ефективності 

діяльності персоналу. 
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УДК 658.8 

   Ковпак О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ   

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ  

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Розглянуто проблеми маркетингових досліджень ринку будівельних 

матеріалів. Обгрунтовано важливість оцінювання результатів 

діяльності підприємств, що здійснюють продаж будівельних матеріалів 

залежно від прийнятих рішень в умовах невизначеності. Визначено на 

гіпотетичному прикладі процес проведення маркетингових досліджень 

та результати (прибутки, збитки) від прийняттих маркетингових 

рішень. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, маркетингові рішення, 

методи маркетингових досліджень. 

Узагальнення і систематизація наукових джерел з досліджуваної 

проблематики дають підстави для висновку, що для досягнення 

підприємством, що здійснює продаж будівельних матеріалів,  успіху в 

умовах висококонкурентного ринку надзвичайно важливим є проведення 

маркетингових досліджень, оскільки прийняття ефективних 

управлінських рішень (особливо при створенні нового підприємства, при  

виході на нові ринки або пропонуванні нової продукції) неможливе без 

проведення комплексних ринкових досліджень ринку будівельних 

матеріалів.  

Проблематиці маркетингових досліджень присвячено багато праць 

вітчизняних та зарубіжних авторів, в яких досить вичерпно 

розкриваються поняття і сутність маркетингових досліджень, 

визначаються основні етапи їх проведення, розкривається методичний 
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інструментарій. Серед них такі дослідники, як: Г.Л. Багієв, А.В. Войчак, 

С.С. Гаркавенко, E.П. Голубков, О.Л. Каніщенко, В.А. Полторак, А.О. 

Старостіна, Г. Армстронг, Б. Берман, Дж. Еванс, Ф. Котлер, А.В. 

Федорченко та інші.  

У процесі дослідження виділено дві важливіші функції 

маркетингових досліджень у діяльності сучасного підприємства, що 

здійснює продаж будівельних матеріалів. По-перше, маркетингові 

дослідження ринку будівельних матеріалів є інформаційною базою 

стратегічного і тактичного маркетингового планування. Ретельне 

вивчення ринку, усіх його характеристик, споживачів, конкурентів, їх 

цінової, збутової, товарної та рекламної політики дає змогу підприємству 

формувати певну маркетингову стратегією, з якою воно виходить і діє на 

ринку будівельних матеріалів.  

Маркетингова стратегія містить такі компоненти маркетингу, як 

цінова політика (визначивши рівень цін на ринку та еластичність попиту 

за допомогою маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів 

підприємство має змогу розробити оптимальну цінову стратегію); товарна 

або асортиментна політика (вивчивши існуючий на ринку асортимент 

будівельних матеріалів підприємство може визначити, які позиції 

користуються найбільшим попитом, за якими з них спостерігається 

найменший рівень задоволеності потреб споживачів, в якій товарній ніші 

найменш гострий рівень конкуренції, і на підставі цих даних 

підприємство може сформувати певний асортимент будівельних 

матеріалів, який буде успішно реалізований на ринку); політика збуту або 

просування товарів на ринку (підприємство може обрати найбільш 

привабливий канал просування будівельних матеріалів на ринку, який 

забезпечить йому великі обсяги реалізації й найшвидше доведення 

будівельних матеріалів до кінцевих споживачів); політика стимулювання 

збуту та деякі інші компоненти.  
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Як свідчать результати дослідження, ще однією важливою функцією 

маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів для 

підприємства, є те, що вони можуть бути засобом зниження комерційних 

ризиків. Збір й аналіз інформації про ринок будівельних матеріалів та 

його характеристики дозволяють знизити рівень невизначеності, а отже  

знизити потенційні ризики. За допомогою графіка покажемо, яким чином 

проведення маркетингових досліджень будівельних матеріалів дає змогу 

торговельним підприємствам знижувати ризики. Можливі результати 

діяльності підприємства, що здійснює продаж будівельних матеріалів 

залежно від прийнятих рішень в умовах невизначеності, наведені на рис. 

1. 

 

Рисунок 1 - Фінансовий результат маркетингової діяльності 

підприємства, що здійснює продаж будівельних матеріалів в умовах 

невизначеності 

Крива, зображена на рисунку, показує фінансові результати 

діяльності підприємства, що здійснює продаж будівельних матеріалів 

залежно від обраної маркетингової стратегії і маркетингових рішень. 

Головна проблема  поведінки підприємства в умовах невизначеності 

Маркетингові 

рішення 

 

Фінансовий 

результат 
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(тобто фактично без проведення маркетингових досліджень ринку 

будівельних матеріалів) криється в тому, що воно достовірно не знає, які 

маркетингові рішення забезпечать йому одержання прибутку, а які 

спричинять збитки. З урахуванням вищевикладеного, завдання 

проведення маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів для 

досягнення ринкового успіху підприємства полягає в тому, що вони 

повинні чітко визначити межі діапазонів тих маркетингових рішень, які 

забезпечать одержання прибутків і межі діапазонів тих рішень, які 

зумовлять збитки. Графічну інтерпретацію впливу результатів проведення 

маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів на прийняття 

ефективних рішень і зниження ризику, ілюструє рис.2. 

 

Рисунок 2 - Результати підприємства при проведенні маркетингових 

досліджень ринку будівельних матеріалів 

У даному гіпотетичному прикладі проведення маркетингових 

досліджень ринку будівельних матеріалів допоможе підприємству  

визначити, що при прийнятті рішень у діапазонах П1 та П2 підприємство 

матиме прибутки, а при прийнятті рішень в діапазоні 31 – збитки.  

Маркетингові 

рішення 

 

Фінансовий 

результат 

П1 З1 П2 
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Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що проведення 

маркетингових досліджень будівельних матеріалів повинне застерегти 

підприємство, що здійснює продаж будівельних матеріалів, від прийняття 

хибних маркетингових рішень і запропонувати ефективні варіанти 

рішень, які забезпечать збереженість його капіталу та прибуткову 

діяльність у довгостроковій перспективі в умовах конкурентного ринку. 

На рівень якості маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів, 

цінність одержаної  під час їх проведення інформації та можливість 

ефективного використання її  в подальшому для прийняття маркетингових 

рішень безпосередньо впливає рівень ефективності організації процесу 

досліджень.   
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ПРИНЦИПИ І АКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ КОНСУЛЬТУВАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті досліджено принципи та сучасні підходи до формування 

моделей управлінського консультування в сучасних умовах, формуючи 

основні підходи до організації надання незалежних порад і допомоги з 

питань управління. 

Ключові слова: керівник, консалтинг, фірма консультант, 

співробітництво, фактори впливу. 

Є безліч підходів до визначення того, як застосувати консультування 

до управління, найбільш часто використовуються два підходи. Перший 

підхід - широкий фундаментальний погляд на консультування, коли під 
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процесом управлінського консультування розуміється будь-яка форма 

надання допомоги щодо змісту, процесу чи структури завдання.  

Другий підхід розглядає консультування як особливу професійну 

службу, що працює за контрактом і надає послуги організаціям за 

допомогою спеціально підготовлених осіб. Два підходи доповнюють один 

одного, і можна управлінське консультування розглядати або як 

професійну службу, або як метод забезпечення практичних порад і 

допомоги. Управлінське консультування - це надання незалежних порад і 

допомоги з питань управління, включаючи оцінку і визначення проблем, 

формулювання рекомендацій і допомога в їх реалізації. 

Особливої уваги заслуговують праці зарубіжних і вітчизняних 

науковців щодо стану розвитку управлінського консультування, зокрема: 

В.І. Алешникової [1], В.А. Верби [4], О.П. Посадського [8], В.Ш. 

Рапопорта [9], О.К. Трофимової [12], Р.К. Юксвярава [14] та ін. 

1. Характерні риси управлінського консультування наступні: 

Професійна допомога керівним працівникам. Людина стає 

консультантом з питань управління, коли накопичує навички для 

вирішення проблем, стикаючись з безліччю різних ситуацій і діє як 

сполучна ланка між теорією і практикою управління.  

Дорадча служба, бо завдання управлінського консультування - дати 

правильну пораду потрібного особі в потрібний час, а клієнти повинні 

вміти прийняти рада і реалізувати його. 

Консультування - це незалежна служба: фінансова, адміністративна, 

політична, емоційна; ніхто не може впливати на консультанта з 

управління, використовуючи свою владу.  

Однак консультування не є панацея від всіх бід, може скластися 

ситуація, коли потрібна складна, тривала і систематична робота всього 

колективу організації.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Процес консультування включає двох партнерів, консультанта і 

клієнта, отже між ними треба вибудувати ефективні взаємини. Що вони 

передбачають:  

а) спільну формулювання проблеми 

б) узгодження того, що треба досягти і як вимірювати досягнуте 

в) участь сторін у виконанні завдання: хто, що, коли і як буде робити 

г) виконання «золотого правила» консультування - створення 

справжнього ставлення співробітництва. 

Активна співпраця необхідно:  

а) для отримання об'єктивної і повної інформації з проблеми,  

б) для виявлення і використання творчих здібностей клієнтів;  

в) клієнт повинен «захворіти» проблемою;  

г) при співпраці клієнт навчається вирішення проблем;  

д) співробітництво прояснює, хто володіє реальною владою 

прийняття рішень, хто найбільш зацікавлений в успіху або невдач. 

Загальноприйняті принципи організації відносин: 

а) незалежність і об'єктивність по відношенню до клієнта 

б) конфіденційність отриманої від клієнта інформації; 

в) погодження гонорару до початку роботи. 

Десять заповідей клієнта: 

1. Дізнайтеся про консультування і консультантів все. 

2. Визначте свою проблему 

3. Визначте свою мету. 

4. Виберіть найбільш підходящого консультанта. 

5. Розробіть спільну програму. 

6. Активно беріть участь в проекті. 

7. Залучайте консультанта до впровадження його пропозицій. 

8. Слідкуйте за ходом виконання завдання 

9. Оцінюйте отримані результати і роботу консультанта. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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10. Остерігайтеся потрапити в залежність від консультанта. 

У практиці консультаційної діяльності склалося кілька моделей 

організації клієнт - консультаційних відносин, що відображають їх 

поведінкові ролі: експертне, проектне і процесне. Експертне 

консультування відповідає на питання - що робити? Проектне та процесне 

- які проблеми і як вирішувати? 

Моделі консультування  

моделі  

Експер

тне  

Проек

тне  

Процесне  

Етапи  нормат

ивне  

доктор

-пацієнт  

Співробітн

ицтво  

 клієнт 

консультан

т  

клієнт 

консультан

т  

команда  

Визначення проблеми  + ─  ─ +  +  

Розробка 

рекомендацій  

─ +  ─ +  +  

Організація 

впровадження 

рекомендацій  

+ ─  + ─  +  

 

Вибір моделі здійснюється з урахуванням характеру розв'язуваних 

проблем, специфіки клієнтської організації, професійних якостей 

консультантів. 

В експертному консультуванні експерт відповідає на запитання 

клієнта, не проводячи аналізу ситуації. Консультування експертне - це 

модель побудови відносин між клієнтською організацією та 

консультантами, згідно з якою консультант пропонує спосіб вирішення 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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проблеми, виявленої клієнтом. Експерт - консультант вузької 

спеціалізації, що дає консультацію швидко у вигляді схеми вирішення 

питання - це юридичні, бухгалтерські, податкові питання. 

Функції клієнта в різних моделях консультування 

Функції  Моделі Консульту

вання 

 

 Експертне  Проектне  Процес

не  

Визначення 

проблеми 

Самостійн

е  

 Спільн

е  

Контроль за 

діяльністю 

консультантів  

+  +  +  

Засвоєння 

рекомендацій 

консультантів 

+  +  +  

Прийняття 

відповідних 

управлінських рішень 

+  +  +  

Організація 

впровадження 

рекомендацій 

+  +  +  

Збір вихідних 

даних 

-  +  +  

Участь у 

діагностиці 

-  -  +  

Формування 

команди 

-  -  +  

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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Визначення 

перспектив 

співробітництва 

-  +  +  

Оцінка результатів 

роботи 

+  +  +  

 

Консультування проектне - це модель побудови відносин між 

клієнською організацією та консультантами, в якій консультант виступає 

у ролі розробника проекту, а клієнт - реалізатора. Ця модель також 

орієнтована на покупку клієнтом готового рішення, яке він відразу 

впроваджує. Попит виник у зв'язку з реструктуризацією та банкрутством 

підприємств. 

Найбільш ефективним є підхід за принципом співпраці на основі 

відкритої спільної роботи. Консультування процесне - це модель 

побудови відносин між клієнтською організацією і консультаційною 

фірмою, яка базується на ролі консультантів як каталізаторів змін, 

здійснюваних за безпосередньої участі персоналу клієнтської організації. 

Тут здійснюються всі функції консультування і всі етапи, його виконує 

високопрофесійний консультант, це дорога модель «одного методу».  

Ефективність консультування відображає його результативність у 

досягненні поставлених цілей.  

Напрямки оцінки результативності консультування це переваги 

одержувані клієнтом; процес консультування; переваги, одержувані 

консультаційною фірмою.  

Результати співпраці з консультаційного проекту можна умовно 

розділити на дві групи: прямі і опосередковані. 

Прямі кількісні результати - це зниження витрат, збільшення 

рентабельності, освоєння нових видів продукції.  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Прямі якісні - це зміна стилю і методів роботи, зміна структури 

виробництва, поява стратегії розвитку і т. д. Непрямі кількісні результати 

- залучення зовнішнього капіталу, зростання курсу акцій та інші. Непрямі 

якісні - встановлення контактів, навчання клієнтів та ін. 

Оцінка процесу консультування проводиться в обов'язковому 

порядку. Основними критеріями результативності для консультаційної 

фірми є: розширення ринку послуг, збільшення прибутку, наявність 

позитивних відгуків, зростання професіоналізму та ін. 

Система вимірників і оцінок у клієнської організації наступна. 

Переваги, одержувані клієнтом - це нові здібності, вміння та навички, нові 

форми поведінки, нові введені системи; можливі методи при цьому: 

опитування, бесіди, спостереження. Оцінка процесу консультування - це 

керівництво виконанням завдання, засоби для його виконання, оцінка 

стилю консультування. Загальні питання - це правильність вибору 

консультанта, втрати часу через неефективну роботу і тд. 

Основна складова ефективної роботи консультанта - багатство 

знаходиться в його розпорядженні інструментарію і ефективності в 

результатах при раціональній консультаційній діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

У статті досліджено місце механізму управління ризиками в 

системі управління підприємством. Сформовано механізм управління 

ризиками. Розглянуто та проаналізовано основні його елементи та їх 

взаємозв’язок. 

Ключові слова: стабільний розвиток, ризикові фактори, управління, 

управління ризиками, механізм управління ризиками, елементи механізму, 

ризик-менеджер, процес управління ризиками. 

Постановка проблеми. Розвиток є важливою умовою ефективності 

життєдіяльності вітчизняних підприємств у конкурентній боротьбі на 
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внутрішньому та зовнішньому ринках. Розвиток визначають як процес 

переходу з одного стану в інший, більш досконалий, перехід від старого 

якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до 

вищого. Так, у результаті розвитку виникає якісно новий стан об’єкта, 

зміна його складу або структури. Стабільний розвиток є найбажанішою 

стадією життєвого циклу підприємства, головною ціллю якої є 

збереження досягнутого рівня розвитку в заданих межах на найдовший 

відрізок часу в умовах постійного впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення 

місця механізму управління ризиками в системі управління 

підприємством, розробка такого механізму, аналіз основних його 

елементів та їхнього взаємозв’язку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях В. Вітлінського, 

Н. Доби, В. Лопатовського, В. Лук’янової, А. Старостіної, Н. Хохлова 

значне місце займає проблема управління ризиками на підприємстві. 

Необхідність створення та реалізації механізму управління підприємством 

та окремих його складових, зокрема механізму управління ризиками 

підтверджена працями Л. Нейкової, Т. Пахомової, Ю. Тюленєвої та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Управління є невід’ємною частиною будь-якої діяльності. Воно 

складається з формування цілей, планування, прийняття рішень, вміння 

організовувати, управляти, контролювати, лідирувати. Управління в 

підприємництві має специфічні цілі: зростання сукупного добробуту 

власників підприємства, збільшення прибутку, підтримка досягнутого 

рівня конкурентоздатності, розвиток підприємства, набуття нових 

якостей, виконання суспільних функцій, урядових завдань тощо.  

Але основним завданням, без виконання якого інших цілей досягти 

неможливо, є втримання ринкових позицій. Для реалізації цього завдання 



204 

 

підприємство повинно постійно здійснювати комплекс заходів із 

забезпечення виконання своїх базових функцій на належному рівні, 

забезпечення безвідмовності системи, і саме основне, з управління 

ризиками. Управління ризиком – це специфічна сфера менеджменту, що 

передбачає використання різноманітних підходів, процесів, заходів, які 

покликані забезпечити максимально широкий діапазон охоплення 

можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, 

реалізацію та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою 

досягнення цілей підприємства [1].  

На нашу думку, управління ризиком або ризик-менеджмент 

(management by the risk) є спеціальним видом управлінської діяльності, 

який спрямований на ефективний захист підприємства від небажаних 

закономірних чи випадкових обставин (подій), які в кінцевому результаті 

можуть негативно впливати на роботу підприємства. 

Управління ризиками є важливою функцією управління 

підприємством, яка знаходиться на початковій стадії розвитку як у 

теоретичній, так і практичній сферах діяльності. Як і будь-яка інша 

управлінська функція, управління ризиками здійснюється шляхом 

послідовного застосування загальних функцій управління: планування, 

організації, мотивації, контролю та регулювання [2]. Планування полягає 

в постановці цілей управління ризиками та опрацюванні шляхів, якими 

підприємство буде досягати очікуваних результатів.  

Організація – це процес об’єднання людей, які разом розробляють і 

реалізовують програму управління ризиками. Мотивація – вплив на 

менеджерів із управління ризиками та інших працівників із метою 

спонукання до діяльності, що спрямована на досягнення цілей 

підприємства та особистих цілей. Контроль – спостереження, перевірка, 

порівняння результатів діяльності підприємства з управління ризиками. 

Регулювання – коригування діяльності підрозділу з управління ризиками.  
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Методи управління ризиками спонукання до діяльності, що 

спрямована на досягнення цілей підприємства та особистих цілей. 

Контроль – спостереження, перевірка, порівняння результатів діяльності 

підприємства з управління ризиками. Регулювання – коригування 

діяльності підрозділу з управління ризиками.  

Невід’ємною складовою системи управління ризиками повинен бути 

механізм управління ризиками  (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Механізм управління ризиками  на промисловому 

підприємстві [3]. 

Важливим кроком є реалізація обраних методів управління ризиками 

шляхом прийняття рішення. Прийняття рішення є складним процесом, 

який повинен містити в собі визнання наявної проблеми, розробку 

рішення (розробка, оцінка та вибір альтернатив) та його виконання. На 

такому етапі доцільно: 1) прийняти рішення щодо необхідних фінансових 

та трудових ресурсів, відповідальних учасників процесу, розподіл завдань 

серед них щодо ключових заходів, термінів реалізації, здійснення аналізу 

ринку відповідних послуг, консультації зі спеціалістами тощо; 2) з метою 

своєчасного реагування на негативні наслідки ризикової ситуації, 

розробити певний альтернативний план, який визначить, що саме 

потрібно робити в несприятливій ситуації і яких наслідків можна 

очікувати. Перевагою альтернативних планів є можливість швидко діяти 

за несприятливих умов. Якщо проведення комплексного аналізу ризиків 

та вибір оптимальних методів управління ними повинен здійснювати 

ризик-менеджер, то приймати рішення щодо реалізації обраних методів 

повинен керівник підприємства. На нашу думку, керівник підприємства 

повинен виконувати основну роль у вирішенні проблем управління 

ризиками, тоді як висновки ризик-менеджера повинні мати 

рекомендаційний характер [4]. 

Наступним етапом в управлінні ризиками є контроль за цим 

процесом. Узагальнюючи результати контролю управління ризиками, 

необхідно визначити чи є розроблений та реалізований процес управління 

ризиками ефективним. Саме тому необхідно здійснити оцінку його 

ефективності. Як відомо, впровадження процесу управління ризиками 

потребує від підприємства затрат матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів. Ефективність функціонування такого процесу визначають 

співвідношенням витрат на управління ризиками й отриманою вигодою. 
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Звичайно, ефективним він є тоді, коли затрати ресурсів спрямованих на 

управління ризиками нижчі, ніж отримані в результаті реалізації того чи 

іншого методу управління ризиками прибуток чи відведені збитки.  

Запропонований процес управління ризиками, на нашу думку, є 

найбільш вдалим, оскільки: 1) під час розробки процесу управління 

ризиками автором за основу був взятий підхід, який містить не лише 

послідовні етапи управління ризиками, а й зворотний зв’язок, який 

необхідний для вдосконалення цього процесу на більш якісному рівні з 

урахуванням отриманих раніше помилок, ефективного та безперервного 

його здійснення; 2) розроблений процес складається з таких послідовних 

етапів: формування мети та завдань управління ризиками; розробка, 

документальне закріплення та реалізація процесу управління ризиками; 

комплексний аналіз ризиків (якісний аналіз ризиків, їх кількісна оцінка); 

вибір оптимальних методів управління ризиком; реалізація обраних 

методів управління ризиками; контроль основних етапів управління 

ризиками; 3) зворотний зв’язок у процесі управління ризиками показує, 

по-перше, можливість контролю основних стадій процесу, по-друге, 

коригування процесу з метою виправлення допущених у минулому 

помилок і недоліків, по-третє, безперервне здійснення процесу управління 

ризиками; 4) після реалізації процесу управління визначається його 

ефективність та можливість застосування в майбутньому [5]. 

Для забезпечення стабільного функціонування підприємства та 

досягнення ним своєї мети за умов постійної невизначеності та ризикових 

ситуацій, керівництво підприємства повинно бути готове до збільшення 

витрат на управління ризиками. Це забезпечить стійкість позицій 

підприємства на завойованих ринках не лише сьогодні, але й у 

довгостроковій перспективі. Якщо ж співставляти втрати, які зазнає 

підприємство в результаті впливу ризиків у разі нездійснення управління 

ними із витратами, які воно понесе на управління ризиками, то ці суми 
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будуть значно більші, ніж останні. Це пов’язано з частими змінами в 

політичному, економічному та соціальному середовищах, що 

спричиняють появу ризиків, які постійно впливають на діяльність будь-

якого підприємства. 

Висновок. Отже, на підставі проведених досліджень можна 

рекомендувати підприємствам механізм управління ризиками, оскільки 

його застосування дозволить їм не тільки виживати в ринковому 

середовищі, яке динамічно змінюється,  а й стабільно функціонувати й 

розвиватися, що є умовою та гарантією забезпечення економічного 

розвитку країни. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті розглянуто зарубіжний досвід формування кадрової 

політики на прикладі провідних компаній світу. Запропоновано підходи до 

вирішення проблем відбору та розташування кадрів, розвитку кар’єри, 

підвищення рівня професійної компетентності і можливість 

використання цього досвіду в Україні. 

Ключові слова: кадрова політика, зарубіжний досвід, зарубіжна 

практика управління кадровими процесами, кадрові процеси, кадрові 

технології, програми збалансування роботи та особистого життя. 

На сьогоднішній день, кадрова політика являється одним з 

найважливіших інструментів управління компанією. Вона формується з 

врахуванням низки зовнішніх і внутрішніх чинників, що розкривають 

стан макроекономічної системи та її власні особливості. Українські 

підприємства в умовах глобалізації повинні адаптувати свою діяльність 

по роботі з персоналом до світових норм та правил з метою створення 

конкурентоздатного середовища на ринку.  

Кадрова політика в Україні на даному етапі діяльності  ще не 

повністю відповідає сучасним вимогам. На різних ланках діяльності 

відсутній підхід щодо конкретного розвитку персоналу, а кадровий 

процес зводиться до здійснення контролю за негативними проявами в 

роботі з персоналом, причинами виникнення конфліктів. Характерною є 

відсутність висококваліфікованих кадрів, мотивації до праці, засобів 
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діагностики кадрової ситуації, оцінки праці та персоналу, прогнозу 

кадрових потреб тощо.  

Необхідним є детальне вивчення зарубіжного досвіду формування 

кадрової політики за допомогою механізму підбору та розташуванню 

кадрів, їх професійної підготовки, розвитку і перенавчання, кар’єрного 

розвитку та оцінці їх діяльності. 

У зв’язку з необхідністю формування на підприємствах кадрової 

політики, яка б більш повно відповідала вимогам сучасних економічних 

відносин, безліч науковців вдалися до вивчення зарубіжного досвіду 

роботи з персоналом, огляду типів і моделей кадрової  політики за 

кордоном. Зазначені дослідження викладено у роботах Л.В. Балабанової, 

П.В. Журавльова, А.М. Колота, М.М. Кулапова, Н.Д. Лук’янченко, І.Х. 

Нагаєвої, С.А. Сухарева, Г.В. та ін. [1] 

У працях цих вчених висвітлено формування та реалізація кадрової 

політики на практиці зарубіжних країн, а також проаналізовані основні 

підходи до управління кадровими процесами на підприємстві, які активно 

використовуються для досягнення поставлених цілей та задач. 

Метою статті є аналіз зарубіжної досвіду управління кадровими 

процесами на підприємстві  та вироблення рекомендацій щодо 

використання отриманих навичок у діяльності вітчизняних підприємств.  

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання:  

– проаналізувати досвід зарубіжних країн з управління кадровими 

процесами на підприємстві;  

 – розробити рекомендації щодо впровадження позитивного 

зарубіжного досвіду у вітчизняну практику управління певними 

напрямками кадрових процесів. 

Ефективність діяльності значною мірою залежить від чітко 

побудованих технологічних процедур управління кадровими процесами 

на підприємстві. 
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Так, М. Карпа вважає, що на будь-якому рівні реалізації кадрової 

політики (державному, регіональному або місцевому) відбуваються такі 

основні кадрові процеси: розробка концепції державної кадрової 

політики; визначення засобів кадрового забезпечення; формування та 

реалізація цільових кадрових програм; виконання планів роботи з кадрами 

і кадрових програм; реалізація основних кадрових програм; розробка 

стратегії підбору кадрів; відбір кадрів для заміщення посад; процеси 

розстановки кадрів; процеси прийому та звільнення персоналу; 

професійна освіта, підготовка, можливість підвищення кваліфікації, 

компетентності; розробка та втілення стандартів кваліфікації працівників; 

ідентифікація кадрового складу за показниками (стать, вік, рівень освіти, 

досвід роботи тощо); здійснення контролю за результатами праці (оцінка, 

атестація тощо); стимулювання праці; розробка підходів управління з 

урахуванням індивідуальних якостей працівників; підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; формування та 

ефективне використання кадрового резерву [2, с. 356].  

На думку Ю. Ковбасюка, одна з причин, що спровокували кризові 

явища в діяльності підприємств України, криється у слабкості сучасної 

системи управління й зумовлена такими основними чинниками: кількісні 

та якісні втрати кадрового потенціалу; низький рівень професіоналізму; 

висока плинність кадрів державної служби; безвідповідальність; низький 

загальний рівень культури [3, с. 19].  

Традиційно полярними у світовій практиці управління персоналом і 

формування кадрової політики є американський та японський підходи, 

проміжним між якими є європейський досвід, що акумулює їх базові 

інструменти та методи роботи з персоналом.  

Японська модель являє собою першочергове вивчення сильних і 

слабких сторін особистості працівника і підбір для нього відповідного 

робочого місця (система «працівник - посада»).  
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Американська модель – має на меті аналіз професійно-

кваліфікаційної характеристики «посади» і «підтягування» до найбільш 

відповідних працівників за схемою «посада - працівник» [4, c. 40 ].  

Щоб охарактеризувати і зрозуміти як функціонують зарубіжні моделі 

формування кадрової політики (американської, японської та 

європейської), до прикладу можемо обрати досвід трьох провідних 

транснаціональних корпорацій Ford Motor Company, Sharp і LEGO Group, 

які функціонують на  різних секторах  економіки та є аналогічними 

представниками зазначених моделей. 

Ключовими компонентами кадрової політики Ford Motor Company 

(США) виступають диверсифікація та залучення як пріоритети бізнес-

стратегії компанії. З метою досягнення свого «бачення» векторів розвитку 

компанія фокусує увагу на п’яти основних стратегічних напрямах, три з 

яких безпосередньої пов’язані з людськими ресурсами [5]:  

1) різноманітність робочої сили. На початку 2003 р. компанія 

визначила, що диверсифікованість її персоналу визначають не лише раса, 

етнічне походження, вік і стать, а й ще багато ознак, що роблять людину 

унікальною. У зв’язку з неоднорідним складом персоналу Ford Motor 

Company кадрову політику будує на виховній та інклюзивній 

організаційній культурі вільній від бар’єрів, у якій кожний працівник 

відчуває себе залученим, шанованим і цінним. На початку 1990 р. за 

фінансової підтримки в компанії були створені ресурсні групи 

працівників (Employee Resource Groups – ERGs), мережа яких сьогодні 

охоплює тисячі працівників у 11 чинних підрозділах компанії по всьому 

світу. 

ERGs здійснюють підтримку та розвиток працівників, що відчувають 

проблеми щодо походження, етнічної та релігійної приналежності, 

інвалідності тощо. Ресурсні групи проводять різні освітні та культурні 



213 

 

заходи, а також здійснюють підтримку різним проектам, пов’язаним з 

різноманітністю персоналу; 

2) створення робочого середовища на засадах поваги та включення; 

3) забезпечення балансу між роботою та життям. Збалансування 

роботи та особистого життя є одним з індикаторів гідної праці, що 

популяризуються Міжнародною організацією праці. Отже, розроблені в 

компанії програми та система винагород сприяють гнучкості та 

встановленню балансу між роботою та особистим життям через 

використання часткової зайнятості, гнучкі робочі графіки та перерозподіл 

посадових обов’язків (делегування).  

Компанія Ford розвиває розгалужену навчальну програму для 

менеджерів і робітників щодо зростання їх компетенцій. Саме через 

навчання працівників компанія досягла рівня низьких витрат на 

виробництво та високї якості продукції. Більшість працівників Ford Motor 

Company приймають участь у тренінгах щодо розвитку чуйності, поваги 

та комунікативності на робочих місцях [5]. Отже, людські ресурси 

розглядаються в компанії як життєво важлива складова, якій 

забезпечується постійна підтримка та розвиток. 

Кадрова політика японської електротехнічної компанії Sharp 

базується на основних принципах японського менеджменту:  

–  гарантії зайнятості та створення обстановки довіри;  

– гласність і цінності корпорації;  

– управління, основане на інформації;  

– управління, орієнтоване на якість;  

– постійна присутність керівництва на виробництві; 

– підтримка чистоти та порядку 

У межах своєї кадрової політики Sharp акцентує на важливості 

дотримання основних прав людини та особистої гідності, недопущенні 

дискримінації та порушенні прав людини, забезпечує можливості для 
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зростання працівників, прагне сформувати систему управління 

людськими ресурсами та робочих місць відповідно до характеристик і 

талантів працівників. Компанія також допомагає своїм працівникам 

підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям, а 

також прагне створити робочі місця, що забезпечують працівникові добре 

розумове та фізичне самопочуття. 

Серед усіх прав працівників компанія особливо відзначає їх право на 

об’єднання та проведення колективних переговорів на основі чинного 

законодавства в різних країнах і регіонах, де розташовані підрозділи 

Sharp. У Японії, на підприємствах Sharp щомісячно проводяться засідання 

Центральної Ради з управління працею (Central Labor-Management 

Council), де присутні представники обох сторін (власників і найманих 

працівників) та ведеться спільне обговорення питань ділового середовища 

і трудових відносин. У Європі підрозділи Sharp проводять засідання 

Європейської робочої ради (European Works Council) кожного року. 

Як глобальна корпорація, що прагне розшити свій бізнес на швидко 

зростаючих ринках світу Sharp систематично сприяє розвитку людських 

ресурсів. Кадрова політика компанії містить наступні програми розвитку 

персоналу [6]:  

1) GATE – підготовка персоналу для поточних зарубіжних 

відряджень (вивчення основ глобального лідерства та особливостей країн 

з економікою, що розвивається); 

 2) G-BANK – підготовка персоналу для поточних зарубіжних 

відряджень протягом трьох років; 

3) GRID – для підготовки молодих людей, що будуть посідати 

ключові посади у майбутньому та забезпечувати розвиток компанії за 

кордоном (направляння працівників на один-два роки у країни, що 

розвиваються, для вивчення специфіки їх ринків, культури тощо).  
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4) GOAL – для навчання працівників Sharp іноземній мові (китайська 

або англійська). 

Sharp дає своїм працівникам можливість обирати стиль роботи, який 

є для них найприйнятнішим на різних стадіях їх життя і таким чином 

допомагає працівникам досягти балансу між роботою та особистим 

життям. 

 Цікавим є досвід компанії Sharp щодо розробки програм із 

збалансування роботи та особистого життя, які спрямовані на виховання 

дітей і догляд за членами родини, що потребують допомоги (хворі, люди 

похилого віку). Так, у компанії діють програми, згідно яких працівники 

можуть використовувати графік скороченого робочого часу до досягнення 

їх дітьми віку 6 років, гнучкого графіку роботи, отримувати відпустку з 

догляду за членом родини, що потребує допомоги (не більше 2 років 

сумарно). 

LEGO Group була заснована у 1932 р. у Данії, а на сьогоднішній день 

має філіали та відділення по всьому світу. Компанія спеціалізується на 

розвитку дитячого творчого потенціалу через ігри та навчання, вона 

забезпечує іграшками та навчальними матеріалами дітей у більш ніж 130 

країнах. LEGO Group – третій у світі виробник у сфері ігрової індустрії, а 

її персонал нараховує понад 10 000 працівників [7]. 

На кожній фазі розвитку компанії вона визначає певні принципи 

загального управління та управління персоналом як його складової. 

Крістіан Іверсен, що обіймав посаду віце-президенту з персоналу компанії 

LEGO зазначав, що на фазі формування стійкої платформи для зростання 

та створення підґрунтя для зростання і майбутнього розвитку компанія 

прагне підвищити рівень оперативного управління. З цією метою на 

відміну від фінансових важелів, що були пріоритетними на попередній 

кризовій фазі (фазі «виживання»), компанія активізує два інших важеля – 

управління персоналом і управління IT [7].  
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Кадрова політика LEGO охоплює всі датські фірми, що входять до 

складу LEGO Group, а її основні позиції дійсні для фірм LEGO, що 

перебувають за межами Данії. В основу кадрової політики компанії 

покладені наступні цілі:  

– LEGO Group повинна створити гідне місце для роботи працівників. 

Конкретніше, кожна фірма в складі LEGO повинна створити й 

підтримувати професійне середовище, привабливе як для теперішніх, так і 

для майбутніх працівників;  

– організація й штат LEGO Group повинні мати кваліфікацію, 

необхідну для регулювання діяльності сьогодні й у майбутньому для того, 

щоб забезпечити виконання завдань, що стоять перед компанією;  

– мета LEGO Group створити постійні й надійні робочі місця для всіх 

працівників шляхом ретельного планування;  

– праця працівників LEGO Group повинна оплачуватися належним 

чином з урахуванням умов праці, особистих досягнень, результатів і 

відповідно до місцевого рівня оплати аналогічних робіт;  

– робота повинна бути організована з врахуванням фізичних і 

розумових здатностей працівників; 

– LEGO Group прикладає всі зусилля в наданні активної допомоги в 

справі професійного зростання працівників; 

 – кадрова політика повинна бути розроблена й здійснена в тісному 

співробітництві керівництва фірми й працівників. 

 Кадрова політика компанії містить програми щодо постійної оцінки 

показників та причин плинності кадрів (особливо на фазі виживання), 

моніторингу рівня кваліфікації персоналу, навчання працівників, у тому 

числі знанням у суміжних сферах діяльності.  

Робота з персоналом у LEGO Group базується на чіткій системі 

роз’яснення співробітникам фірми показників і стратегії компанії 

відносно робочої сили, а провідне місце у кадровій політиці посідає 
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система розвитку компетенцій необхідних для успішного практичного 

використання цих показників [8, с. 356]. Інформування персоналу LEGO 

Group здійснюється через програму електронного навчання робочої сили 

компанії, яка включає комплекс відеоматеріалів і текстових елементів. Всі 

працівники LEGO Group незалежно від країни, у якій вони працюють 

мають оперативний доступ до цієї програми, яка отримала дуже високі 

оцінки від персоналу компанії.  

Програма включає 5 модулів: вступ, передісторія та підхід до 

проведення опитування, інтерпретація опитування, дії на основі 

результатів опитування, викладення масштабних ініціатив, спрямованих 

на організаційний розвиток. Вона також сприяє ознайомленню 

працівників компанії з інструментом організаційного розвитку «Dream-

Out», який використовується рядовими працівниками для продукування 

нових ідей щодо нових способів покращання результатів діяльності [8, с. 

358–359]. Крім того, електронне навчання персоналу LEGO Group 

закінчується самотестуванням, що дозволяє встановити ступінь здатності 

менеджерів на практиці використовувати нові знання. 

Тому, на сьогоднішній день, важливим для підприємства є створення 

сприятливих соціально-економічних умов, задля підвищення 

престижності праці робітників, формування їх особистості, стимулювання 

творчої активності, а також розвитку здібностей та навичок, що будуть 

необхідними для успішної реалізації роботи. Відповідними умовами для 

розвитку та використання потенціалу працівників є умови, які б надавали 

працівнику можливість до саморозвитку та підсилювали прагнення 

вкладати свої зусилля у зростання компанії не тільки за матеріальну 

винагороду. 

Отже, аналізуючи дану тематику, можна зробити висновок, що 

особливості формування кадрової політики на прикладі зарубіжних 

компаній має бути збагачена такими їх доробками як визначення 
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унікальності людських ресурсів, створення передумов для захисту прав 

людини у процесі праці та розвитку, корегування пріоритетів кадрової 

політики відповідно до фази розвитку компанії, програми збалансування 

роботи та особистого життя. Ефектами удосконалення кадрової політики 

при цьому стане зростання ефективності використання людських 

ресурсів, забезпечення умов гідної праці та досягнення стратегічних 

завдань компанії. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В статті визначені основні напрямки ефективного управління 

маркетинговим потенціалом виробничих підприємств. Розкрито 

сутність поняття «маркетинговий потенціал», визначені основні 

елементи маркетингового потенціалу та значення необхідності 

управління маркетинговим потенціалом на виробничих підприємствах. 

Визначено маркетингові фактори, які формують потенціал виробничих 

підприємств. Наведена класифікація основних елементів маркетингового 

потенціалу підприємств. Запропоновано застосування системи 

планування що до управління маркетинговим потенціалом на виробничих 

підприємствах.  

Ключові слова: потенціал підприємства, маркетинговий потенціал, 

управління маркетинговим потенціалом підприємства, маркетингова 

стратегія, підприємство, ринок, планування, конкуренція. 

Формування маркетингового потенціалу підприємства є складним 

динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із 

зовнішнім середовищем та адаптування до нього перманентно властивих 

підприємству можливостей. Саме тому важливо визначити, які саме 

фактори обумовлюють розвиток елементів маркетингового потенціалу і 

впливають на їхню збалансованість та ефективність використання. 

Більшість рішень, які приймаються на виробничих підприємствах 

належать саме сфері маркетингу. Саме тому ефективність управління 

маркетинговим потенціалом на підприємствах, впливає на 

конкурентоспроможність підприємства в умовах нестабільного 
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оточуючого середовища. Саме робота маркетингових служб та ефективне 

використання маркетингового потенціалу є інструментом, за допомогою 

якого підприємство зможе визначити свій існуючий стан, виявити 

невикористанні резерви і розробити ефективні стратегії розвитку на 

перспективу [7].  

Питанню ефективного управління маркетинговим потенціалом 

присвячені дослідження вітчизняних та закордонних вчених-економістів, 

серед них: Д.Аакер, Г.Ассель, І.Анософф, Л.Балабанова, І.Должанський, 

П.Друкер, Т.Клебанова, О.Кононов, В.Забродський, В.Кузьменко, 

Н.Краснокутська, Р.Мажинський, М.Портер, Е.Уткін та ін. Проте 

враховуючи динамічні зміни в зовнішньому середовищі, специфіку 

функціонування виробничих підприємств, увага до проблематики 

управління маркетинговим потенціалом виробничих підприємств в 

умовах ринкової економіки потребує постійного дослідження та 

удосконалення.  

Метою статті є визначення основних напрямів ефективного 

управління маркетинговим потенціалом виробничих підприємств. 

Маркетинговий потенціал є невід'ємною складовою загального 

потенціалу підприємства. Його доцільно розглядати у вузькому і 

широкому змісті. У вузькому змісті комплексний маркетинговий 

потенціал являє собою сукупний потенціал маркетингових ресурсів і 

сукупний потенціал маркетингових зусиль підприємства, ефективне 

використання якого забезпечить досягнення корпоративних цілей. У 

широкому змісті маркетинговий потенціал - це декомпозиція 

маркетингових ресурсів і маркетингових зусиль на окремі потенціали. 

Сутність маркетингового потенціалу підприємства полягає у 

максимальній спроможності підприємства використовувати всі провідні 

досягнення у галузі маркетингу. Маркетинговий потенціал підприємства 

слід розглядати як низку із окремих потенціалів, які характеризують: 
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ступінь готовності маркетингових ресурсів, організаційного механізму 

маркетингу і спроможності досягати необхідних маркетингових 

результатів [1].  

При управлінні маркетинговим потенціалом виробничих 

підприємств, варто приділяти увагу маркетинговим факторам, які 

формують потенціал підприємства (рис.1).  

  

Рисунок 1. Основні складові маркетингового потенціалу виробничих 

підприємств [4] 

Класифікацію маркетингового потенціалу за різними критеріями 

детально надає Балабанова Л.. Така класифікація дозволяє навіть за 

відсутності кваліфікованих фахівців зробити оцінку маркетингового 

потенціалу підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1. Дослідження маркетингового потенціалу підприємства за 

основними класифікаційними ознаками [1] 

Ознака  Вид маркетингового потенціалу 

За ступенем 

реалізації 

Аналіз досягнутого потенціалу. 

Перспективний потенціал 

За функціями 

маркетингу 

Маркетинговий потенціал характеризує спроможність 

системи виконувати свої функції 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИМСТВА 

Рівень кваліфікації та 

досвід персоналу 

Партнерські відносини з 

посередниками і 

постачальниками Маркетингова 

інформаційна система 

Оптимальний 

асортимент 

Власна збутова мережа 

Споживачі 

Частка ринку 

Виважена цінова 

політика 
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 За етапами 

життєвого циклу 

Оцінка маркетингового потенціалу в розрізі: 

- життєвого циклу виробу; 

- життєвого циклу організації 

За методами 

дослідження  

- результативний підхід; 

- системний підхід; 

- діагностичний підхід 

За критеріями 

оцінки 

Маркетинговий потенціал: 

- загального управління виробництвом; 

- персоналу; 

- фінансово-матеріальних ресурсів 

Виявлення маркетингового потенціалу на виробничому підприємстві 

відіграє важливу роль для його подальшого розвитку. На кожному етапі 

виробничого циклу на підприємстві, починаючи з закупівлі сировини та 

закінчуючи реалізацією продукції, ефективне  використання 

маркетингового потенціалу дає можливість підвищити ефективність 

використання наявних ресурсів, задля досягнення поставлених цілей та 

зміцнення ринкових позицій. Зазначимо, що на сьогодні українські 

підприємства виробничого комплексу використовують три форми 

застосування маркетингу. Перша з них – це епізодичне використання 

частини інструментів маркетингу керівниками чи уповноваженими 

особами. Цю форму маркетингових відносин можна використовувати 

зокрема філіями відомих підприємств, що динамічно розвиваються. 

Другою формою застосування маркетингу є періодичне використання 

маркетингу структурними підрозділами підприємств та організацій. Цю 

форму недоцільно використовувати виробничим підприємствам, оскільки 

вона в стратегічному плані не спрямована на динамічний розвиток. Третя 

форма – використання маркетингу як частини системи управління 

підприємством, організацією із постійним застосуванням максимального 

набору відповідних інструментів. Поділяємо точку зору автора, що ця 
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форма застосування маркетингу економічно обґрунтована та необхідна у 

діяльності сучасних підприємств виробничої галузі [3].  

В умовах глобалізацій економічних процесів розвиток підприємства 

відбувається в непередбачуваних умовах. Адаптивний підхід до 

управління маркетинговим потенціалом та обґрунтування конкретних 

управлінських рішень потребує врахування різних видів ризиків. Перед 

керівництвом підприємства постає складне питання – врахування умов 

ризиковості та локалізація негативних впливів. Враховуючи те, що вибір 

напрямів розвитку маркетингового потенціалу передбачає оцінку 

альтернатив, дії щодо зниження невизначеностей на етапі планування 

можуть сприяти підвищенню результативності [2]. 

Маркетингова діяльність пов’язана з прийняттям рішень щодо 

планування розвитку маркетингового потенціалу чи безпосередньо самої 

діяльності в умовах неповної інформації. Це обумовлює невизначеність та 

ризиковість [8]. 

Ризиковість є невід’ємною складовою маркетингової діяльності. 

Джерелами ризиковості можуть бути різноманітні фактори, зокрема: 

політична та економічна нестабільність в країні, девальвація гривні, зміна 

кредитних ставок, зміна курсів валют, негаразди у відношеннях із 

партнерами тощо. Тому, одним із шляхів подолання ризиковості та 

невизначеності є правильна оцінка ступеня ризиковості, управління 

невизначеністю та ризиками, а також своєчасне реагування на них (рис. 

2). 
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Рисунок 2 Планування розвитку маркетингового потенціалу на 

виробничому підприємстві [6]. 

Провівши аналіз факторів впливу на формування маркетингового 

потенціалу підприємства слід зазначити те, що підприємство, маючи в 

своєму розпорядженні ті або інші засоби виробництва, персонал з 

певними характеристиками, фінансові та інші ресурси, здатне реагувати 

на виклики, що постійно змінюються, та підвищувати свою ділову 

активність. Звідси випливає, що в результаті взаємодії всіх складових 

системи ресурсів досягається ефект цілісності ресурсного потенціалу, 

тобто формуються нові властивості, якими кожен окремий вид ресурсу не 

володіє [5]. 

Аналіз комплексу маркетингового потенціалу підприємства дозволяє: 

– зменшити до мінімуму негативні наслідки змін, що відбуваються, а 

також факторів «невизначеності майбутнього»; 
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– можливість враховувати об’єктивні (зовнішні і внутрішні фактори), 

що формують зміни, зосередиться на вивченні цих факторів; сформувати 

відповідні інформаційні банки; 

– можливість одержати необхідну базу для розробки стратегічних і 

тактичних рішень;  

– полегшити роботу із забезпечення довго- і короткострокової 

ефективності і прибутковості;  

– можливість зробити організацію більш керованою, оскільки при 

наявності системи стратегічних планів є можливість порівнювати 

досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді 

планових завдань; 

– можливість установлення системи стимулювання для розвитку 

гнучкості і пристосування організації й окремих її підсистем до змін;  

– забезпечення динамічності змін за допомогою прискорення 

практичних дій по реалізації стратегічних планів на основі відповідної 

системи регулювання, контролю й аналізу;  

– створення виробничого потенціалу і системи зовнішніх зв'язків, що 

сприятливі до змін і дають можливість досягти цілі [9]. 

Отже, маркетинговий потенціал – це можливості підприємства 

(району, регіону, галузі) ефективно реалізовувати комплекс маркетингу на 

основі якісного управління та організації маркетингу підприємства в 

цілому. 

Використання маркетингового потенціалу на підприємстві дасть 

змогу підприємству визначати свій стан, виявляти приховані резерви та 

можливості і розробляти ефективні і результативні рішення майбутнього 

розвитку. В сучасних умовах української економіки розвиток виробничих  

підприємств залежить не тільки від ефективної взаємодії сировинних, 

виробничих, логістичних, сервісних ланцюгів суб’єктів аграрного ринку, а 

й від наявності потужного маркетингового потенціалу. Наявний 
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маркетинговий потенціал підприємств впливає на формування 

маркетингових стратегій на основі ресурсних, трудових фінансових 

можливостей підприємства. Оцінка потенційних можливостей 

підприємства щодо виконання маркетингових стратегій забезпечує 

оптимізацію витрат на виробництво конкурентної продукції, розширення 

її асортименту та знаходження нових каналів збуту. Завдяки цьому 

забезпечується ефективність розвитку виробництва, а також здатність 

підприємства знайти і зайняти вигідні ринкові ніші, підвищити його 

конкурентоспроможність.  
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методику їх розрахунку. Обгрунтовано необхідність розрахунку 

інтегрального показника результативності маркетингового каналу на 

ринку продовольчих товарів. 

Ключові слова: канали, канали розподілу, розповсюдження, 

маркетингові канали, маркетингова політика розповсюдження, 

результативність маркетингових каналів. 

На етапі становлення ринкових відносин посилення конкурентної 

боротьби на внутрішньому ринку продовольчих товарів зумовлює 

підвищення зацікавленості національних підприємств до процесу 

формування систем продажу продукції. Впровадження сучасних методів 

управління у різні сфери господарської діяльності спричиняє значне 

розширення кола маркетингових завдань та обґрунтовує необхідність 

здійснення багатоваріантного аналізу рішень у процесі вибору 

потенційних партнерів. У зв’язку з цим зростають й вимоги до 

організування та визначення форми співпраці в рамках маркетингових 

каналів на ринку продовольчих товарів, через які продукція потрапляє до 

кінцевого споживача. 

Окремі питання розвитку маркетингових каналів стали об’єктом 

дослідження всесвітньо визнаних фахівців з маркетингу. Теоретико-

методологічні аспекти цієї проблеми висвітлені у роботах І.В. Бойчук,  

Т. Е. Никитиной, Ф.Котлера, Е. П.Голубкова,  О.А. Біловодської,  В.Г. 

Щербак, Є.В. Крикавського, У.Р. Сухорської [1-8]. Проте прикладні 

аспекти розвитку маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів з 

врахуванням особливостей розвитку економіки України висвітлено 

недостатньо. Саме тому ґрунтовне дослідження цієї проблеми є 

своєчасним та актуальним. 

Ефективне застосування методики формування маркетингових 

каналів на ринку продовольчих товарів обмежене станом внутрішнього та 

зовнішнього середовища. До чинників мікросередовища підприємств 
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харчової промисловості відносяться такі фактори як запити споживачів, 

конкуренція, ціни та дохід, а до чинників макросередовища – 

демографічні зміни, законодавчі ініціативи, НТП, зміни культурних 

цінностей споживачів.  

Для вчасного виявлення та попередження негативних змін у сфері 

розповсюдження на кожному рівні необхідно володіти механізмом 

розрахунку ключових показників результативності, аналіз яких дозволить 

виявити критичні та наближені до критичних маркетингові канали та, в 

результаті корегуючих заходів, дозволить підвищити 

конкурентоспроможність підприємства. У якості інструменту виявлення 

порушень у комплексі маркетингу підприємства, одним з елементів якого 

і є розповсюдження, можна використати систему маркетинг-аудиту.  

Для удосконалення маркетингових каналів на ринку продовольчих 

товарів, на нашу думку доцільно в рамках маркетинг-аудиту проводити 

аналіз результативності розповсюдження. Ми рекомендуємо такий аналіз 

здійснювати у трьох напрямках – аналіз дистриб’юції, товароруху та 

продажів (рис.1). 

В аналізі результативності маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів надзвичайно важливе значення відіграє відповідний 

аналіз його елементів – процесів складування, зберігання, 

транспортування продукції підприємства, а також її кастомізації.   
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Рис.1. Аналіз результативності маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів 

 

Для цього потрібно володіти інформацією, яку можна отримати з 

фінансової звітності підприємства, а також за допомогою даних 

аналітичного обліку відділу, на який покладені функції забезпечення 

маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів. 

Аналіз  результативності маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів включає сукупність якісних та кількісних оцінок 

функціонування кожного каналу у розрізі його прибутковості, 

стабільності та динамічності. Інформацію для проведення аналізу можна 

отримати при проведенні фінансового або управлінського аудиту. 

Глибина аналізу залежатиме від можливостей підприємства, існування на 

ньому практики внутрішнього аудиту та проведення ним маркетингових 
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досліджень. Важливою складовою цього процесу є його якісна складова, 

тобто вивчення та співставлення продовольчих товарів, які вимагаються 

виробником та можуть бути забезпечені посередниками, що є запорукою 

прибутковості та конкурентоспроможності всієї системи 

розповсюдження. 

Кількісна оцінка включає визначення основних методів контролю та 

розрахунок показників, які дозволять зробити висновок про 

результативність маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів 

(табл. 1).  

Таблиця 1 Показники результативності маркетингових каналів на 

ринку продовольчих товарів  

Показники 
Математична 

формула 

Показники прибутковості 

Рентабельність маркетингових каналів 

на ринку продовольчих товарів (Рзаг),% заг

заг
заг

В

ПР
Р   

Рентабельність прямих маркетингових 

каналів на ринку продовольчих товарів 

(Рпк),% 
пк

пк
пк

В

ПР
Р   

Рентабельність непрямих 

маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів (Рнк),% 
нк

нк
нк

В

ПР
Р   

Показники стабільності 

Середньоквадратичне відхилення 

прибутку маркетингового каналу на ринку 

продовольчих товарів  
n

xx 


2)(
  

Коефіцієнт варіації прибутку 

маркетингового каналу на ринку 
%100

x



V  
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продовольчих товарів  

Часова цінність учасника 

маркетингового каналу на ринку 

продовольчих товарів  

Середня тривалість 

відносин з учасником каналу 

Рівень плинності учасників 

маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів (Пкр), % 
ву

ву

ну

ку

кр
РП

К

РП

К
П   

Зміна рентабельності маркетингового 

каналу на ринку продовольчих товарів 

( Р ),% 

пф РРР   

Зміна обсягу замовлень продукції по 

маркетинговому каналу, грн. 
пфкр ОЗОЗОЗ   

Абсолютне відхилення фактичного 

обсягу реалізованої у маркетинговому 

каналі від планового (
кРП ), грн. 

кпкфк РПРПРП   

Показники динамічності 

Показники динаміки обсягу реалізації 

по маркетинговим каналам: темпи росту 

(Тр)та приросту (Тпр),% 100
)(

,100








п

пф

пр

п

ф

р

РП

РПРП
Т

РП

РП
Т

 

Частка продукції, що була реалізована 

через непрямі маркетингові канали (Чнк), % з

нк
нк

РП

РП
Ч   

Частка продукції, що була реалізована 

через прямі маркетингові канали (Чпк), % з

пк
пк

РП

РП
Ч   

Частка обсягів замовлень продукції по 

маркетинговому каналу (ОЗк) у загальному 

обсязі замовлень (ОЗ), % 
ОЗ

ОЗ
Ч к

зк   
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Індекс проникнення на територіальний 

ринок (Іпр) 

пкр

фкр

пр
РП

РП
І  , або 

пкр

фкр

пр
К

К
І   

 

Для оцінки прибутковості маркетингових каналів на ринку 

продовольчих товарів пропонуємо розраховувати його рентабельність. 

Рівень стабільності сформованого підприємством маркетингового каналу 

на ринку продовольчих товарів, або такого, що планується до 

використання в процесі розповсюдження, ми пропонуємо вимірювати за 

допомогою статистичних показників, таких як коефіцієнт варіації 

прибутку маркетингового каналу на ринку продовольчих товарів та 

середньоквадратичне відхилення прибутку маркетингового каналу на 

ринку продовольчих товарів. Для розрахунку цих показників доцільно 

використовувати сучасні пакети прикладних програм, таких як Excel, 

Stagraphics, Statistika. 

Показник часової цінності учасника маркетингового каналу на ринку 

продовольчих товарів дозволяє оцінити ступінь покриття втрачених 

старих контактів новими. Окрім цього поява нових учасників у 

маркетингових каналах свідчить про привабливість підприємства як 

постачальника та, як правило, є індикатором майбутнього збільшення 

обсягів реалізації. В свою чергу, рівень плинності учасників 

маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів розповсюдження 

розраховується для аналізу зростання, або скорочення бази активних 

учасників маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів (для 

аналізу беруться тільки ті учасники маркетингового каналу на ринку 

продовольчих товарів, термін співпраці з яким не менше 6 місяців). 

У практичній діяльності вітчизняних підприємств харчової 

промисловості, як правило, не здійснюється збір та аналіз показників, 
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необхідних для розрахунку показника сукупної цінності маркетингового 

каналу на ринку продовольчих товарів. Здебільшого маркетингові канали 

оцінюються за кількісними критеріями, зокрема за обсягом реалізованої за 

певний період продукції підприємства.  

Оцінити загальну результативність та зробити вибір найкращого 

маркетингового каналу на ринку продовольчих товарів зі всієї сукупності 

каналів, що задіяні в системі розповсюдження продукції підприємства ми 

пропонуємо за допомогою одного з аналітичних методів вибору – лінійно-

усередненим методом з наведеного вище переліку показників 

результативності маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів 

(див. табл.1) обрати ті, які мають найбільше значення у господарській 

діяльності підприємства, та розробити шкалу їх оцінювання у балах. Далі 

потрібно встановити коефіцієнти вагомості кожного з обраних 

показників, які у сумі складатимуть 100% та здійснити вибір за найвищим 

значенням інтегрального показника результативності маркетингового 

каналу на ринку продовольчих товарів: 





n

і
ijikr BVR

1
       (1) 

де  Rkr – інтегральний показник результативності маркетингового 

каналу на ринку продовольчих товарів; 

Vi – числовий коефіцієнт вагомості і-го показника; 

Bij – бальна оцінка і-го показника j-го маркетингового каналу на 

ринку продовольчих товарів. 

 

Отже, розрахунок економічних показників функціонування системи 

розповсюдження продукції на основі вивчення підсистем збуту, 

товароруху, та продаж, є дуже складною процедурою, яка потребує 

значних витрат часу та великого масиву внутрішньої та зовнішньої 
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інформації. Окрім цього, важливе значення для підприємств має вибір 

методу оцінки маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів та 

визначення інтегрального показника їх результативності. Проте, отримані 

результати можуть стати індикатором у виявленні існуючих недоліків 

діяльності системи розповсюдження та вказати на можливі джерела її 

удосконалення. 
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У статті розглянуто існуючі підходи до розробки системи ключових 

показників ефективності діяльності підприємства, здійснена їх критична 

оцінка, запропоновано низку основних вимог до системи показників для 

оцінки діяльності підприємства в цілому або його структурних 

підрозділів.   

Ключові слова: показники ефективності, система ключових 

показників, ефективність, оцінка ефективності,  діяльність. 

Постановка проблеми.  Ефективна система оцінки діяльності 

підприємства і його структурних підрозділів є основою для ухвалення 

управлінських рішень і розвитку підприємства. Ефективність управління 

діяльністю підприємства забезпечується інформацією про діяльність 

структурних підрозділів, центрів відповідальності. Саме така інформація 

для керівників різних рівнів управління всередині підприємства 

створюється у вигляді сукупності визначених показників, тому важливим 

завданням є формування системи показників управлінської звітності. 

Проблема оцінки ефективності діяльності підприємства стає все більш 

актуальною. Про це свідчать численні розробки зарубіжних і вітчизняних 

науковців і широка дискусія у науковій літературі з цього приводу, 

особливо щодо підходів до побудови такої системи показників на 

підприємстві.  

Формулювання цілей статті.  Метою статті є дослідження і оцінка 

сучасних підходів до розробки системи ключових показників 
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ефективності діяльності підприємства з метою обґрунтування критеріїв 

для побудови такої системи на конкретному підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами системи 

ключових показників ефективності діяльності підприємства присвячено 

низку робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема А. Гершуна, Р. 

Каплана, Д. Нортона, Б. Райана, М.Х. Мескона, Нильса-Горана Ольве, 

Є.В.Мниха, В.Р. Шевчука, П.Й. Атамаса, М.Г. Чумаченка та інших. У 

вітчизняних науковців дослідження ключових показників ефективності 

діяльності підприємства зосереджені в основному на аналізі сутності 

поняття, проте недостатньо досліджено і обґрунтовано критерії для 

побудови такої системи на конкретному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Ключові показники 

ефективності – це індикатори, що дозволяють оцінити ефективність 

діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів, і 

ухвалювати на цій основі управлінські рішення. Необхідність розробки 

такої системи показників викликана тим, що традиційно існуюча система 

показників оцінки діяльності підприємства не відповідає вимогам через 

наступне:  

1. Фінансово-орієнтований підхід при оцінці результатів діяльності і 

ухваленні управлінських рішень. Як зазначається в SMA 4D 

«Вимірювання ефективності підприємства», фінансові показники, які 

традиційно домінували при оцінці результатів діяльності підприємства, в 

умовах конкурентної боротьби, не здатні повною мірою забезпечити 

обґрунтування управлінських рішень, тому при оцінці результатів 

діяльності більш вагому роль мають відігравати не фінансові показники 

результатів діяльності: частка ринку, новаторство, якість і рівень 

обслуговування, робота з кадрами тощо [1].  

2. Ретроспективний підхід до оцінки діяльності підприємства в 

цілому і його структурних підрозділів (передбачає можливість оцінки 
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діяльності підприємства і його структурних підрозділів по завершенні 

звітного періоду і виключає можливість коригування планів).  

3. Використання показників, що в недостатній мірі відображають 

зв’язок одержаних результатів зі стратегічними цілями підприємства.  

4. Використання показників, що в недостатній мірі відображають 

результати діяльності конкретного структурного підрозділу. Отже, для 

того щоб мати повну картину стану справ на підприємстві, можливість 

правильно оцінити діяльність центрів відповідальності і ухвалювати 

управлінські рішення на цій основі, на підприємстві мають 

використовувати всі види показників: - кількісні та якісні; фінансові й не 

фінансові; абсолютні й відносні; показники фактори й узагальнюючі 

результативні показники; внутрішні й зовнішні тощо [2]. 

Наразі існує декілька підходів до формування системи показників для 

оцінки діяльності підприємства і його структурних підрозділів.  

1. Збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC) - це 

система стратегічного управління й оцінки діяльності підприємства, яка 

трансформує місію та стратегію підприємства в систему взаємопов’язаних 

показників. Система заснована на балансі між короткостроковими й 

довгостроковими показниками, результативними й показниками-

факторами, фінансовими й не фінансовими, економічними й соціальними. 

Спочатку концепція стратегічних карт була представлена Робертом 

Капланом і Девідом Нортоном в першому номері Harvard Business Review 

за 1992 рік. Стратегічні карти призначалися для узгодження 

короткострокових цілей діяльності компанії з її місією і стратегією на 

довгострокову перспективу за допомогою визначення чотирьох основних 

аспектів діяльності: - навчання и розвиток; - організація внутрішніх 

бізнес-процесів; - відносини зі споживача; - фінансова діяльність. Разом ці 

напрями дають цілісну картину стратегії підприємства та її динаміки. При 
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необхідності можуть вводитися і використовуватися додаткові набори 

власної розробки. 

Після оприлюднення праці Д. Каплана і Р. Нортона збалансована 

система показників придбала широку популярність у діловому світі. До 

цього багато компаній орієнтувалися у своїй діяльності переважно на 

поточні фінансові цілі, які слабо узгоджувалися з довгостроковими цілями 

компанії. Зазвичай, це призводило до виникнення розриву між розробкою 

стратегії підприємства та її практичною реалізацією [3].   

Стратегічні карти, побудовані на основі системи збалансованих 

показників, дають повне уявлення про стан підприємства, відображаючи 

не лише його фінансові переваги і можливості, але і стан відносин із 

контрагентами, стан організації внутрішніх бізнес-процесів, перспективи 

розвитку та навчання. Однак, стратегічні карти - це не просто система 

показників для оцінки діяльності компанії. Вони забезпечують 

концентрацію зусиль менеджерів на досягненні успіху в майбутньому, а 

отже є інструментом управлінського контролю і реалізації стратегії 

компанії. 
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Рисунок 1 - Зв'язок стратегічних карт 

2. Збільшення вартості акціонерного капіталу, або збільшення 

економічної вартості (Shareholder value add, SVA; Economic value add, 

EVA). З'явившись ще в 1890 р., цю концепцію лише нещодавно почали 

широко використовувати з метою стратегічного планування як основний 

фінансовий показник. Суть концепції – досягнення необхідного рівня 

прибутковості, щоб окупити здійснені інвестиції. Існує тісний 

взаємозвязок між SVA і курсом акцій. Багато підприємств розглядають 

збільшення показника SVA як індикатор збільшення грошових 

надходжень і підвищення ефективності використання капіталу. У цей час 

SVA починає широко застосовується не тільки у виробництві, але й у 

інших галузях, наприклад, сфері фінансових послуг.  

3. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА, Activity Based Costing, 

АВС) - це технологія, що дозволяє оцінити реальну вартість продукту або 

послуги незалежно від організаційної структури підприємства. Як прямі, 

так і непрямі витрати розподіляються між продуктами і послугам залежно 
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від обсягу ресурсів, необхідних на кожному з етапів виробництва. Дії, 

виконані на цих етапах, у контексті методу ФВА називаються функціями.  

Таким чином, щоб досягти поставлених цілей, компанії необхідно 

управляти своїми процесами, організовуючи їх взаємопов'язане 

виконання. Це означає, що необхідно створити процесну структуру 

компанії, яка утворюється шляхом «пов'язування» процесів з цільовою 

структурою.  

Часто відбувається підміна понять, і замість процесної структури 

використовують класифікацію процесів, тобто структуру їх типів. Безліч 

подібних класифікацій можна знайти в літературі, де процеси згруповані 

за якоюсь обраною ознакою. Але це не є процесною структурою, оскільки 

не забезпечує їх взаємопов'язаності для досягнення цілей, тобто того, 

заради чого, вони власне і призначені.  

Щоб сформувати процесну структуру, необхідно здійснити наступне: 

- розробити цілі підприємства, які формуються на етапі розробки 

стратегіі; - визначити процеси підприємства, які формуються на етапі 

бізнес-інжинірингу, тобто їх опису та моделювання з метою їх подальшої 

оптимізації.  

Процесне управління ґрунтується на управлінні за цілями. Кількість і 

форма процесів визначається цілями. Відповідальність за результат і 

виконання процесу покладається на власника процесу. Процес має 

зовнішні межі. Вимоги до результатів процесу пред'являють клієнти 

процесу. 

Для забезпечення ефективного функціонування розробленої системи 

показників, необхідно розробити й затвердити їх цільові значення. 

Затвердження цільових значень показників необхідно проводити, 

враховуючи особливості кожного конкретного підприємства. 

Вимірюванню підлягають ті функції керівників центрів відповідальності, 

від яких залежить результат його роботи й роботи підрозділу 
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підприємства. Під час розробки системи показників може виникнути 

ситуація, коли складно однозначно визначити відповідального за 

показник, бо за значення показника несуть відповідальність кілька 

підрозділів. Наприклад, показник вартості робочого капіталу. У формулу 

розрахунку робочого капіталу входять: запаси + дебіторська 

заборгованість – кредиторська заборгованість. За оптимальний обсяг 

запасів відповідальні відділ постачання і відділ збуту; за показник 

«дебіторська заборгованість» відповідальні відділ збуту та фінансовий 

відділ; за показник «кредиторська заборгованість» - відповідає відділ 

постачання. Бувають випадки, коли під час визначення оптимального 

значення показника різні відділи переслідують різні (іноді суперечливі) 

цілі. Наприклад, показник дебіторської заборгованості [4]. 

 Намагаючись реалізувати більший обсяг продукції, відділ збуту не 

звертає увагу на рівень дебіторської заборгованості. Фінансовий відділ, 

прагнучи збільшити ліквідність підприємства й уникнути збитків щодо 

списання дебіторської заборгованості, зацікавлений у її зниженні. Тому 

необхідно забезпечити оптимальне для всіх відділів значення показника. 

Розроблену систему показників і відповідальних за них керівників центрів 

відповідальності необхідно закріпити у внутрішніх документах. 

Висновок. Отже, принципи формування системи показників, а також 

результати конкретного вибору такої системи, повинні регламентуватися 

внутрішніми нормативними документами, враховуючи інформаційні 

потреби користувачів. Управління на основі такої системи показників 

ефективності дозволяє забезпечить безперервний контроль за 

результатами діяльності підприємства в цілому і структурних підрозділів, 

відповідністю досягнутих результатів стратегічним цілям підприємства і 

сприяє підвищенню ефективності управлінських дій на всіх стадіях 

процесу управління. Проте подальших розробок потребують питання 

щодо побудови системи цілісної оцінки ефективності, а не лише 
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економічної. Крім того надзвичайно важливою залишається проблема 

використання показників, що не мають кількісного вираження. 
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ЗАХОДИ І ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розкрито сутність поняття «конкурентна перевага» 

підприємства, а також визначено особливості її формування. 

Досліджено зовнішні та внутрішні фактори середовища, які впливають 

на конкурентні переваги підприємства.  
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Розвиток конкурентних переваг будь-якого підприємства є однією з 

умов забезпечення його конкурентоспроможності в сучасному 

нестабільному середовищі. Керівники та менеджери підприємств різних 

сфер діяльності, масштабів, організаційно-правових форм все більше 

усвідомлюють необхідність побудови відповідних систем управління, які 

б дозволяли в середовищі нестабільності та невизначеності реалізувати 

можливості забезпечення ефективної конкуренції, досягнення 

необхідного рівня рентабельності діяльності, зміцнення позиції на ринку. 

У даний час середовище діяльності вітчизняних підприємств 

надзвичайно складне. Падіння обсягів виробництва, зменшення 

купівельної спроможності населення, глибокі та важкопрогнозовані 

валютні, цінові коливання, фактична недоступність зовнішніх фінансових 

ресурсів, суттєво обмежують інструментарій ефективного управління 

підприємствами, а відтак і формування потенційних та реальних 

конкурентних переваг.  

Подібна ситуація, мінімізує ефективність стратегічного планування 

діяльності, що є базовою передумовою виходу підприємства на нову 

якість розвитку незважаючи на зовнішні дестабілізуючі впливи. 

Дослідженню основ конкуренції присвячено праці зарубіжних і 

вітчизняних економістів І. Ансофа, Г. А. Іващенко, М. Портера, Ф. 

Котлера, А. Сафиуллина , Г. Фатхутдинова, Є. Шершньової, Г. Хемела, Л. 

Донець, Г. Захарчин, Є. Смирнова та ін. 

В сучасних умовах господарювання перевага в ресурсах є 

необхідною для забезпечення оперативної ефективності і подальшого 

розвитку підприємства. Тому важливим напрямком формування та 

розвитку конкурентних переваг є розробка ефективного механізму їх 



246 

 

оцінювання, який базуватиметься на унікальному позиціонуванні 

компанії, орієнтації на унікальні види діяльності. Саме це дасть змогу 

забезпечити довгострокові конкурентні переваги, ефективно 

використовувати та розвивати на довгострокову перспективу потенціал 

підприємства 

Надзвичайно гостро постають зазначені проблеми перед 

підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Валютні 

коливання швидко вимивають оборотні ресурси, ускладнюють 

розроблення відповідної цінової політики, маркетингових планів. 

Продукція підприємств сфери зовнішньоекономічної діяльності 

переважно характеризується значною еластичністю попиту, відтак, в 

умовах макроекономічної кризи, можливе різке його зменшення.  

Підприємства вдаються до політики «вичікування», що означає 

згортання активності, інвестиційних програм, орієнтацію на найбільш 

рентабельні види діяльності, які переважно дуже опосередковано 

впливають на формування потенціалу стратегічної 

конкурентоспроможності. Найбільш уразливі до подібних ситуацій 

вузькодиверсифіковані підприємства, динаміка діяльності яких швидко 

погіршується. 

Незважаючи на складність середовища діяльності, його 

непередбачуваність, менеджери підприємств зобов’язані думати про 

можливості пом’якшення впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів, 

знаходити механізми їх нейтралізації, а також визначати і перспективи 

розвитку. Базовим підходом, який дозволяє формувати відповідну 

політику,є стратегічний підхід. Стратегічно орієнтована управлінська 

політика завжди передбачає антикризові механізми, створення фінансових 

резервів, і що найважливіше, – обґрунтування стратегічних альтернатив.  

Стратегічний підхід, – це бачення перспектив підприємства в умовах 

змінюваного середовища. Разом з тим, такий підхід не завжди може бути 
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ефективним, адже потребує формування цілісної системи управління 

підприємством, розроблення механізмів зворотної комунікації тощо. 

Більшість вітчизняних підприємств до зазначених питань підходить 

значною мірою формально, що обмежує ефективність процесів їх 

розвитку і у відносно стабільному середовищі. За умов же нестабільності, 

такі можливості мінімальні. 

Не залежно від рівня ефективності стратегії підприємства, 

розроблення адаптаційних механізмів і реалізація можливостей його 

розвитку в умовах нестабільності, у будь-якому випадку, пов'язані з 

додатковими витратами, або ж свого роду «платою» за беззбиткову 

діяльність.  

Конкурентні переваги є проявом переваг над конкурентами в 

економічній, технічній та організаційній сферах, для того щоб їх створити 

і реалізувати необхідно рано чи пізно нести витрати. Використання такого 

інструменту як диверсифікація діяльності, – передбачає розпорошення 

ресурсів, додаткове зростання витрат в операційній та маркетинговій 

системах. Оптимізація виробничої діяльності, відмова від певних її 

напрямів, чи започаткуванням нових, обумовлюватиме як додаткові 

витрати, так і прямі втрати. Проведення ж радикальних змін, у більшості 

випадків, є недоцільним, адже не гарантує переходу до позитивної 

динаміки. 

Управління підприємством повинно здійснюватися на принципах 

постійного розвитку та вдосконалення. Це стосується всіх підрозділів, 

бізнес-процесів та удосконалення роботи персоналу. Основою сучасної 

конкурентоспроможності є нові переваги, що переростають в інновації, 

матеріалізують нові ідеї та знання.  

Розвиток технологій призводить до скорочення життєвих циклів 

товарів, зміні управлінських та інформаційних технологій. Саме це 

обумовлює визначення життєвого циклу переваг для їх подальшої 
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модернізації або зміни. Основна частина витрат на підприємстві повинна 

припадати не на виробничий процес, а на розробку нової продукції, 

менеджмент якості, маркетинг, збут, розвиток персоналу, корпоративної 

культури, інформаційного забезпечення.  

У цих умовах для зростання конкурентоспроможності необхідно 

пропонувати клієнту додаткову економічну цінність, переходячи від 

продажів товарів до пропозиції рішень (товар плюс супутні послуги, 

відповідні потребам клієнта). Тобто конкурентні переваги будуть 

полягати у здатності конкуруючих суб'єктів представляти на ринку 

системні рішення, що включають не тільки поставки продукції, а й 

комплекс необхідних послуг, який дозволить клієнту отримувати готове 

рішення своїх проблем, позитивні враження від споживання. 

Конкурентна перевага і конкурентоспроможність – це тісно 

взаємопов'язані поняття: конкурентні переваги є факторними ознаками, а 

конкурентоспроможність – результуючою. 

Таким чином, можливості для розвитку конкурентних переваг 

підприємства в нестабільному середовищі безпосередньо пов’язані з 

рівнем сформованості системи управління, системністю стратегічної 

політики. Лише за таких умов можна формувати переваги через кращу 

якість, нижчі витрати, і що найважливіше, – розвиток ключових 

компетенцій, які створюють унікальну цінність для споживачів. У 

підприємств, які формально підходять до побудови управлінських систем, 

такі можливості значно менші, а реалізація рішень в цьому напрямі 

обумовлює значні додаткові витрати.   

Системна управлінська політика підприємства, дозволяє саме 

розвивати конкурентні переваги, які хоча і меншою мірою, але ж 

впливають на якісну трансформацію потенціалу. Створення ж і реалізація 

переваг в умовах нестабільності, чи кризи підприємства, переважно 
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характеризується антикризовою спрямованістю і не відображає 

стратегічних пріоритетів діяльності. 

Парадигма сучасної теорії забезпечення конкурентних переваг 

повинна базуватись на синергетичному сполученню розвитку 

виробничого потенціалу, прогнозуванню тенденцій розвитку майбутніх 

ринків і розвитку підприємства, що самонавчається.  

Управління конкурентними перевагами повинно здійснюватись 

постійно, динамічно, враховуючи особливості розвитку галузі, 

управлінських та інформаційних технологій та базуватись на динамічних 

індикативних показниках конкурентоспроможності. Удосконалення 

організації управління та самонавчання підприємства, розвиток 

людського капіталу, формування інтелектуальної бази знань підприємства 

– нові елементи сучасної парадигми забезпечення конкурентних переваг. 

У програмі подальших досліджень – розробка системи показників 

управління конкурентними перевагами підприємства. 
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ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглядається сутність, методи та оцінка 

маркетингового потенціалу підприємства, а також проведено 

системний аналіз існуючих підходів до оцінки маркетингового 

потенціалу. 

Ключові слова: маркетинговий потенціал, оцінка, маркетингові 

дослідження, ринкові можливості, зовнішня маркетингове середовище, 

внутрішня маркетингове середовище, фактор потенціалу.. 

Постановка проблеми. Необхідність дослідження маркетингового 

потенціалу компанії стає все більш актуальною науковою задачею, 

оскільки знання основних його складових (структури) і ступеня їх 

розвитку в конкретній компанії визначить майбутні напрямки підвищення 
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ефективності маркетингової діяльності. Однак не існує єдиної позиції, 

єдиної методики побудови і функціонування системи маркетингового 

потенціалу як серед зарубіжних, так і серед вітчизняних вчених і фахівців. 

У сучасних умовах потрібні науково обґрунтовані рекомендації, що 

стосуються аналізу існуючої організації маркетингу і оцінки заходів, що 

розробляються з метою її поліпшення та впровадження нововведень в 

систему управління. Для цього спочатку необхідно ретельно вивчити стан 

маркетингової системи підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трактування та 

дослідження оцінки маркетингового потенціалу займалося багато 

науковців, зокрема такі як: С. Безфамільний, А. Рожкова, Е. Попова, В. 

Баранчева, С. Стрижова та інші. В дослідженнях С. Безфамільного та А. 

Рожкової було запропоновано використовувати такі показники [3]: 

масштаб ринку; обсяги продажу; конкуренція; наявність портфеля 

замовлень; витрати на рекламу. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є обґрунтування 

методів оцінки маркетингового потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Маркетинговий потенціал на 

сучасному етапі економічного розвитку суспільства відіграє одну з 

найважливіших роль для просування товарів на ринок, саме він визначає 

тенденції розвитку конкурентного ринку і виділяє найважливіші ресурси і 

компетенції для задоволення потреб споживачів. Не можна забувати 

також, що саме маркетинговий потенціал організації підвищує, в деякій 

мірі, вартість підприємства на ринку і визначає стратегічні напрямки 

розвитку організації.  

Для дослідження маркетингового потенціалу успішно 

застосовуються такі  методи: 

Методи дослідження маркетингового потенціалу 

1. Загальнонаукові - Системні 
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- Комплексні 

2. Аналітико-прогностичні 

3. Методологічні прийоми запозичені із різних областей знань  

Таблиця 1 – Методи дослідження маркетингового потенціалу  

 Системний аналіз дає можливість розгляду будь-яких ринкових 

ситуацій як якийсь об'єкт для вивчення з великим діапазоном внутрішніх і 

зовнішніх причинно-наслідкових зв'язків. 

Комплексний підхід дозволяє досліджувати ринкову ситуацію, 

розглядаючи її як об'єкт, що має різні прояви. 

Для оцінки маркетингового потенціалу можуть застосовуватися різні 

маркетингові дослідження, наведені у табл.2. 
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Метод Переваги та недоліки Форма проведення 

1.Спостереження 1. Висока ступінь 

об’єктивності оцінки 

2.Деякі фактори не під- 

даються спостереженню, 

великі витрати 

Польова або лабораторна 

2. Опитування, інтерв’ю Дослідження обставин і 

факторів, що не 

проявились у поведінці 

споживача (мотиви) – 

необхідність забезпечення 

репрезентативності вибірки 

Усна або письмова 

3.Панельні дослідження – виявлення тенденцій 

розвитку за визначений 

період «смертність» панелі 

Торгівля 

4.Експеримент – можливість дослідження 

впливу різних факторів, 

контроль ситуації великі 

затрати часу та засобів 

Польова або лабораторна 

Таблиця 2 – Характеристика методів дослідження  

 

В основному, маркетинговий потенціал визначається товаром і 

комплексом заходів, пов'язаних з ним. Найбільш істотними, з точки зору 

використання комплексу маркетингу, є такі цілі підприємства: аналіз 

структури збуту, аналіз покриття витрат, прибуток і економія рівня 

собівартості, зростання підприємства і так далі. Оцінка продуктів і 

програм можлива на базі різних критеріїв. Найчастіше в цій ролі 

використовуються показники обсягу збуту і покриття витрат [4, с. 136].  

Аналіз структури збуту показує, перш за все, абсолютне і відносне 

значення продуктів і груп продуктів і відхилення від планових величин і 
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показників за минулий період часу. Результати оцінки збуту дають 

інформацію про товар, який повинен бути виключений з виробничої 

програми, оскільки це знижує рівень маркетингового, а, отже, і 

економічного потенціалу підприємства в цілому. Для цього проводиться 

концентраційний аналіз, варіантом якого може бути так званий ABC-

аналіз. Згідно з ним, продукція досліджуваного підприємства поділяється 

на три класи за обраними критеріями (прикладом тому можуть бути збут, 

покриття витрат, прибуток, а також всі випущені товари) і розподіляється 

по частці кожного виду продукції в загальному обсязі збуту підприємства. 

Розподілені таким чином товари умовно складають три групи: А - група 

найбільш пріоритетного товару; В - група перехідних продуктів і С - 

основні кандидати на вибування з виробничої програми підприємства [2].  

 Важливим в оцінці і аналізі маркетингового потенціалу є аналіз 

покриття постійних і змінних витрат. Цей метод відноситься до класичних 

методів аналізу виробничої програми. Він дозволяє визначити, яка з них 

принесе максимальний або достатній, виходячи з можливостей 

підприємства, дохід. Розмір покриття витрат можна розрахувати по різних 

об'єктах [5]: 

1) покриття витрат по продукту або групи продуктів; 

2) покриття витрат у відсотках від нетто-доходу; 

3) покриття витрат, що припадають на одну грошову одиницю 

прямих витрат, (тобто витрати, пов'язані прямо на збут). 

Як інструмент аналізу покриття витрат може бути використаний 

вище описаний ABC - аналіз, в якому замість відсотків на збут, 

вказуються відсотки покриття витрат. В цьому випадку, можливо 

відмінність між ранжуванням продуктів за часткою покриття витрат від 

частки в обсязі збуту. Що стосується виробничої програми, то іноді має 

сенс виробляти товар з негативним покриттям витрат, наприклад, якщо в 

результаті зв'язків між продуктами приноситься прибуток в іншому місці. 
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Критеріїв, за якими можна визначати і оцінювати даний елемент 

економічного потенціалу - безліч. Як правило, всі вони пов'язані з 

товарною політикою, що проводиться на підприємстві. До них можуть 

ставитися наступні критерії: конкурентоспроможність товару, його 

життєвий цикл, обсяг збуту продукції, марочні і так далі. При практичної 

оцінки маркетингового потенціалу, головним і доступним в 

інформативному плані повинен бути критерій, що характеризує рівень 

реалізації продукції того чи іншого підприємства. Це пояснюється тим, 

що будь-який господарюючий суб'єкт може виробляти продукцію 

відповідно до виробничим можливостям, тобто виробничої потужності, 

витрачаючи при цьому наявні інформаційні, інноваційні, інвестиційні та 

інші ресурси. Однак рівень збуту показує, наскільки продукція даного 

підприємства затребувана щодо його можливостей.  

Таким чином, маркетинговий потенціал являє собою можливості, які 

можна визначити в найближчому майбутньому. Маркетинговий потенціал 

підприємства визначатимемо як сукупність маркетингових ресурсів, 

ринкових можливостей розвитку компанії, що дозволяють здійснювати 

маркетингові функції, спрямовані на зростання і зміцнення конкурентних 

переваг в майбутньому.  

Ефективність маркетингового потенціалу залежить від наступних 

груп факторів:  

- фактори, що визначають внутрішнє поточний стан підприємства; 

- наявність ресурсів розвитку (матеріальних, технологічних, 

ринкових, фінансових та ін.); 

- фактори впливу зовнішнього середовища; 

- рівень розвитку конкурентів; 

- рівень розвитку збутової системи і бар'єрні можливості; 
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- різні фактори, що визначають технологію виробництва і споживчі 

переваги, які можуть або погіршувати, або покращувати стан 

маркетингового потенціалу підприємства. 
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ЗАСТОСУВАННЯ POS-МАТЕРІАЛІВ В РОЗДРІБНІЙ 

ТОРГІВЛІ 

У даній статті розглядається необхідність використання POS-

матеріалів у роздрібній торгівлі. Відповідно до видів POS-матеріалів, 

аналізується їх функціональне розміщення. Обґрунтовуються правила 
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створення даних видів рекламних матеріалів та пояснюється 

ефективність їх впливу на споживача.  

Ключові слова: pos-матеріали, реклама, роздрібна торгівля, торгові 

точки мерчандайзинг.  

Широкий асортимент товарів та різноманіття вибору зумовили появу 

та поширення рекламно-інформаційних матеріалів на місцях продажу. 

Цей матеріал привертає увагу покупця, надає додаткову інформацію про 

продукт, бренд та допомагає прийняти рішення про здійснення покупки в 

роздрібному магазині, наповненому подібними товарами.    

POS - матеріали (PointOfSales – з англійської, місце продажу) 

рекламно-інформаційні матеріали, що розміщуються безпосередньо в 

торговій точці. Є настільки ефективним засобом, що часто їх називають 

«Німими продавцями». 

POS стала основною стратегією для виробників. Більшість 

постачальників матимуть певні матеріали POS, які вони зможуть 

безкоштовно надавати у роздрібних магазинах.  

ГоловнізавданняPOS-матеріалів полягають в привертанні уваги 

відвідувача магазину на конкретний товар, розвіянні можливих сумнівів з 

приводу покупки товару і переконанніпотенційного покупця в здійсненні 

покупки. 

Основними функціями POS- матеріалівє: 

 Локалізація –  вказівка на торговельну точку, в якій можна знайти 

певний товар. 

 Інформування – підтвердження наявності товару в даній торговій 

точці. 

 Комунікативна функція –  повідомлення інформації про товар на 

рівні образів. 

 Орієнтування – допомога покупцеві в пошуку товару серед інших в 

місці продажів. 
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 Мотивування – спонукання споживачів до здійснення покупки. 

 Експонування товару  –  привернення додаткової уваги до товару  за 

рахунок виділення місця його викладки. 

 Брендинг – нагадування про існування товару, закріплення 

асоціацій [3, с.30]. 

Використання POS матеріалів, як правило, ефективно для товарів з 

низькою вартістю, які можуть бути легко додані до кошику покупця.  

Вони орієнтуються на покупців, які ще не визначились з  брендом та 

спонукають їх купувати саме той товар, виробники якого застосовують 

POS-матеріали. Незважаючи на те, що різні типи мереж роздрібної 

торгівлі можуть мати дуже різні клієнтські бази, POS-дисплеї, як правило, 

мають універсальний характер. POS- матеріали особливо привабливі для 

економних клієнтів, так як вони часто відображають суперпропозиції, 

розпродажі, новинки,  товари тижня і т.д.  

Останнім часом POS реклама набирає обертів завдяки внутрішнім і 

зовнішнім факторам, які неабияк впливають на маркетингові рішення. 

Нижче перераховані деякі з них:  

Зміна торговельних звичаїв.  Спостерігається тенденція до 

зменшення часу на планування покупок, адже в більшості сімей 

працюють обидва з подружжя. В таких випадках людина заходить в 

магазин та здійснює покупки максимально швидко і тут POS-матеріали є 

дуже ефективними, адже перше, що «кинулось в очі», те й купується.  

Відсутність кваліфікованого персоналу з продажів. Консультанти 

іноді не можуть повністю задовольнити потреби покупців. Часто продавці 

не мають спеціальної підготовки, або вони просто відсутні на точці 

продажу. Таким чином, POS стає найкращим способом передачі 

інформації споживачеві  про переваги продукту та його властивості.  

Зростання цільового маркетингу. Демографічні показники 

варіюються від одного до іншого; кожен магазин має свою відмінну від 
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інших клієнтську базу. За таких умов POS використовуються  як медіа-

засоби для  передачі повідомлень певнійцільовій аудиторії [1]. 

Міжнародна асоціація маркетингу POPAI виділяє наступні види POS-

матеріалів: 

o Постійні дисплеї. Це дисплеї, призначені для використання 

протягом шести місяців або більше. 

o Напівпостійні дисплей – використовуються менше 6 міс. але 

більше 2 міс. 

o Тимчасові дисплеї спроектовані для застосування не більше 2 

міс. 

o Внутрішньо-магазинна реклама. До неї входять мобіли, 

джумби, шелфтолкери, плакати, постери, штендери, панель-кронштейни, 

воблери, стікери, брошури, листівки, диспенсери та ін. (див рис.1).   

 

Рисунок 1 – Види POS-матеріалів 

 

Відповідно до принципу функціональності, певні види POS-

матеріалів розташовують у відповідних зонах магазину. Розрізняють п’ять  

функціональних зон (див. рис.2): 

1.Зовнішня зона. 

2. Вхідна група. 
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3.Торговийзал. 

4.Місце викладки. 

5. Прикасова зона. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функціональні зони 

 

Розміщення видів POS- матеріалів відповідно до функціональних зон 

відображено нижче у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Розміщення POS-матеріалів 

 № ВидиPOS- 

матеріалів 

Функціональна 

зона 

Ціль розміщення 

1 Покажчики, 

вивіски, щити з 

рекламною 

інформацією, штендери, 

панель-кронштейни. 

 

Зовнішня зона 

 

Привернення 

уваги клієнта, пошук 

торгової точки, де 

розміщений товар. 

2 Стікери«Відчинено

-зачинено», « Відсебе –  

до себе», «Працює з –

до»,постери з акціями. 

Вхідна група Інформування 

про режим роботи 

магазину та промо 

акції. 

3 Мобайли, воблери, 

вимпели, гірлянди. 

Торговий зал 

 

Провести 

покупця бажаним 

маршрутом. 

Продовження табл.1 



261 

 

4 Воблери, прапори, 

стікери, листівки, 

буклети, шелфтокери, 

хард-постери 

Листівки, буклети, що 

містять певну рекламне 

звернення і додаткову 

інформацію про 

властивості продукції. 

Місце 

викладки 

 

Спонукання 

покупця до прийняття 

остаточного рішення 

про здійснення 

покупки. 

5 Стікери, 

диспенсери, лотки для 

дрібниці, воблери. 

Прикасова зона Вплив на 

імпульсну покупку 

продукції. 

 

    При розробці POS-матеріалів важливо дотримуватися певних 

правил, які забезпечать ефективність та доцільність використання POS-

матеріалів  на точках продажу.  

    Реклама має викликати у покупця позитивну реакцію. Будь-які 

провокаційні і шокуючі варіанти краще залишити для традиційної 

реклами. 

POS-матеріали повинні нести простий і місткий заклик придбати товар 

тут і зараз. 

    Акцент на інформаційну складову. Грамотно складені тексти на POS-

матеріалах допомагають товару викликати інтерес покупця і «продавати 

самого себе». Простота є ключовим при створенні POS-матеріалу. 

Необхідно уникати багато слів і містити лише найціннішу інформацію. 

Якщо є акція, за яку можна виграти щотижневі нагороди, коли купують 

продукт, використовують POS-матеріали, щоб рекламувати призи більше, 

ніж бренд. 

    Комплексний підхід. Чим більше рекламних носіїв буде розміщено в 

торговій точці, тим вища ймовірність його продажу. POS-матеріали 
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повинні відповідати габаритам місця викладки і торгового приміщення. 

Оптимальним варіантом буде заздалегідь уточнювати всі розміри залу і 

особливості освітлення, щоб показати товар з його кращого боку [2]. 

Варто виділятися з натовпу.Якщо упаковка у певній категорії 

зазвичай буває яскраво кольоровою, то, можливо, правильно буде  

вибрати більш спокійніший колір для POS-матеріалу, щоб максимально 

збільшити вплив на споживача. 

Отже, POS-матеріали є ефективним засобом рекламної кампанії на 

точці продажу. Дані матеріали класифікують за чотирма типами( постійні 

дисплеї, напівпостійні дисплеї, тимчасові дисплеї, внутрішня реклама), 

останній з яких, поділяється, в свою чергу, на безліч видів. POS-матеріали 

повинні бути створені за певними правилами та бути розташованими у 

відповідній торговельній зоні згідно з особливостями свого 

функціонального використання.  Доцільне використання даного виду 

реклами забезпечить не лише відчуття комфорту покупця та отримання 

задоволення від здійснення покупок, а також значно підвищить рівень 

продажу товарів  загалом.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ  ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто шляхи вдосконалення ефективності зовнішньої 

торгівлі підприємства. Розглянуто пропозиції щодо вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Ключові слова: підприємство, ефективність управління 

підприємством, організація зовнішньоекономічної діяльності,стратегічні 

цілі діяльності підприємства,маркетингова інформаційна діяльність 

підприємства, маркетингова інформація. 

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм 

економічних відносин України з іноземними державами. Під 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства слід розуміти таку 

діяльність суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, яка пов’язана із 

здійсненням різноманітних видів даної господарської діяльності та має 

місце як на території України, так і за її межами. 

Ефективність функціонування підприємства – це вид ефективності, 

що характеризує результативність діяльності суб’єкта господарювання як 

складної економічної, а також виробничої системи та дає комплексну 

оцінку раціональності використання його ресурсного потенціалу, при 

цьому відображає співвідношення показників ефекту (результату) та 
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витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на його досягнення 

за певний період часу. 

 Проблеми організації експортних операцій досліджували у наукових 

працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, такі як Багрова І.В., 

Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О., Козик В.В., Босак А.О., Макогон 

Ю.В., Рижиков В.С., Гончарова А.В. питання управління підприємствами 

розглядали у працях Ансофф І., Геєць В., Лазаренко В., Семеняки І. 

 О. Л. Болтак у своїй роботі «Шляхи вдосконалення системи 

управління 

підприємством» описує декілька основних напрямків удосконалення 

системи управління підприємством : 

– удосконалення організаційної структури управління 

підприємством; 

–оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 

показниками діяльності підприємства; 

– удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

– підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості виробленої продукції[1] . 

Організація зовнішньоекономічної діяльності - дуже складна і 

клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як 

кон’юнктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення 

ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод[3]. 

     Тому, для ефективного керівництва такої 

діяльності на рівні підприємства, необхідна оптимальна структура 

управління, яка повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері управління. Її 

форми і методи не можуть залишатися незмінними. 
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 Основними завданнями зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства є: планування, організація і регулювання 

зовнішньоторгових угод, збільшення об'єму експорту і вдосконалення 

його структури, підвищення конкурентоздатності продукції за кордоном, 

сприяння покращенню її якості, вивчення коньюктури товарних світових 

ринків і виявлення критеріїв та вимог, які ставляться до 

конкурентоздатності товарів, вивчення діяльності конкурентів, їх сильних 

і слабких сторін, вироблення рекламних заходів з метою розширення 

експорту, забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних 

інтересів підприємства, участь разом з іншими підрозділами в організації 

транспортування і збереження продукції. Власне зазначене і є основою 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.  

Організаційна форма управління зовнішньою діяльністю на 

підприємстві багато в чому індивідуалізована. Основними пріоритетами з 

вдосконалення зовнішньої економіки та основними стратегічними цілями 

подальшої діяльності підприємства є:  

 - розвиток експортного потенціалу, виходячи з тих орієнтирів 

міжнародної спеціалізації лісогосподарювання  й особливостей 

національної економіки, які б органічно поєднувались з вигідними для  

підприємства напрямами структурних змін в економіці;   

  

- перебудова структури експорту, наближення її до пропорцій, 

властивим розвиненим країнам світу; 

        - диверсифікація географічної структури зовнішньої торгівлі, 

спрямованої на усунення надмірної залежності від окремих 

посередників[2].  Отже, виходячи з вищезазначеного головними 

завданнями менеджменту підприємства полягатимуть у наступному: 
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       - визначення ступення оптимальності всіх складових комплексу 

зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення ймовірності їх 

досягнень на кожному зовнішньому ринку; 

       - чіткому визначенні тих елементів, завдяки яким підприємство 

може розраховувати на конкурентні переваги.   

Подальший ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства залежиь від  : 

- активної участі на зовнішніх ринках з постійним нарощуванням 

експортного потенціалу; 

- зростання об’ємів господарської діяльності; 

- постійного контролю за конкурентоспроможністю; 

- контролю та удосконалення економічних зв’язків з партнерами. 

Для цього особлива увага повинна приділятися вивченню питань: 

- зменшення собівартості товарів і послуг, тобто зменшення суми 

витратних статей; 

- досконале вивчення попиту на ринках; 

- підвищення продуктивності праці; 

- своєчасне здійснення планування господарської діяльності, 

враховуючи прийняту стратегію на ринках. 

Важливими шляхами суттєвого вдосконалення ефективності 

зовнішньої торгівлі та успішного функціонування підприємства є 

підвищення рівня маркетингової інформаційної діяльності та оновлення 

матеріально – технічної бази. 

Стосовно маркетингової інформаційної діяльності то підприємство 

повинно мати повну інформацію про структуру ринку, про рівень попиту 

на ньому, про споживачів, фірмах-конкурентах.  

Їх точність і повнота далеко не завжди достатні для успішної 

реалізації можливостей підприємства. Це змушує займатися 
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маркетинговими дослідженнями, що дозволяють вчасно отримувати 

відсутню або додаткову інформацію. 

Маркетингова інформація - один з найважливіших факторів 

ефективної діяльності, передумова для прийняття обміркованих рішень 

про характер, масштабах, формах економічної діяльності підприємств[2].  

Маркетингова інформація є однією із основних складових 

інформаційного забезпечення підприємства, що передбачає наявність 

інформації, необхідної для управління економічними процесами, що 

міститься у базах даних інформаційних систем.  

На сучасному етапі до інформаційного забезпечення висуваються 

такі вимоги: актуальність, достовірність та своєчасність інформації; 

висока швидкість збору, обробки і передачі; надійність із відповідним 

ступенем ризику; адресність; можливість багаторазового використання та 

кодування з метою захисту інформації.  

 Протягом тривалого перiоду часу інформаційному забезпеченню на 

досліджуваному пiдnpиємстві придiлялося недостатньо уваги, що стало 

причиною iснування так званого iнформацiйного вакууму. 

 Створення дієвого процесу управління маркетинговою діяльністю 

ґрунтується на використанні значних обсягів інформації, яку неможливо 

накопичувати та обробляти без створення на підприємстві маркетингової 

інформаційної системи. Система маркетингової інформації, або 

маркетингова інформаційна система, – це сукупність інформаційних 

процесів для задоволення потреби в інформації різних рівнів прийняття 

маркетингових рішень. 

Така система створюються з урахуванням конкретних потреб 

підприємств. Будь-яке підприємство має низку специфічних особливостей 

як внутрішнього характеру (продукція, ціна, дистриб’юторська мережа, 

зв’язки), так і зовнішнього (ринок, конкуренція, замовники і т. п.), що 

впливають на процеси прийняття рішень. Мінімальна вимога до 
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маркетингової інформаційної системи – задоволення інформаційних 

потреб кожного елементу маркетингу.  

 В цілому маркетингова інформаційна система дає наступні  

переваги: спрощує організацію збору інформації; дозволяє зберігати 

значні масиви даних за всіма напрямами маркетингової діяльності; значно 

підвищує швидкість і достовірність надання інформації для прийняття 

тактичних і стратегічних маркетингових рішень; дозволяє 

використовувати широкий вибір сучасного програмного забезпечення 

щодо обробки інформації, моделювання при прийнятті управлінських 

рішень.  

Отже, важливими шляхами суттєвого вдосконалення ефективності 

зовнішньої торгівлі та успішного функціонування підприємства є 

підвищення рівня маркетингової інформаційної діяльності та оновлення 

матеріально – технічної бази. Крім того, одним з перспективних шляхів 

удосконалення експортної діяльності на підприємстві є розробка стратегій 

розвитку виробництва на середньо та довгострокову перспективу.  
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У статті досліджено сучасні можливості максимально 

ефективного формування та розвитку команди управлінських працівників 

з урахуванням характерних для сьогодення каналів та методів 

підготовки, навчання, підвищення кваліфікації менеджерів. При цьому 

звернено увагу на доцільність мотивації персоналу до професійного 

розвитку. Особливу увагу відведено методам психологічної підготовки 

управлінських кадрів для командної роботи. 

Ключові слова: розвиток персоналу, управлінська команда, 

підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, психологічна підготовка, 

тімбілдінг.  

Постановка проблеми. Управлінські кадри на сьогодні вважаються 

основним фактором конкурентоспроможності будь-якого підприємства, 

оскільки саме від їх роботи залежить ефективність діяльності суб’єкта 

господарювання,вибір ним оптимальної стратегії і тактики. Але досягти 

цього можна лише в тому випадку, коли менеджмент компанії є 

високопрофесійним і вміє працювати в команді, орієнтуючись не на 

особисті вигоди, а виключно на інтереси підприємства. Тому актуальною 

проблемою для кожної компанії сьогодні є формування та розвиток 

управлінської команди.  

Формулювання цілей статті. Зважаючи на актуальність теми та 

недостатнє її розкриття у наукових джерелах, метою дослідження в даній 

статті стала розробка комплексу заходів для формування та розвитку 

управлінської команди на прикладі конкретного підприємства, яким 
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обрано ТОВ «Хмільницьке». Поставлена мета була досягнена шляхом: 

вивчення особливостей системи підготовки та розвитку персоналу на 

досліджуваному підприємстві, виявленню наявних проблем та розробки 

заходів щодо оптимізації роботи управлінської команди підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі 

неодноразово підкреслювалася роль управлінської команди для 

забезпечення ефективності підприємницької діяльності. Цьому питанню 

присвячені роботи таких науковців як М.А. Мажар [1], І.В. Мінчинська 

[3], М. П.Сагайдак [4], А.С. Ціцяла [5] та ін. Разом з тим, можливості 

формування та розвитку управлінської команди на практиці залишаються 

малодослідженими.   

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Наукові дослідження свідчать, що в сучасних умовах 

господарювання пріоритетними питаннями забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств є високий рівень конкурентних 

переваг його персоналу та адекватного і грамотного управління ним [4, 

с.200]. Це свідчить про необхідність формування та розвитку 

управлінської команди на вітчизняних підприємствах.  

Під формуванням управлінської команди, в загальному випадку, 

розуміється процес цілеспрямованої «побудови» особливого способу 

взаємодії людей у групі (команді), що дозволяє ефективно реалізовувати 

їх професійний, інтелектуальний і творчий потенціал відповідно до 

стратегічних цілей цієї групи (команди) [2]. 

Особливо важливою є діяльність управлінської команди на тих 

підприємствах, що часто реалізують різноманітні проекти, або ж мають у 

своєму складі відокремлені підрозділи.  

У першому випадку управлінська команда часто створюється для 

керування тим чи іншим проектом. Після досягнення мети і реалізації 
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проекту така управлінська команда може бути розформована, 

переформована для потреб реалізації іншого проекту тощо.  

У другому випадку – на підприємствах зі складною організаційною 

структурою управління, наявністю відокремлених підрозділів, філій чи 

філіалів тощо – управлінська команда має на меті узгодження їх роботи і 

забезпечення оптимального розвитку всієї компанії. У такому разі 

важливо, щоб кожен управлінець шукав не лише вигоду для свого 

відокремленого підрозділу, а вмів працювати на користь материнської 

компанії з метою досягнення найвищої загальної цілі. 

Саме таким підприємством є на сьогодні ТОВ «Хмільницьке».  

Підприємство входить до агропромхолдингу «Астарта-Київ», що є 

провідним українським виробником цукру, молока, зернових та олійних 

культур. 

До складу ТОВ «Хмільницьке» входять наступні підрозділи: 

Жданівський цукровий завод, Вінницька обл., Хмельницький р-н, 

с.Жданівка, вул. Заводська, 2; Хмільницьке ВП, Вінницька обл., м. 

Хмільник, вул. Привокзальна, 53; Багринівське ВП, Вінницька обл., 

Літинський р-н, с. Багринівці; Війтовецьке ВП, Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, с. Качанівка; ім. Б.Хмельницького ВП, Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, с. Тараски; Україна-Порик ВП, Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, с. Порик; Зоря ВП, Вінницька обл., Хмільницький р-н, 

с. Білий Рукав; Івча ВП, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Івча; Авангард 

ВП, Житомирська обл., Любарський р-н,с. Кириївка; Україна ВП, 

Житомирська обл., Любарський р-н, с. Малий Браталів; Горопаївське ВП, 

Житомирська обл., Любарський р-н, с. Горопаї; Україна ВП, Житомирська 

обл., Чуднівський р-н, с. Молочки; Стетківці ВП, Житомирська обл., 

Чуднівський р-н, с. Стетківці; Прогрес ВП, Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, с. Мшанець; Надія ВП, Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, с. Пишки. 
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Тому в управлінській діяльності директор ТОВ «Хмільницьке» тісно 

співпрацює з керівниками (директорами) відокремлених підрозділів, які 

були перераховані вище, а також з їх менеджерським складом в цілому. 

Для вирішення стратегічних завдань та узгодження стратегічних цілей 

вказані керівники повинні працювати як єдина та ефективна управлінська 

команда. Крім того, для досягнення конкурентоспроможності ТОВ 

«Хмільницьке» на підприємстві сформований центральний апарат 

управління, який і є базою управлінської команди підприємства.  

На сьогодні на досліджуваному підприємстві проводиться активна 

робота по розвитку персоналу в цілому, зокрема й управлінських кадрів. 

Цьому, зокрема, сприяє діюча на ТОВ «Хмільницьке» система навчання, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.  

Так, на протязі останніх років підприємство проводить навчання 

кадрів різними методами:  

1) безпосередньо на виробництві (індивідуальна та курсова 

підготовка); 

2) у навчальних закладах різних типів за договорами (у професійно-

технічних закладах та вищих навчальних закладах). 

Динаміку підготовки кадрів ТОВ «Хмільницьке» та підвищення їх 

кваліфікації демонструє табл. 1. Дані табл. 1 свідчать про те, що в 2016-

2017 роках на ТОВ «Хмільницьке» проводилося підвищення кваліфікації 

керівників на базі вищих навчальних закладів, тоді як в 2015 році 

керівники не приймали участі у підвищенні кваліфікації. Це є позитивною 

тенденцією. Але при цьому навчання керівників новим професіям на 

підприємстві не проводиться. Також не реалізуються можливості 

навчання керівників за кордоном. 
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Таблиця 1 - Показники підготовки кадрів ТОВ «Хмільницьке» та 

підвищення їх кваліфікації у 2015-2017 рр., чол.  

Показники 2015 2016 2017 

1.Навчено новим професіям, у т.ч.: 107 175 97 

1)безпосередньо на виробництві:  73 42 - 

-індивідуальна форма 5 - - 

-курсова форма 68 42 - 

2)у навчальних закладах, в т.ч.: 34 133 97 

-у професійно-технічних 33 133 97 

-у вищих 1 - - 

2. Навчено новим професіям керівників - - - 

3. Навчалось за кордоном - - - 

4.Підвищено кваліфікацію, у т.ч.: 2 19 58 

1)безпосередньо на виробництві - 15 28 

-керівники - - - 

-професіонали, службовці - - - 

-кваліфіковані робітники - 15 28 

2)у навчальних закладах 2 4 30 

-керівники - 4 4 

-професіонали, службовці 2 - 10 

-кваліфіковані робітники - - 16 

 

Більше того, слід зауважити, що з 34 членів управлінської команди 

щорічно протягом 2016-2017 років проходить підвищення кваліфікації 

лише 4 управлінці, тобто 11,8%. Для вітчизняних працівників це досить 

непоганий показник, але для розвитку управлінської команди він може 
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бути й вищим. Підвищення кваліфікації керівників ТОВ «Хмільницьке» 

проходить виключно на базі навчальних закладів, що обумовлено 

високими вимогами до рівня такої підготовки.  

Зокрема, досвід показує, що професійні компетенції менеджерів, які 

формують основу стратегічного розвитку компанії в сучасному світі, 

серед іншого, повинні включати наступне: 

- навички використання сучасних технологій (в т.ч. програм 

стратегічного планування); 

- володіння іноземними мовами; 

- вміння працювати в команді. 

В ході опитування членів управлінської команди ТОВ 

«Хмільницьке» встановлено такі результати (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати діагностики управлінської команди ТОВ «Хмільницьке» 

Характеристика 

Наявність у членів управлінської команди, 

чол. 

Слабо 

сформована 

Добре 

сформована 
Високосформована 

навички використання 

сучасних технологій 
4 5 25 

володіння іноземними 

мовами 
16 11 7 

вміння працювати в 

команді 
18 7 9 

 

Проведене дослідження показало, що лише для деяких членів 

управлінської команди ТОВ «Хмільницьке» актуальним є формування 

навичок використання сучасних технологій (в т.ч. програм стратегічного 
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планування). Таке навчання можна організувати і на базі підприємства, 

зокрема на базі інформаційно-технічного відділу підприємства.  

Але ось потреби у поглибленому вивченні членами управлінської 

команди іноземної мови та формуванні навичок роботи у команді значно 

вищі – більше половини головних менеджерів компанії вважають, що 

знають іноземну мову на слабкому рівні і мають слабо сформовані вміння 

працювати в команді. 

Тому для ТОВ «Хмільницьке» актуальним завданням на сьогодні є 

організація курсів вивчення іноземної мови в межах підприємства. 

Направляти менеджерів у навчальні заклади для цього недоцільно, 

оскільки таке навчання тривале і може проводитися без відриву від 

виробництва. Оптимально в позаробочий час кілька разів на тиждень 

організовувати годинні курси для бажаючих співробітників. З цією метою 

підприємство може оплатити вартість роботи викладача кілька годин на 

тиждень. Таке навчання може створити додаткову мотивацію менеджерів. 

А ось щодо формування навичок роботи в команді, то для членів 

управлінської команди доцільним було б проходження відповідних 

психологічних тренінгів по тімбілдінгу. Доцільно запланувати на 

наступний рік проходження таких тренінгів на базі спеціалізованих 

компаній усіма членами управлінської команди, особливо тими, хто 

вважає в себе слабо сформованими навички роботи в групі.   

Висновок. Таким чином, проведене дослідження показало, що на 

ТОВ «Хмільницьке» на сьогодні розвинена система підготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу. Протягом останніх двох років 

щорічно підвищувало кваліфікацію біля 11% членів основної 

управлінської команди підприємства. Але опитування менеджерів 

засвідчило, що більше половини членів управлінської команди ТОВ 

«Хмільницьке» потребують підвищення рівня знань з іноземної мови та 

формування навичок роботи у команді. Вивчення менеджерами іноземної 
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мови доцільно проводити без відриву від виробництва - у формі групових 

занять кілька разів на тиждень. Формування ж навичок роботи в команді 

доцільно проводити за рахунок участі менеджерів у короткотривалих 

тренінгах з тімбілдінгу.  
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ДРУКАРНІ 

У статті викладено сутність комплексу маркетингу та основні її 

характеристики на прикладі ТОВ «Вінницька міська друкарня» з 

визначенням слабких та сильних сторін підприємства. 

Ключові слова: комплекс маркетингу, продукт, ціна, розподіл, 

просування, поліграфічна продукція  маркетинг. 

Підприємство складається з окремих елементів, що 

взаємодоповнюють один одного. Вони можуть бути матеріальними або 

мати досить образний характер, але безперечно є важливими для  

раціонального функціонування усієї організації.  

В умовах розвитку ринку було визначено та сформовано комплекс 

маркетингу або 4р, що розглядає, вивчає та дозволяє керувати усіма цими 

складовими. 

За визначенням відомого американського фахівця в області 

маркетингу Ф. Котлера, комплекс маркетингу – це набір «перемінних 

факторів маркетингу, що піддаються контролю, сукупність яких фірма 

використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку 

цільового ринку» [7].  

В основу маркетинг  – мікс (4Р) входять усі напрямки, що 

відображають склад ринку і представлені наступними елементами: 

http://kerivnyk.info/2016/05/cicyala.html
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- продукт; 

- ціна;  

- місце (розподіл); 

- просування.  

4 Р є основою функціонування будь якого підприємства. У зв`язку з 

стрімким розвитком ринкових відносин комплекс маркетингу може 

включати значно більше елементів, що можуть відображати різні складові 

діяльності підприємства. А тому кожний елемент потребує окремого 

розгляду та аналізу. 

Комплексу маркетингу розглядався в працях наступних науковців 

Армстронг Г., Богма О.  [7], Бондаренко, В. [1], Воропай, Г. [2], Гамова, І. 

[4], Килипенко, В. [5], Котлер Ф. [6],  Череп А.  [7] та інші. 

 Дослідження комплексу маркетингу буде проводитися на основі 

ТОВ «Вінницька міська друкарня», що надає послуги, а тому варто 

розглядати 5 Р, що окрім вище зазначених об’єктів включає «персонал», 

як окремий елемент. 

На ТОВ «Вінницька міська друкарня» основним видом виготовлення 

є поліграфічної продукції та надання супутніх послуг до неї. 

На сьогоднішній день асортимент ТОВ «Вінницька міська друкарня» 

включає візитки, флаєра, календарі, буклети, бланки, листівки, брошури, 

плакати, наклейки, книги, посібники та методички. 

Важливе значення в діяльності ТОВ «Вінницька міська друкарня» 

займають послуги, що надаються, а саме це офсетний друк, цифровий 

друк, ризографічний друк, ламінування, тиснення фольгою та порізка 

паперу. 

Офсетний друк, ще називають плоский друк. Для нього 

використовується звичайний папір. Він є  найбільш доступним, 

класичним та має досить хорошу якість. Такий друк має високу 

продуктивність, що дозволяє отримати клієнту бажану продукцію за 
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досить короткий термін часу. На ТОВ «Вінницька міська друкарня» 

використовується 5-ти фарбова друкарська машина фірми Heidelberg 

модель PrintMaster GTO 52.  

Машини серії GTO виробництва німецької компанії Heidelberg 

Druckmaschinen AG стали першими листовими офсетними друкованими 

машинами формату А3 для виготовлення високоякісної поліграфічної 

продукції малими тиражами. І на сьогоднішній день вона є найбільш 

популярною, простою в експлуатації, відрізняється надзвичайною 

надійністю і відносно невисокою ціною. Що є підтвердженням німецької 

якості в сфері малоформатної поліграфії. 

Цифровий друк  – електрографічна технологія, що дозволяє отримати 

будь-яке зображення на паперовому носієві без хімічної обробки. У якому  

тираж виготовляється дуже оперативно, при якому якість зображення по 

яскравості і точності передачі незначних мілких деталей практично не 

поступається офсетному друку. Найчастіше використовується при 

замовленні однієї одиниці продукції.  

Ризографічний друк – цифрова система друку, робота якої базується 

на використанні методу трафаретного друку фарбою. Представляє собою 

високопродуктивний мережевий принтер і копіювальний апарат для друку 

паперової продукції середніх тиражів. Наприклад, використовується під 

час друку книг. 

Ламінування – процес нанесення на поліграфічну продукцію прозорої 

плівки   ламінату, що дозволяє захистити готову друковану продукцію від 

впливу зовнішніх факторів та значне продовження терміну експлуатації 

поліграфії.  

Тиснення фольгою – нанесення блискучої металевої фольги у вигляді 

окремих букв або певних областей на необхідний матеріал.  

Порізка паперу здійснюється  потрібного формату (А1, А2, А3, А4, 

А5 або нестандартних розмірів). 
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Окрім вище зазначеного, під час виготовлення тієї чи іншої продукції 

надаються послуги професійного дизайну. Вони не надаються окремо, а 

йдуть у сумісності із виготовленням замовлення, щоб максимально 

відтворити побажання клієнта. Також у комплексі виготовлення усієї 

продукції при необхідності надаються палітурні послуги, що дозволяють 

швидко та надійно довести до повної готовності щойно надруковану 

книгу. 

Кількість виготовлення поліграфічної продукції наведено у табл. 1. 

З даної таблиці видно, що середня чисельність більшості виробів 

збільшується. Найбільшою популярністю користуються візитки, а 

вироблення обкладинок книг зменшується кожного року. В середньому за 

рік виготовляється близько 1 000,9 тис. шт. усіх одиниць продукції. 

Таблиця 1 

Середньорічна кількість виготовлення поліграфічної продукції на 

ТОВ «Вінницька міська друкарня» за 2013-2017 рр. 

№ Вид продукції

2013, 

тис. 

шт.

2014, 

тис. шт.

2015,ти

с. шт.

2016, 

тис. 

шт.

2017, 

тис. шт.

се
р
ед
н
я 
 

кі
л
ьк
іс
ть
 

ви
го
то
вл
ен
н
я

1 Коробочки 180 198 213 247 269 221,4

2 Журнали 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4

3 Флаєра 201 252 260 251 255 243,8

4 Плакати 44 45 43 41 44 43,4

5 Бланки 0,3 0,2 0,5 0,4 0,6 0,4

6 Календарики 78 85 93 102 110 93,6

7 Візитки 167 299 318 340 385 301,8

8 Наклейки 77 79 56 64 76 70,4

9 Обкладинки для книг 23 19 17 16 14 17,8

10 Меню 7 5 6 9 12 7,8

11 Разом 777,8 982,7 1006,9 1070,7 1165,9 1000,8

         

Відносне відхилення по роках відображено на табл. 2. 

Таблиця 2 
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Відносне відхилення виготовлення поліграфічної продукції на 

ТОВ «Вінницька міська друкарня» за 2013 – 2017 рр 

№ Вид продукції 2014 -2013, % 2015 -2014, % 2016 -2015, % 2017 - 2016, %

1 Коробочки 10,00 7,58 15,96 8,91

2 Журнали 0,00 -20,00 -25,00 0,00

3 Флаєра 25,37 3,17 -3,46 -89,84

4 Плакати 2,27 -4,44 -4,65 7,32

5 Бланки -33,33 150,00 -20,00 50,00

6 Календарики 8,97 9,41 9,68 7,84

7 Візитки 79,04 6,35 6,92 13,24

8 Наклейки 2,60 -29,11 14,29 18,75

9 Обкладинки для книг -17,39 88,89 -5,88 -12,50

10 Меню -28,57 20,00 50,00 33,33

11 Разом 48,96 231,85 37,85 37,05

 

Розрахунок відносного відхилення по роках відображає темп росту 

виготовлення кожного виду продукції. З отриманих даних видно, що в 

2015 році був стрімкий стрибок, а в 2018 році у порівнянні з 2015 роком 

відбувається зниження, що показує зменшення обсягів виробництва. 

Абсолютне відхилення відображено на табл. 3. 

Таблиця 3 

Абсолютне відхилення виготовлення поліграфічної продукції на 

ТОВ «Вінницька міська друкарня» за 2013 – 2017 рр 

№ Вид продукції 2014 -2013, % 2015 -2014, % 2016 -2015, % 2017 - 2016, %

1 Коробочки 18,00 15,00 34,00 22,00

2 Журнали 0,00 -0,10 -0,10 0,00

3 Флаєра 51,00 8,00 -9,00 4,00

4 Плакати 1,00 -2,00 -2,00 3,00

5 Бланки -33,33 0,30 -0,10 0,20

6 Календарики 7,00 8,00 9,00 8,00

7 Візитки 132,00 19,00 22,00 45,00

8 Наклейки 2,00 -23,00 8,00 12,00

9
Обкладинки для 

книг
-4,00 8,00 -1,00 -2,00

10 Меню -2,00 1,00 3,00 3,00

11 Разом 171,67 34,20 63,80 95,20
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Абсолютне відхилення відображає кількість виготовлених одиниці 

поліграфічної продукції та показує приріст. 

Якість виготовленої продукції забезпечується високоякісною 

сировиною, до складу якої входить папір, карток, фарба, клей та ін. 

Основна сировина, така як папір та карток вибирається відповідно до 

виду продукції, що необхідно виготовити та існує таких видів: 

- папір фоновий; 

- папір газетний; 

- папір офсетний ( 65 гр/м2
, 70 гр/м

2
, 80 гр/м

2
); 

- папір самокопіювальний; 

- картон обухів 215 гр/м2
; 

Також за бажанням, замовник може надати власний папір чи картон. 

Дизайн. Дизайн створюється відповідно до кожного замовлення 

індивідуально і немає загальноприйнятого, що буде використовуватися 

при виготовленні усіх замовлень. Тому що кожний споживач є 

індивідуальністю та баче бажаний товар по своєму. І на ТОВ «Вінницька 

міська друкарня» за допомогою графічних редакторів , у присутності 

клієнта, створюється майбутня продукція. 

Сервіс. Він є досить важливим елементом на ТОВ «Вінницька міська 

друкарня». Важливо враховувати усі вимоги замовника та виготовити 

продукцію, що виправдовує сподівання, тому при отриманні замовлення 

обговорюють усі деталі.  

Торгова марка як така відсутня, що є притаманним підприємствам у 

яких одним із видів основної діяльності є надання послуг.  

Ціна являє собою інструмент маркетингу, що формує ціну продукції 

для кінцевого споживача. До складу цього елементу входять: 

прейскурант, строки та умови виплати, кредитування, знижки та націнки. 

Середня вартість виготовлення продукції в залежності формату наведена 

в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Середня вартість продукції в залежності від формату, грн 

         Масштаб 

 

Кількість  

90×50 

мм 

210×95 

мм 
А5 А4 А3 А2 А1 

50 25 30 40 45 50 60 70 

100 45 55 75 85 95 115 135 

500 200 250 350 400 450 550 650 

1 000 350 450 650 750 850 1050 1250 

2 000 600 800 1200 1400 1600 2000 2400 

5 000 1250 1750 2750 3250 3750 4750 5750 

10 000 2000 3000 5000 6000 7000 9000 11000 

 

Середня вартість замовлення коливається від 2 500 грн до 6 100 грн. 

Так як замовлення виготовляється для кожного споживача окремо, то 

здійснюється 100 % передоплата. Тільки при надані поліграфічних послуг 

постільним  клієнтами можуть здійснюватися при інших умови оплати. 

Також на ТОВ «Вінницька міська друкарня» не передбачено 

кредитування, тому що товар, що виготовляється має помірні ціни і 

відповідно замовленню клієнта та може бути використаний у більшості 

випадків тільки ним же. 

Для постійних клієнтів існує вигідна система знижок, а саме при 

п’яти  замовленнях  продукції кількості копій яких сягає більше 1 000 

одиниць буде надаватися знижка у розмірі 2 %, а при 5-ти замовленнях 

копій кількістю більше 10 000, то буде діяти знижка 5 %. 

Наступним елементом є розподіл. Він спрямований на формування 

раціонального переміщення готової продукції до споживача. Д його 

складу входять: 

- канали продажу; 
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- методи продажу; 

- місце розташування; 

- логістика. 

Канали та методи продажу на ТОВ «Вінницька міська друкарня» 

відсутні. Виготовлення поліграфічної продукції відбувається за 

попереднім замовленням. Тобто при надані таких послуг канали та методи 

продажу не потрібні.  

ТОВ «Вінницька міська друкарня» знаходиться у м. Вінниця, вул. 

Радіона Скалецького, 15 тут розміщений офіс та безпосередньо саме 

виробництво. Клієнти приїжджають, роблять замовлення та самостійно 

забирають готову продукцію. Зазвичай об’єми є не занадто великими і не 

важкими, що дозволяє замовникам самостійно отримати, перевірити та 

забрати замовлення. 

Логістика. ТОВ «Вінницька міська друкарня» функціонує на 

території      м. Вінниці і створювати логістичні канали немає потреби.  

Ще одним елементом, що входить до складу комплекс маркетингу є 

просування. Ця складова спрямована на стимулювання попиту на 

продукцію, що виготовляється та складається з наступних частин: 

- реклама; 

- паблік рілейшнз; 

- мерчандайзинг; 

- методи стимулювання; 

- прямий маркетинг; 

- персональний продаж. 

Реклама є незамінною частиною діяльності ТОВ «Вінницька міська 

друкарня»,  як і будь якого іншого підприємства. Основний характер 

реклами тримається на підтримці позитивного іміджу. Як тільки 

створювалося підприємство у 2002 році було використано максимум 

засобів стимулювання попиту.  А саме білборди,  флаєра, буклети, 
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брошури, реклама на місцевому телебаченні та радіо. Створювався  імідж 

і залучалися клієнти. Саме ця продукція, що надавалася потенційному 

клієнту уже була прикладом якості діяльності ТОВ «Вінницька міська 

друкарня» і споживач наглядно міг оцінити рівень, що можна буде 

отримати після замовлення. Таким чином на той час діяла стратегія 

проникнення на ринок, ціни встановлювалися дещо нижче середнього, 

хоча й на той час підприємство працювали дещо в мінус.  

На сьогоднішній день особливо масштабної реклами не 

використовується, тому що уже сформовано коло постійних клієнтів, що 

забезпечують значний прибуток підприємства і змушують працювати 

виробництво на усю потужність. Так як при виготовленні поліграфічної 

продукції задіяні високовартісні друкарські машини, то розширюватися 

немає можливості. Ті що використовуються повністю задовольняють в 

отриманні прибутку для тієї кількості осіб, що працюють на ТОВ 

«Вінницька міська друкарня».  

Паблік рілейшнз, мерчандайзинг, методи стимулювання та прямий 

маркетинг майже не використовуються, вони мало необхідними при 

наданні поліграфічних послуг. Але варто відмітити, що сьогодні 

функціонує сайт в мережі Інтернет, хоча у більшості конкурентів він 

відсутній. Це є досить вагомою перевагою, тому що кожний бажаючий 

маже більш детальніше ознайомитися з усіма видами продукції, що 

виготовляється і послугами, що надаються, а також обладнання яке 

використовується, контактна інформація (телефон, місце розташування). 

На головній сторінці представлена коротка інформація про саме  ТОВ 

«Вінницька міська друкарня», принципи роботи та посилання на відео 

роботи друкарської машини. Сайт оформлений у яскравих тонах, 

присутній жовтий, червоний, білий.  Інформація викладена доступно, 

зручно та в  необхідних об’ємах. За рахунок даного сайту клієнти можуть 

дізнаватися про новинки, асортимент та одразу замовити бажану 
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продукцію, що є досить зручно. Одним недоліком сайту є відсутність 

діючих цін, але більшість сторінок в мережі Інтернет також їх не містять, 

окрім клієнтів ціни можуть спостерігати конкуренти, яким краще 

постійно не спостерігати, яка точно ціна діє на даний час. 

А персональний продаж є більш необхідним. Він напряму діє на 

клієнта. Кожному потенційному споживачу на ТОВ «Вінницька міська 

друкарня» нададуть консультацію та обговорять усі деталі, що цікавлять 

клієнта. 

П’ятим важливим  елементом є персонал.  На ТОВ «Вінницька міська 

друкарня» працюють висококваліфіковані працівники, професійний 

досвід роботи яких становить в середньому 15 –  20 років. Кожний 

спеціаліст володіє кваліфікаційним рівнем, що дозволяє в результаті 

отримати максимально якісний товар, тобто кожний відповідає за певний 

вид діяльності, що доповнює роботу інших. 

 Отже, комплекс маркетинг на ТОВ «Вінницька міська друкарня» 

складається із 5 компонентів, це продукт, ціна, розподіл, просування та 

персонал. Кожна складова володіє характеристиками пов’язаними із  

основним видом діяльності –  виготовленням поліграфічної продукції, що 

спрямовані на збільшення попиту продукції, що виготовляється.  

В межах комплекс маркетингу були виявлені наступні недоліки: не 

для усіх клієнтів існує можливість розрахунку частинами або після 

отримання замовлення, відсутня чітко сформована торгова марка, 

наявність у конкурентів більшої кількості послуг, що надаються, 

відсутність підвищення кваліфікації працівників, відсутня доставка 

готового товару. 

Переваги: широкий асортимент товарі та послуг, швидке 

виготовлення замовлення; зручне місце розташування, індивідуальний 

підхід, використання високоякісної сировини та європейського 



287 

 

обладнання, підтримка позитивного іміджу на ринку м. Вінниці, сайт в 

мережі Інтернет, безкоштовні послуги дизайнера. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В статті досліджено сутність поняття міжнародного маркетингу. 

А також проаналізовано перспективні напрямки міжнародного 

маркетингу такі як мобільний маркетинг та інтернет маркетинг.  

Ключові слова:міжнародний маркетинг, мобільний маркетинг, 

Інтернет-маркетинг, реклама,пошукова оптимізація, контекстна 

реклама, банерна реклама,e-mail маркетингтаргетинг, трекінг 

Сучасні ринки характеризуються загостренням конкуренції, тому 

маркетингова діяльність підприємств, особливо, на міжнародних ринках 

потребує використання принципово нових підходів для забезпечення 

високого рівня ефективності. Дослідження перспективних напрямків 

розвитку міжнародного маркетингу дозволить компаніям визначити 

основні напрямки вдосконалення та способи набуття конкурентних 

переваг для розширення власних ринків збуту та отримання вигідних 

позицій в умовах глобалізації. 

На сьогоднішній день в сфері міжнародного маркетингу вже існує 

велика кількість наукових праць, незважаючи на це дослідження даної 

тематики залишається актуальним у зв’язку з постійним розвитком 

економіки та торгівлі. Найбільш відомими зарубіжними дослідниками в 

сфері маркетингу є Ф.Котлер, Д.Брайан, Ж.-Ж.Ламбен, Л.Роджерс, 

М.Познер, Т.Амблер, Дж.Грехем. Науковці розглядали маркетинг не 

лише, як можливість покращення конкурентної позиції, а й як інструмент 

ефективного бізнесу. Серед вітчизняних дослідників міжнародного 
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маркетингу варто відзначити М.І Барановську, М.В. Вачевського, О.Л. 

Каніщенко, Ю.Г. Козак,А.С. Філіпенко, Т.М.Циганкову. 

З метою визначення проблем та перспектив розвитку міжнародного 

маркетингу варто дослідити саму суть даного поняття. Отже, 

міжнародний маркетинг – це функція забезпечення процесу планування та 

здійснення підприємницької діяльності в умовах інтеграції ринку з метою 

створення умов, що є найбільш сприятливими для інтеграційного бізнесу 

[1, с.61].  

Міжнародний маркетинг передбачає вдосконалення економічної 

взаємодії суб’єктів інтеграційного ринку на рівні «попит-пропозиція» з 

урахуванням динамічних змін у ринковому середовищі і гармонізації 

якості виробничо-комерційної пропозиції з мотиваційними пріоритетами 

споживачів на різних ринках [2, c. 307].Слід зазначити,  що міжнародний 

маркетинг є одним із найактуальніших видів маркетингу, де наука і 

практика маркетингу розвиваються, набуваючи відносну незалежність. 

Цеявище викликано посиленням міжнародного співробітництва 

господарюючих суб’єктів і збільшенням впливу управління маркетингом 

на його міжнародні операції. 

Інформаційні технології уможливлюють обмін інформацією між 

країнами, корпораціями та окремими людьми в усьому світі. Досліджую 

перспективи міжнародному маркетингу, варто зробити акцент саме на 

використанні технологій, таких як мобільний зв'язок та Інтернет.Із усієї 

сукупності медіа, які існують на сьогодні Інтернет та мобільне медіа-

середовище є найбільш ефективними та перспективними технологіями. 

Варто відзначити, що мобільний зв'язок є більш поширеним у порівнянні з 

Інтернетом.  

Мобільний маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій 

може використовуватися будь-якою компанією на будь-якому сегменті 

ринку, включаючи міжнародну діяльність.Мобільні технології дають 
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можливість використовувати такий оригінальний, ефектний та все більше 

популярний вид маркетингових комунікацій, як залучення споживачів до 

взаємодії через гру. Відповідно це звертає увагу споживачів і виділяє на 

загальному фоні, надовго утримує інтерес споживачів, створює позитивну 

атмосферу, яка може асоціюватися у подальшому і з самим 

продуктом/послугою, формувати і розвивати лояльність, стимулювати 

«вірусну» передачу інформації про акції тощо. 

Інструменти мобільного маркетингу включають сучасні формати й 

технології передачі інформації в мережі сотового зв’язку:  

– голосову інформацію,  

– текстову інформацію (SMS-повідомлення),  

– графічну інформацію,фото- та відеоінформацію (MMS),  

– технології, що дозволяють реалізовувати неголосові інтерактивні 

комунікації (WAP, Java),  

– контент (теми, зображення, мелодії, слайд-шоу),  

– ігри та програми, 

– рекламу під час дзвінка, 

– рекламу у месенджерах (Viber, Whatsaap). 

Популярність використання SMS-повідомлень і електронної пошти 

зумовлюються низькою собівартістю реклами і можливістю охоплення 

широкого кола аудиторії. SMS-канал, будучи засобом прямої, 

персональної комунікації та вирізняючись можливістю надсилати 

повідомлення абоненту в будь-якому місці й у будь-який час, забезпечує 

велику ймовірність того, що повідомлення прочитають.  

За статистикою, до 90% людей читають усі прийняті SMS, а показник 

ефективності цього каналу зв’язку (відгуки на повідомлення) становить 4-

15%, що в декілька разів перевищує ефективність листів через Інтернет. 

При цьому кількість інтернет-спаму, якщо не вважати перебільшеними 

дані антивірусних компаній, становить 90% від усієї мережевої 



291 

 

кореспонденції. Частка ж SMS-спаму – 10-20% (у промислово розвинених 

країнах), що пояснюється набагато більшою ціною таких повідомлень 

порівняно з відправленими на е-мейли[3, с.26]. 

 Ще одним з найбільш ефективних напрямків розвитку 

міжнародного маркетингу є Інтернет-маркетинг. Інтернет-маркетинг – це 

новий вид маркетингу, що включає традиційні елементи (товар, розподіл, 

просування, маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою 

інструментів мережі Інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і 

тому забезпечує можливість прискорення, здешевлення та більш якісного 

здійснення всіх маркетингових процесів[4, с.59]. 

Необхідно зазначити, що просування маркетингової діяльності у 

віртуальному Інтернет просторі є загальносвітовою тенденцією. 

Проаналізуємо найбільш цікаві, з погляду міжнародного маркетингу, 

інструменти інтернет-маркетингу, які можуть використовуватися для 

вирішення завдань у різних складових комплексу маркетингу. 

 Важливим інструментом інтернет-маркетингу є створення і розробка 

свого власного сайту. За допомогою нього можна значно покращити 

економічні показники, наприклад, збільшити кількість продажів, 

удосконалити пошук цільової аудиторії, тобто відповідних потенційних 

покупців. 

Компанії, що працюють на міжнародному ринку, перш за все, 

повиннізабезпечити свою присутність в мережі Інтернет - створити 

зручний іінформативний веб-сайт, який в свою чергу дозволяє клієнтам 

матицілодобовий доступ до інформації про компанії, дає 

можливістьознайомитися послугами, знайти відповіді на актуальні 

питання та відгукиклієнтів, вже скористалися послугою, дізнатися 

вартість і політикуціноутворення і, що дуже важливо, замовити або 

залишити заявку нанеобхідну послугу. 
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Основне завдання веб-сайту в сфері послуг поряд з 

продуманоюмаркетингової складової (політика ціноутворення, 

спеціальніумови співпраці та ін.) - розробити максимально 

інформативніматеріали і на їх основі побудувати таку структуру, щоб 

клієнт,потрапляє на сайт, без зусиль знайшов там відповіді на 

переважнубільшість питань, позбувся сумнівів щодо кваліфікації 

персоналу, якості послуг тощо, і з великою часткою 

ймовірностіконвертувався з звичайного відвідувача в клієнта. 

Електронна комерція і інтернет-маркетинг набувають усе більшого 

поширення. А кількістькомерційнихзапитів становить, насьогодні, 

становитьпонад 35% відзагальногочисла звернень до пошукових систем. 

Реклама в Інтернеті надає споживачеві можливість отримати 

необхідну інформацію в будь-який час. Реклама в Інтернеті набагато 

економніша інших її видів.Реклама в Інтернеті – це ряд заходів із 

просування інтернет-ресурсу або продукту, інформацію про який містить 

інтернет-ресурс, у глобальній мережі і включає в себе такий арсенал 

інструментів:  

– пошукова оптимізація (просування) – комплекс заходів по 

внутрішньої і зовнішньої оптимізації для підняття позиційсайту в 

результатах видачі пошукових систем по конкретним 

запитамкористувачів, з метою збільшення мережевого трафіку (для 

інформаційнихресурсів) і потенційних клієнтів (для комерційних 

ресурсів) іподальшої монетизації (отримання доходу) цього трафіку; 

– контекстна реклама -розміщення інтернет-реклами,засноване на 

відповідності змісту рекламногоматеріалу контексту (змісту) інтернет-

сторінки, на якійрозміщується рекламний блок;  

– банерна реклама – розміщення банерної реклами на 

спеціалізованих порталах, сайтах та у соціальних мережах; 
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– e-mail маркетинг -це електронна розсилка ділових і 

комерційнихпропозицій керівникам або фахівцям підприємств, які 

булипопередньо обрані за певними критеріями (наприклад, помасштабу, 

по галузі (сфері діяльності), за місцем розташування офісукомпанії і т. 

д.).; 

На сьогоднішній день контекстна реклама - один знайпотужніших 

інструментів швидкого залучення нових клієнтів.Основною перевагою 

контекстної реклами є їївибірковість. Рекламне повідомлення показується 

тільки тим, хто хочейого побачити.  

Аналізуючи Інтернет маркетинг як перспективний напрямок 

розвитку міжнародного маркетингу варто відзначити основні переваги 

даного напрямку: 

– таргетинг – можливий підбір цільової аудиторії з урахуванням 

різних показників як віку, статі так і особистих смаків та вподобань. 

Досить детально налаштувати рекламу використовуючи інструменти 

GoogleAdwords або Facebook,  Серед особливостей системи 

GoogleAdwords можна відзначити можливість генерації «закордонного» 

трафіку, що актуально для компаній, які зацікавлені в залученні іноземних 

клієнтів. Система дозволяє ефективно розподіляти витрати, є зручною і 

продуманої з точки зору користувача;  

– трекінг – дослідження поведінки відвідувачів сайту та врахування 

його результатів під час удосконалення продукції, самого сайту і 

маркетингових заходів, для відслідковування дій користувачів на сайті 

найчастіше використовують GoogleAnalitics; 

– інтерактивність – споживач має можливість взаємодіяти з 

продавцем, шляхом спілкування в чаті або через електронну пошту, також 

даний параметр включає можливість обирати необхідні опції певної 

послуги у відповідності до потреб клієнтів і оперативно перевіряти 

наявність товарів; 
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– доступність та гнучкість – інформація доступна цілодобово, навіть у 

режимі реального часу, а також можливість збору статистики та аналіз за 

різними показниками;  

– мультимедійність – можливість розміщення великої кількості 

інформації у вигляді графіки, звуку, відео тощо; 

– вартість – в залежності від сфери зміна вартості реклами в Інтернеті. 

Інтернет-маркетинг на сучасному етапі набирає обертів і має 

неабиякі перспективи, адже просування товарів та послуг за допомогою 

Інтернету надає багато переваг. Все більшої популярності набувають 

інтернет-магазини як основний елемент збутової політики в середовищі 

Інтернет.Інтернет-магазини мають багато переваг особливо при 

здійсненніміжнародноїдіяльності, а саме: 

- дозволяють ознайомитись з характеристиками товару та відгуками 

про товар від інших користувачів;  

- використовують соціальні мережі, найбільш відомі пошукові 

системи, чим забезпечується охоплення широкої аудиторії потенційних 

покупців у різних регіонах і країнах; 

- забезпечують спілкування і ведення пошуку на кількох мовах, а 

також можливість розрахунку в зручній валюті; 

- дають змогу робити замовлення і розраховувати вартість доставки 

та обрати зручний вид доставки та оплати (карточкою, через термінал 

тощо). 

Отже, одними з найбільш перспективних напрямків розвитку 

міжнародного маркетингу є мобільний та Інтернет маркетинг. 

Використання даних технології значно спрощує взаємодію з 

потенційними та існуючими клієнтами міжнародному ринку. Так 

мобільний маркетинг дозволяє швидко доставляти необхідну інформацію 

в незалежності від місця знаходження користувача. Інтернет маркетинг, в 

свою чергу, є могутнім інструментом для представлення компанії на 
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міжнародному ринку, спілкування з аудиторією та розширення 

клієнтської бази. Інструменти Інтернет маркетингу дозволяють визначати 

цільову аудиторію рекламної кампанії в залежності від мети рекламної 

кампанії. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ(РБП) 

У статті розглянуто реінжиніринг  у вузькому та широкому сенсах: 

по-перше, як впровадження комплексу заходів із суттєвого підвищення 

ефективності виробництва на засадах сучасних досягнень науково-

технічного прогресу та організації виробництва, по-друге, як зміну саме 
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філософії господарювання, звернення до інженерного мислення й 

інженерних підходів до вирішення економічних проблем. 

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, ефективність, прогрес, 

інформаційні технології. 

Одне зі стратегічних завдань соціально-економічного становлення 

України — прискорений розвиток її економіки на інноваційних засадах, 

впровадження на підприємствах сучасних технологій, техніки, нових 

методів організації виробництва. Значною перешкодою для виконання 

цього завдання є збіднення джерел інвестування відповідних проектів на 

підприємствах, що значною мірою зумовлено збитковою роботою 

останніх. 

В процесі приватизації частка збиткових підприємств у загальній їх 

кількості збільшилася. В 1999 р. вона досягала 55,7%, до 2010р. знизилася 

до 36,5%, але й тепер залишається на небажано високому рівні [1]. 

Проблема організації беззбиткової роботи підприємств у 

постприватизаційний період і пошук нових наукових методичних підходів 

до її вирішення є гостроактуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій з цих питань показав, що 

реінжиніринг бізнес-процесів висвітлюють як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені [2-5]. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні реінжинірингових 

процесів за вирішення означених питань і надання відповідних 

методичних рекомендацій. 

Реінжиніринг — це відносно новий підхід до підвищення 

ефективності виробничої діяльності підприємств, який є логічним 

наслідком розвитку науки організації й управління виробництвом — 

інжинірингу — на стадії повного індустріального розвитку. 

Реінжиніринг слід розглядати у вузькому та широкому сенсах: по-

перше, як впровадження комплексу заходів із суттєвого підвищення 
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ефективності виробництва на засадах сучасних досягнень науково-

технічного прогресу та організації виробництва, по-друге, як зміну саме 

філософії господарювання, звернення до інженерного мислення й 

інженерних підходів до вирішення економічних проблем. 

З середини, а ще більше - в кінці 80-х років темп змін зовнішнього 

середовища промислових підприємств прискорився, у тому числі за 

рахунок впровадження інформаційних технологій. У всьому світі зміни в 

організації виробничої і управлінської діяльності стали відбуватися все 

швидше. З боку споживачів причини цих змін можна зрозуміти лише з 

позицій маркетингового аналізу: 

- зросла доступність товарів і послуг виробників з будь-якої точки 

світу; 

- різко зросли вимоги споживачів до якості товарів і послуг будь-яких 

видів, до термінів їх подання; 

- через зростання можливостей вибору, який мають споживачі, стало 

різко зменшуватися час життя товару або послуги на ринку; 

- сильно зросла конкуренція в частині пропозиції нових товарів і 

підвищення їх якості. 

Відповідно змінилися вимоги до діяльності суб’єктів ринків, банків, 

промислових підприємств та ін. Домінування вимог ринку не стало 

новиною. Методологія маркетингу як цілісної ідеології управління 

підприємством була добре розроблена. Вона активно популяризувалась і в 

українських  умовах з другої половини 80-х років, але не знаходила 

використання через нерозвиненість ринкових відносин. Однак настав час, 

коли такі інструменти, як маркетингові стратегічні дослідження, 

маркетингова проектна експертиза, маркетингова структура управління та 

ін., повинні активно використовуватися в наших умовах. На жаль, спроби 

застосовувати підходи РБП без оволодіння принципами маркетингового 

управління виробництвом часто виявляються аналогічні спробам перейти 
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до технологій XXI ст. відразу від технологій XVIII в. Тут навіть частковий 

успіх сумнівний. У тих умовах, де з’явився підхід РБП, маркетингові 

дослідження і методи управління давно стали звичайним інструментом[4]. 

Як конкретні об’єктивні причини, що викликали необхідність 

істотних змін у виробництві та його організації, можна виділити наступні 

три внутрішні (багато в чому взаємопов’язані) причини: 

1. Зростання складності нових продуктів, причому в такій мірі, коли 

ні окрема людина, ні навіть група людей не можуть знати всі технічні 

деталі продукту. Це справедливо і для автомобільної промисловості, і для 

страхових та інвестиційних компаній, і для ресторанів «швидкої їжі». 

Відповідно ускладнюються управлінські завдання. 

2. Неефективність подальшого збільшення числа співробітників на 

всіх рівнях підприємства для вирішення управлінських завдань. Зростання 

числа працівників на середньому рівні менеджменту організацій США 

багато років був відповіддю на декілька факторів, включаючи зростання 

складності продуктів і методів бізнесу, плодючість урядових організацій у 

сфері законодавчого регулювання і глобалізації комерційної діяльності. 

Але виникла ситуація, коли зростання числа персоналу перестало 

позначатися на задоволеності клієнтів. Одна з причин - вартість праці: 

деякі країни застосували схему бізнесу в США при значно меншій 

вартості робочої сили. Інша сторона проблеми - зростання числа 

керівників та їх внутрішніх проблем по відношенню до числа працівників, 

які створюють власний продукт або послугу. По-перше, виникає 

зростання запізнення і помилок, по-друге, ефект «один з сошкою, семеро з 

ложкою». 

3. Недостатня віддача від інвестицій в комп’ютерні системи та 

інформаційні технології (ІТ). Розрахунки на те, що використання ІТ саме 

по собі вирішить проблеми ефективного управління виробництвом, не 

виправдалися. Приклад з бізнесу США: з 60-х років, коли комп’ютери 
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стали доступні багатьом підприємствам, загальні витрати на них склали 

більше двох трильйонів доларів, однак зростання продуктивності, що 

відповідає зростанню інвестицій, не було отримано. Основна причина: 

використання комп’ютерів не змінювало нічого в тому, як велися справи, 

не змінювалися обсяг потоків паперів, точки прийняття рішень, їх 

кількість і т.п. Тільки поява якісно нових ІТ змінило ситуацію, коли вони 

стали як підштовхувати до поліпшення бізнес-процесів, так і давати для 

цього реальні кошти[3]. 

За мотивами до проведення РБП можна виділити три категорії 

підприємств, які обдумують і планують для себе Реконструкцію: 

- знаходяться у великій тривозі (ті, наприклад, які втрачають клієнтів, 

обсяг продажів, мають погані фінансові показники); 

- у яких поточні справи в порядку, але їх керівники передбачають 

серйозні проблеми в майбутньому, якщо наявна організація не зміниться в 

принципі, 

- які лідирують у своїй області і будуть лідирувати в осяжному 

майбутньому, але хочуть реорганізації для того, щоб стати недосяжними 

для конкурентів. 

Для вітчизняних умов можна виділити й інші, специфічні конкретні 

мотиви, наприклад: 

- рішення вийти на зовнішні ринки зі своїми товарами і послугами 

(банки, експорт сировини, авіаперевезення та ін.; 

- прогноз появи на своєму ринку конкуренції іноземних фірм; 

- прагнення створити умови, в яких були б можливі західні інвестиції 

в дане підприємство; 

- бажання перейти до випуску якісно нової продукції для початку 

конкурентної боротьби (як на національному, так і на зарубіжних ринках). 

Критикують РБП за надмірну агресивність. У свою чергу, 

надмірність розглядається двох видів: радикальна революційність (у стилі 
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Робесп’єра, Мао і т.п.) і просто зайва шумливість. Сам по собі, пише П. 

Сграссман [2], РБП не містить нічого нового. Немає нічого, що вже не 

було б сказано раніше про спрощення потоків інформації або 

організаційних відносин. Єдиним є нове відчуття небезпеки, що змушує 

виконувати старі поради. Таким чином, РБП оцінюється як помітне гасло, 

що використовується для того, щоб у новій упаковці запропонувати те, що 

інші фірми без «фанфар2 роблять вже протягом 70 років. 

Великою мірою ця критика справедлива. Навіть приклад з Ford 

віднесений Хаммером до початку 80-х років. Проте в РБП є важливі нові 

акценти. Першим з них є зміна особистої ролі працівника (в умовах РБП 

повинен володіти сумою всіх повноважень і реальних інструментів) таким 

чином, щоб самостійно отримувати підсумкові результати. У зв’язку з 

цим в риториці М Хаммера корисно виділити вимоги видалити з бізнес-

словника такі поняття, як «СЕО»  «або «mапаgег», вказівки типу. 

«Останньою справою у реінжинірингу є почуття власної значущості 

менеджерів, оскільки одна з речей, що диктуються реінжинірингом, 

полягає в тому, що «завідувач» - це не так аж і важливо» [6]. 

Іншим новим акцентом є беззастережне визнання того, що завдання 

РБП можуть бути виконані тільки із застосуванням нових ІТ. ІТ 

відіграють надзвичайно важливу роль у РБП (табл. 1.). 

Таблиця 1. -  Роль інформаційних технологій у РБП 

Старе правило Технологія Нове правило 

1 2 3 

Інформація може 

з’являтися тільки в 

один час в одному 

місці 

Розподілені бази даних Інформація може 

одночасно з’являтися в 

декількох місцях за 

необхідністю 

Складну роботу Експертні системи Функції експерта може 
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можуть виконати 

тільки експерти 

виконати генеральний 

менеджер 

Фірми повинні обирати 

між централізацією і 

децентралізацією 

Телекомунікаційні 

мережі 

Фірми можуть 

одночасно 

використовувати 

вигоди централізації і 

децентралізації 

Все вирішують 

менеджери 

Інструменти підтримки 

прийняття рішень 

Кожен працівник бере 

участь у прийнятті 

рішення 

Польовому персоналу 

необхідний офіс для 

прийому, збереження і 

передачі інформації 

Бездротові комунікації, 

широкополосні мережі 

і портативні 

комп’ютери 

Польовий персонал 

може посилати і 

приймати інформацію, 

де б він не знаходився 

Кращий контакт з 

потенційними 

покупцями – 

безпосередній контакт 

Інтерактивний 

оптичний диск 

Кращий контакт з 

потенційними 

покупцями – 

ефективний контакт 

Хтось повинен 

відслідковувати 

місцезнаходження 

предметів 

Автоматична 

ідентифікація і 

технологія крекінга 

Кожен предмет 

розрізняється 

індивідуально, 

включаючи 

місцезнаходження 

Плани переглядаються 

періодично 

Високоякісне 

виконання 

обчислювань, 

комп’ютерні мережі, 

мережеве програмне 

Плани переглядаються 

миттєво 
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забезпечення 

 

Отже, критикують РБП за принципову недостатність рекомендованих 

дій. Стверджується, що недостатньо розглядати реконструкцію бізнес-

процедур, необхідний реінжиніринг підприємства в цілому. В результаті 

активно використовуються поняття «киберкор-корпорації» і «віртуальної 

корпорації». Характерними їх рисами є постійна готовність змінити не 

тільки процедури, але й саму область діяльності. Критично важливим стає 

гранично оперативний (природно, комп’ютерний) маркетинговий аналіз з 

метою пошуку вигідних видів діяльності та ринків. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

Досліджено корпоративні зв’язки з громадськістю на державних 

підприємствах. Розглянуто етапи впровадження корпоративних зв’язків 

з громадськістю на підприємствах державної власності.  

Ключові слова: корпоративні зв’язки з громадськістю, етапи 

корпоративних зв’язків з громадськістю, внутрішні зв’язки з 

громадськістю, державні підприємства.   

Репутація та економічні показники компанії безпосередньо залежать 

від згуртованості її персоналу, довірчих зацікавлених відносини між 

керівниками та співробітниками, а формування правильного іміджу для 

широкої громадськості неможливо без формування іміджу в очах 

власного оточення. За налагодження цих процесів відповідають 

корпоративні зв'язки з громадськістю.  

Саме тому багато науковців вважають корпоративні зв'язки на 

підприємствах однієї з найважливіших складових його просування. 

Особливе значення корпоративні зв'язки набувають на державних 

підприємствах, так як всі процеси всередині державної компанії повинні 

бути максимально чітко налагоджені аж до репутації співробітників. 

Якщо помилки корпоративного підприємства в гіршому випадку будуть 

коштувати йому прибутком і найчастіше залишаються непоміченими 
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широкою громадськістю, державне тримає відповідальність перед усім 

народом своєї країни.  

Актуальність цієї роботи зумовлена тим, що більшість державних 

підприємств, незважаючи на підвищену необхідність в корпоративних 

зв'язках з громадськістю, нехтують повноцінною роботою в цьому 

напряму, та отримують нульовий, а часто негативний результат. 

Метою даної роботи є детальне вивчення правильного процесу 

впровадження корпоративних зв'язків з громадськістю на підприємствах 

державної власності.  

В першу чергу наведемо визначення поняття. 

В. Г. Королько визначає корпоративні зв’язки з громадськістю як 

систему управління внутрішніми і зовнішніми потоками інформації, 

націленими на створення позитивного іміджу та сприятливої думки про 

організацію у персоналу, інвесторів, партнерів, членів адміністративного 

апарату [6, c. 42]. 

Ж. П. Бодуан в своїх роботах наводить визначення корпоративних 

зв'язків з громадськістю за даними професійного кодексу об'єднання 

AFREP: «Внутрішні зв'язки з громадськістю полягають в розробці, 

пропозиції, застосуванні та контролі постійної інформаційної та 

комунікаційної політики для встановлення, підтримки і розвитку 

всередині певної групи довірчих відносин з усіма аудиторіями, які 

обумовлюють існування і розвиток цієї групи» [2, с. 71]. 

Таким чином, аналізуючи тлумачення терміна різними вченими, 

можна визначити корпоративні зв'язки з громадськістю як систему 

управління внутрішніми і зовнішніми потоками інформації, націленими 

на створення позитивного іміджу та сприятливої думки про організацію у 

груп людей, від яких залежить її доля.  

Є поширена помилкова думка, що корпоративні комунікації  – це 

лише внутрішні газети, проведення вечірок та інших заходів. Проте, 
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управління корпоративними комунікаціями, особливо на державному 

підприємстві – це складний багаторівневий процес з чіткою структурою. 

Для того, щоб корпоративні зв'язки з громадськістю приносили 

очікуваний від них результат, їх діяльність повинна носити системний 

характер, а процес бути побудованим певним чином.  

Г. В. Козаченко виділив наступні етапи впровадження системи 

корпоративних зв'язків з громадськістю: діагностика корпоративних 

комунікацій, визначення пріоритетних цілей та завдань, формування 

напрямків діяльності, визначення організаційної структури для реалізації 

діяльності, реалізація діяльності, визначення критеріїв оцінки діяльності 

[5, с. 39]. Структура етапів впровадження зображена на Рисунку 1.  

 

Рисунок 1 – Етапи впровадження корпоративних зв'язків з 

громадськістю на підприємстві 

Розглянемо процес впровадження системи корпоративних зв'язків з 

громадськістю на підприємстві державної власності детальніше.  

Так Г. В. Козаченко вважає, що в першу чергу при побудові системи 

корпоративних зв'язків необхідно провести ретельну діагностику 

існуючих корпоративних комунікацій. Діагностика має бути направлена 

на моніторинг відносин співробітників до політики компанії, її цінностей і 
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корпоративних стандартів. Діагностика являє собою роботу з первинної і 

вторинної інформацією, а також проведення соціологічних досліджень, 

таких як інтерв'ю, опитування, включене спостереження, соціометрія [5, c. 

45].  

Саме діагностика допоможе зрозуміти сильні і слабкі сторони 

корпоративного середовища, виділити ряд першочергових цілей та 

завдань для побудови і зміцнення корпоративних зв'язків. 

Наступним після діагностики етапом автор виділяє визначення цілей 

і завдань діяльності [5, c. 47].   

Наведемо приклади найпоширеніших цілей та завдань 

корпоративних зв'язків з громадськістю. Серед цілей можуть бути: 

– Побудова корпоративної комунікації; 

–  Створення та зміцнення внутрішньої культури підприємства; 

–  Мотивація і підвищення лояльності працівників. 

Типові завдання для досягнення перерахованих цілей: 

– Створення єдиного інформаційного середовища; 

–  Донесення корпоративної політики і норм підприємства; 

–  Формування стандартів поведінки відповідно до корпоративної 

політики і норм. 

За класифікацією Г. В. Козаченко далі відповідно до цілей і завдань 

визначаються напрямки діяльності служби корпоративних зв'язків з 

громадськістю, її функції на підприємстві та формування самої служби 

шляхом призначення відповідальних осіб [5, c. 52].  

Як свідчить практика, найчастіше в середніх державних організаціях 

діяльність з розвитку корпоративних зв'язків поділяється між службами 

зв'язків з громадськістю та службами персоналу. Серед великих 

державних підприємств існує тенденція створювати окремі підрозділи. У 

невеликих організаціях може не бути виділеного підрозділу і діяльність з 
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корпоративних зв'язків покладається на плечі лінійних керівників, так чи 

інакше розподіляючись по вертикалі управління. 

Наступним етапом впровадження системи корпоративних зв'язків з 

громадськістю для державних підприємств Г. В. Козаченко виділяє 

налагодження внутрішніх корпоративних процесів та реалізацію 

конкретних заходів з надання інформаційних впливів [5, c. 66].  

А заключним етапом у класифікації вченого є визначення критеріїв 

оцінки виконаної роботи.  

Ми вважаємо, що найбільш доцільніше проводити вимірювання 

ефективності за допомогою і кількісних, і якісних метрик.  До кількісних 

відносяться кількість випущених корпоративних видань та проведених 

заходів, охоплення кожного інформаційного посіву. До якісних можуть 

відноситися налагодженість корпоративних процесів і атмосфери в 

колективі, позитивні відгуки суб'єктів корпоративних відносин, 

підвищення працездатності співробітників.  

Вивчивши процес ефективного впровадження системи 

корпоративних зв'язків з громадськістю на підприємстві державної форми 

власності, можна зробити висновок, що це циклічний процес, що 

будується з потенціалом саморозвитку. Недостатньо провести разові акції, 

необхідно забезпечити постійну реалізацію функцій з корпоративних 

зв'язків. Тобто від останнього етапу ми відразу переходимо на перший та 

починаємо все знов.    

Отже, корпоративні зв’язки з громадськістю є обов’язковою 

частиною просування будь-якого сучасного підприємства. Особливе 

значення корпоративні зв'язки набувають на державних підприємствах. 

Управління корпоративними зв'язками в державних підприємствах – 

це складний тривалий процес, що традиційно має шість послідовних 

етапів: діагностика корпоративних комунікацій, визначення пріоритетних 

цілей та завдань, формування напрямків діяльності, визначення 
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організаційної структури для реалізації діяльності, реалізація діяльності, 

визначення критеріїв оцінки діяльності. Формування цілей, завдань, 

спеціальної служби з їх реалізації є стратегічним рівнем корпоративних 

зв'язків з громадськістю. На тактичному рівні це має бути втілюваним в 

конкретні дії і заходи. Обов’язковою складовою діяльності з 

корпоративних зв'язків та заключним етапом в їх впровадженні є 

визначення критеріїв оцінки виконаної роботи. Вимірювання 

ефективності може відбуватися за допомогою кількісних і якісних метрик. 

Робота служби корпоративних зв'язків з громадськістю – це безперервний 

цикл. Недостатньо провести разові акції, необхідно забезпечити постійну 

реалізацію функцій з корпоративних зв'язків.  
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті досліджено особливості підвищення ефективності 

управління діяльності підприємства, виявлено основні резерви підвищення 

ефективності діяльності підприємства. Узагальнено основні підходи до 

оцінки ефективності управління діяльністю та запропоновано основні 

шляхи вдосконалення ефективності діяльності підприємства на 

сучасному етапі.  

Ключові слова: управління, ефективність, діяльність підприємства, 

механізм управління, прибутковість підприємства. 

На сучасному етапі, в умовах інтеграції України до міжнародного 

господарського комплексу, особливо з урахуванням нинішніх, 

турбулентних процесів, виникає низка нових завдань, вирішення яких 

неможливе з використанням старих методів і підходів до управління 

ефективністю діяльності на промислових підприємствах. В умовах 

розвитку ринкових відносин економічна діяльність підприємства, яка 

спрямована на нарощування конкурентних переваг і забезпечення з їх 

допомогою стійкості своїх позицій, значною мірою залежить від 

своєчасного, правильного управління ефективністю їх діяльності.  
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Управління ефективністю діяльності підприємства необхідно 

розглядати як систему, яка складається з певної кількості елементів, а 

досягати успіху вона може лише за умов скоординованих дій її складових, 

правильно обраних методів управління, програми мотивацій та механізму 

управління ефективністю діяльності підприємства. Також, слід зазначити, 

що управління ефективністю діяльності в момент кризи, коли перед 

багатьма підприємствами постала задача виживання, виконує дуже 

важливу функцію, оскільки визначає форму відносин із зовнішнім 

середовищем, формує методологію його системи і реалізує власне процес 

управління.  

Таким чином, питання забезпечення правильного управління 

ефективністю діяльності підприємств, у сучасних нестійких умовах, 

набуває актуальності і потребує вивчення.  

Проблеми управління ефективністю діяльності підприємства 

вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед 

наукових праць, у яких досліджуються теоретико - методичні підходи до 

управління ефективністю діяльності підприємств, варто виокремити 

дослідження таких науковців, як: Р. Беннет, Н. Гавалова, А. Головенко, З. 

Коваль, І. Лепа, І. Маркіна, Г. Осовська, М. Панов, В. Пастухова, Т. 

Пітерс, О. Полінський, О. Рац. Проте питання управління ефективністю 

діяльності потребує постійного удосконалення методів управління, 

програми мотивацій та механізму, а також формування методології 

системи управління ефективністю діяльності підприємства.  

В умовах нестабільної економіки важливим для будь-якого 

підприємства є формування ефективних принципів і ефективної системи 

управління ефективністю діяльності Управління – це сукупність 

прийомів, форм і методів цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою 

досягнення конкретних цілей [2, с. 104].  
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При розрізненні ефективності і результативності легко виокремити 

два види управління ефективністю діяльності підприємств:  

– ефективне керівництво, яке забезпечує перспективний, 

інноваційний розвиток і стратегічний успіх [4, с. 8];  

– результативне керівництво, яке уможливлює тимчасове досягнення 

короткострокових цілей [5, с. 275].  

Основою управління є визначення ефективності її діяльності. На 

сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних підприємств на 

світовий ринок необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані 

не лише з процесом управління виробництвом, а й з управлінням 

діяльністю підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, 

методів, інструментів в менеджменті підприємства для забезпечення його 

успішного функціонування в конкурентному ринковому середовищі є 

головною складовою успіху підприємства як на внутрішньому ринку так і 

на зовнішньому.  

Оцінка ефективності будується на основі єдиних методологічних 

принципів визначення ефективності діяльності.  У якості основних 

загальних принципів здійснення діяльності на практиці, що склалася, 

визначають наступні:  

– у процесі розробки і реалізації проектів необхідно поєднувати 

науково-технологічний аналіз з комерційним, фінансово-економічним, 

соціальним, щоб забезпечити комплексність підходу до їх здійснення;  

– при оцінці ефективності діяльності, зіставлення витрат і результатів 

необхідно проводити з урахуванням зміни цінності грошей у часі;  

– при здійсненні діяльності принципово необхідно враховувати 

невизначеність і ризики[1, с. 79].  

Ефективність є однією з основних категорій економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням остаточного результату розвитку 

підприємства. Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні 
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вимагає від підприємств активних дій з підвищення ефективності їх 

діяльності. Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе 

місце серед актуальних проблем економічної науки. 

Ефективність діяльності підприємства є дуже важливою, тому що 

виявляє такі характеристики, як доцільність, результативність, якість та 

корисність, а також це співвідношення ефекту від усіх видів його 

діяльності і сукупність витрат на досягнення цього ефекту. Тому, у 

сучасних умовах набуває особливої актуальності питання підвищення 

ефективності діяльності підприємств [3, с. 8]; 

Таким чином, враховуючи сутність понять «управління» та 

«ефективність», на наш погляд, доцільно визначити, що управління 

ефективністю діяльності підприємства являє собою цілеспрямоване 

оперативне регулювання діяльності за напрямами управління ефективністю 

для забезпечення відповідності фактичного стану підприємства заданим 

параметрам. 

Об’єктом управління ефективністю діяльності вважаємо процес 

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

реалізують завдання управління ефективністю.  

Головною метою управління ефективністю діяльності вважаємо 

забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і 

перспективному періоді. 

Враховуючи цю головну мету, зазначимо, що система управління 

ефективністю діяльності підприємства покликана вирішувати наступні 

завдання: 

1. Забезпечення максимізації розміру ефекту при відповідному 

ресурсному потенціалі підприємства і ринковій кон’юнктурі. Це завдання 

реалізується шляхом оптимізації складу ресурсів і забезпечення їх 

ефективного використання. Основними природними обмежувачами 

розміру ефекту виступають максимально можливий рівень використання 
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ресурсного потенціалу та кон’юнктура товарного й фінансового ринків, що 

склалася на даний момент. 

2.  Забезпечення оптимального співвідношення між рівнем 

ефекту і допустимим рівнем ризику. Між цими двома показниками існує 

прямо пропорційний зв’язок. З урахуванням відношення менеджерів до 

господарських ризиків формується допустимий рівень останніх, що 

визначає агресивну, помірну (компромісну) чи консервативну політику 

здійснення тих чи інших видів діяльності або проведення окремих 

господарських операцій. Зважаючи на заданий рівень ризику, у процесі 

управління повинен бути максимізований рівень ефекту. 

3.  Забезпечення високої якості ефекту. У процесі формування 

ефекту діяльності підприємства повинні бути насамперед реалізовані 

резерви його зростання за рахунок операційної діяльності, що забезпечує 

основу перспективного розвитку підприємства. 

У межах операційної діяльності основну увагу необхідно приділити 

забезпеченню зростання ефекту за рахунок збільшення обсягів основної 

діяльності та освоєння нових перспектив. 

4.  Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на 

інвестований капітал власникам підприємства. Цей рівень за умови 

успішної діяльності повинен бути не нижче середньої норми прибутковості 

на ринку капіталу, при необхідності відшкодовувати підвищений 

підприємницький ризик, пов’язаний зі специфікою діяльності 

підприємства, а також інфляційні втрати. 

5.  Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових 

ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства 

у майбутньому періоді. Оскільки прибуток є основним внутрішнім 

джерелом формування фінансових ресурсів системи, його розмір визначає 

потенційну можливість створення фондів, що забезпечують її майбутній 

розвиток. 
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6.  Забезпечення постійного зростання ринкової вартості 

підприємства. Це завдання покликане забезпечувати максимізацію 

добробуту власників у перспективі. Темп зростання ринкової вартості 

значною мірою визначається рівнем капіталізації прибутку, отриманого 

підприємством у звітному періоді. Кожне підприємство, враховуючи умови 

і завдання господарської діяльності, саме визначає перелік критеріїв 

оптимізації розподілу прибутку на його капіталізовану та споживчу 

частини. 

7.  Забезпечення ефективності програм участі персоналу в 

прибутках. Програми участі персоналу в прибутках мають гармонізувати 

інтереси власників підприємства та його найманих працівників, а також, з 

одного боку, ефективно стимулювати трудовий внесок цих працівників у 

формування прибутку, а з іншого – забезпечувати досить прийнятний 

рівень їх соціального захисту, який держава в сучасних умовах повністю 

забезпечити не в змозі. 

   Усі вище перелічені основні завдання управління ефективністю 

тісно взаємопов’язані, хоча окремі з них характеризуються різною 

направленістю. Тому в процесі управління ефективністю діяльності 

підприємства окремі завдання повинні бути оптимізовані. 

Таким чином, підприємство повинно постійно навчатися і 

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

збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що 

може в свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому 

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

технологіями господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції 

продукції над конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи 

підприємства знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому 

для отримання максимального прибутку вони повинні постійно 
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відслідковувати напрямки удосконалення системи управління 

підприємством. 
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ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

В статті розглянуто сутність та процес антикризового управління 

підприємством, методи та форми його здійснення. Викладені напрямки 

діяльності підприємства в рамках антикризової програми та механізми 

здійснення антикризового управління. Зроблений висновок щодо 

ефективності здійснення антикризового менеджменту.  
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Ключові словa. Антикризове управління, антикризова програма 

управління підприємством, маркетингова політика. 

 Пoстанoвка прoблеми. На сьогоднішній день, зважаючи на 

нестабільну ситуацію в економіці країни, зовнішньому середовищі та 

звертаючи увагу на політичну ситуацію, існує проблема виникнення як 

непередбачуваних кризових явищ, так і поглиблення вже існуючих. Все 

більшої актуальності набуває застосування антикризового менеджменту у 

роботі підприємств, адже надзвичайно важливим є питання виведення 

вітчизняних підприємств зі стану збитковості, забезпечення їх 

довгострокової роботи та необхідність розробки конкретних 

антикризових програм. 

Аналіз oстанніх дoсліджень і публікацій. Значний вклад у 

дослідження проблематики процесу управління  в умовах кризи зробили 

вітчизняні вчені таку як Балджи М. Д., Посохов І. М., Стешенко О. Д., 

Швирьова Є. О., Лясковський О. В., Шутов Є. П., Михайлик А. С., 

Коновалова О. О., Тарасова К. І., Іванов В. Л., Ніколаєв І. В. та інші. 

Мета дoслідження. Метою даного дослідження є аналіз проблем 

управління підприємством в умовах економічної кризи. 

Виклад oснoвнoгo матеріалу. Кризова ситуація характеризується 

різким переломом у діяльності підприємства, наслідки якого можна 

виміряти, і сумнівами щодо структурних складових, які змушують 

керівництво переглядати власне бачення організації. Незважаючи на 

значний вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств, вони 

мають можливість регулювати негативні процеси та вживати запобіжні 

заходи, які знаходяться в зоні дії самого підприємства, а також заходи 

щодо виходу з кризового стану  [1, с. 122]. 

Зміст управлінських заходів залежить від глибини фінансової кризи. 

З цих позицій антикризове фінансове управління може становити:  

систему профілактичних заходів, спрямованих на попередження 
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фінансової кризи;  систему конструктивних дій та дійових заходів, 

спрямованих на виведення підприємства з фінансової кризи. 

Для оцінки загрози фінансової кризи і банкрутства 

найпродуктивнішим є підхід, заснований на розрахунку таких показників-

індикаторів:  

1) уповільнення оборотності оборотних коштів підприємства;  

2) зростання кредиторської і дебіторської заборгованості;  

3) наявність простроченої дебіторської заборгованості, яка належить 

до збитків;  

4) збільшення у складі майна підприємства важко реалізованих 

активів (сумнівної дебіторської заборгованості, неліквідних запасів 

товарно-матеріальних цінностей);  

5) накопичення збитків минулих років;  

6) зниження обсягів продажів через низький рівень маркетингу [5, с. 

13]. 

Варто зазначити, що стадії розвитку кризових ситуацій на 

підприємстві визначають та обґрунтовують сутність, наслідки та 

необхідні заходи для їх усунення: 

- перша – зниження обсягів прибутку (криза в широкому значенні). 

Наслідком є погіршення фінансового стану підприємства, скорочення 

джерел і резервів розвитку. Вирішення проблеми може стати як 

застосування стратегічного (перегляд стратегії, реструктуризація 

підприємства), так і зміни тактичного управління (зниження витрат, 

підвищення продуктивності); 

- друга – збитковість виробництва. Наслідок – зменшення резервних 

фондів підприємства. Вирішення проблеми перебуває в області 

застосування управління, що реалізується, як правило, в реструктуризації 

підприємства; 
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- третя – виснаження чи відсутність резервних фондів. На погашення 

збитків підприємство спрямовує частину оборотних коштів і тим самим 

переходить у режим скороченого відтворення. Реструктуризація вже не 

може бути використана для вирішення проблеми, тому що відсутні засоби 

на її проведення. Потрібні оперативні заходи для стабілізації фінансового 

стану підприємства і пошук засобів на проведення реструктуризації; 

- четверта – неплатоспроможність. Підприємство немає засобів 

профінансувати навіть скорочене відтворення та (або) платити по 

попереднім зобов’язанням. Виникає загроза припинення виробництва та 

(або) банкрутства. Необхідні екстрені заходи з відновлення 

платоспроможності підприємства та підтримки виробничого процесу. 

 Антикризове управління - спеціальним чином організована система 

управління, яка має комплексний, системний характер, націлена на 

найбільш оперативне виявлення проблем підприємства та створення 

відповідних передумов для їх своєчасного подолання з метою 

забезпечення відновлення життєздатності суб'єкта підприємницької 

діяльності, недопущення виникнення ситуації його банкрутства, 

запобігання виникненню кризи в майбутньому [2, с. 90]. Антикризове 

управління спрямоване на вирішення задач, що забезпечують інтенсивний 

розвиток підприємства у майбутньому шляхом мобілізації та інтенсивного 

використання всіх наявних ресурсів у підприємства. 

Основним завданням антикризового управління на підприємстві є 

розробка антикризової програми управління підприємством. На жаль, 

керівники українських підприємств недостатньо уваги приділяють 

антикризовому менеджменту, але саме ефективна програма 

антикризового управління підприємством допоможе подолати наслідки 

кризових явищ.  

Антикризові рішення можуть прийматися як для попередження 

кризового стану, так і для виходу із цього стану. При функціонуванні 
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підприємства в умовах кризи виділяють такі основні групи антикризових 

рішень, які не є раціональними при успішній діяльності підприємства: 

1. В управлінні витратами: 

а) економія витрат, що впливає на витрачання чи зношення засобів 

підприємства та знижує якість людського потенціалу; 

б) зміщення за можливістю витрат на більш пізній період, 

незважаючи на те, що ці приведені витрати у майбутньому стануть 

більшими; 

в) концентрація збуту на окремих сегментах ринку, що зменшує 

витрати по збуту, але у більшості випадків зменшує перспективи росту. 

2. В управлінні доходами: 

а) збут основних засобів та нематеріальних активів, що не 

знадобляться в середньостроковому періоді; 

б) випуск продукції (послуг) з меншим рівнем прибутковості (але ≥ 

0) для збереження виробничого потенціалу підприємства або щоб 

«потягнути час» до настання кращого стану. 

3. В управлінні організаційною структурою підприємства: 

а) зміна організаційної структури підприємства, пов’язана зі 

скороченням господарської діяльності; 

б) вибір такої організаційної структури підприємства, яка більше 

пристосована до змін [3, с. 241]. 

 Антикризове управління на українських підприємствах повинно 

базуватися на використанні усього потенціалу засобів і методів сучасного 

менеджменту з урахуванням ресурсних і часових обмежень антикризового 

процесу. 

В свою чергу, антикризова програма діяльності підприємства – являє 

собою систему комплексних заходів по виходу підприємства з кризи, що 

передбачає пом’якшення, попередження чи подолання негативних 
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тенденцій розвитку підприємства. Завдання антикризового менеджменту 

на підприємствах можуть включати такі напрямки:  

1. Маркетингова політика передбачає глибокий аналіз ринку, 

прогнозування його подальшого розвитку, визначення власної позиції на 

ринку цінової й асортиментної політики, оцінку комерційного ризику, 

пов'язаного зі зміною ринкової ситуації. Маркетингова програма може 

включати такі заходи: стратегії просування товарів на нові ринки, 

завоювання нових сегментів ринку, зміцнення становища на старих 

ринках та ряд інших. 

2. Фінансове управління допомагає поновити платоспроможність й ві

дновити достатній рівень фінансової стабільності підприємства. Фінансов

а стабілізація напідприємстві здійснюється за допомогою оперативного ме

ханізму фінансової стабільності, тактичного механізму фінансової стабіль

ності з використанням окремихзахисних заходів, стратегічного механізму 

фінансової стабілізації і являє собою винятково наступальну стратегію фі

нансового розвитку, що ставить за метуприскорення загального     економі

чного розвитку підприємства [6, с. 28]. 

3. Управління персоналом являє собою сукупність цілеспрямованих д

ій керівників підприємства в цілому, так і  структурних підрозділів з упра

вління підлеглими, спрямованих на досягнення поставлених цілей організ

ації. Успішне подолання кризових ситуацій в ході виконання процесів 

антикризового управління персоналом враховує такі основні фактори як 

використання кваліфікованого антикризового менеджера (групи), 

покращення мотивації персоналу, залучення персоналу в управління 

кризою на всіх можливих етапах, удосконалення культури управління 

фірмою на оперативному та стратегічному рівнях та інші фактори. 

4. Інвестиційна політика, як складова стратегічного планування, 

включає такі основні напрями: 

- управління ризиком; 
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- програмно-цільове управління і складання капітальних бюджетів; 

- стратегічний аналіз; 

- стратегічне управління, яке охоплює три сфери прийняття рішень: 

інвестиції, фінансування, виробничу діяльність [2, с. 12]. 

5. Організаційне управління і операційний менеджмент передбачає 

розробку стратегії організаційних заходів. При цьому аналізується 

організаційна структура підприємства: рівень спеціалізації, концентрації, 

кооперації, централізації виробництва, управлінські процеси, склад 

управлінських ланок та їх взаємодію, ступінь централізації управління та 

рівень використання економічних, організаційних і соціально-

психологічних методів управління. 

Основою підвищення конкурентоспроможності української 

продукції, підтримки інновацій є створення прогресивної структури 

виробництва і впровадження нових технологій [4, с. 58]. На українських 

підприємствах необхідно проводити аналіз, який передбачає комплексну 

оцінку підприємства, що виявить потребу в технологічному переозброєнні 

підприємства для ефективного подолання і виходу з кризи. Також 

комплексний аналіз підприємства допоможе виявити вплив всіх зовнішніх 

і внутрішніх факторів на діяльність підприємства і вжити необхідних дій 

для успішного подолання наслідків кризових явищ. 

В умовах кризи для підвищення і збереження існуючого 

конкурентного положення на ринку українським підприємствам 

необхідно створити прогресивну структуру виробництва, шляхом 

впровадження новітніх технологій і організаційних змін структури 

виробництва. В зв’язку з цим на українських підприємствах необхідно 

проводити аналіз, який передбачає оцінку організації розробки і 

впровадження інновацій, науковотехнічної і технологічної політики на 

виробництві. Необхідно приділити значну увагу ефективності 
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організаційно-виробничого менеджменту, на який буде покладена задача 

ефективної операційної роботи підприємства. 

Керівництво українських підприємств повинно переглянути 

ефективність виконання функцій антикризового управління, а саме: 

цілевизначення, планування, організація, мотивація і контроль; 

підвищення ефективності виконання функцій призведе до максимальної 

мінімізації наслідків кризи і підвищення ефективності прийняття 

управлінських рішень. 

Виснoвки та прoпoзиції. Таким чином, криза підприємства є 

переломним моментом в послідовності господарських процесів, подій і 

дій. Типовою для розвитку кризової ситуації є або ліквідація 

підприємства, як екстремальна форма, або успішне подолання кризи. 

Саме напрямок розвитку кризових процесів багато в чому залежить від 

якості управління підприємством.   

Антикризове управління – це спеціальним чином організована 

система управління, яка має комплексний, системний характер, націлена 

на найбільш оперативне виявлення проблем підприємства та створення 

відповідних передумов для їх своєчасного подолання з метою 

забезпечення відновлення життєздатності суб'єкта підприємницької 

діяльності, недопущення виникнення ситуації його банкрутства, 

запобігання виникненню кризи в майбутньому. 
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розвиток сучасних підприємств, проаналізовано фактори формування 

асортиментної політики в умовах маркетингової орієнтації. 

Сформульовано основні принципи процесу управління асортиментною 

політикою згідно розвитку ринку та товару, а також запропоновано 

стратегічні орієнтири підвищення ефективності побудови 

асортиментної політики підприємствах в сучасних ринкових умовах. 

Ключові слова: асортимент продукції, асортиментна політика, 

концепція, стратегія, життєвий цикл товару, ринковий попит. 

Сучасний етап розвитку України характеризується суттєвими 

структурними змінами в економічних відносинах. Особливу роль в цьому 

процесі відіграє торгівля, оскільки вона є однією з основних галузей 
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народного господарства України. З переходом до ринкових відносин 

ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок 

зміни структури ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і все 

більшого загострення конкуренції на ринку України.  

Тому і постає питання розробки та впровадження ефективної 

асортиментної політики на підприємствах. Формування оптимального 

асортименту, який сприяє оптимізації прибутку, збереження бажаного 

прибутку на тривалий період часу надзвичайно актуальні для 

підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними. Розвиток 

підприємств торгівлі є складною системою, в якій відбувається обіг 

великої кількості товарів, з різними властивостями та характеристиками.  

Використання складних торговельно-технологічних схем реалізації, 

реклами товару дають змогу укладати господарські зв'язки з 

постачальниками товарів та послуг, що призводить до активної діяльності 

підприємства як господарської одиниці. Для отримання найкращих 

результатів діяльності та оптимізації співвідношення системи “витрати– 

збут” необхідно систематично проводити дослідження, пов'язані з 

вивченням повноти асортименту, перспектив розвитку товарів у 

майбутньому та досягнення найвищих результатів економічної діяльності. 

 Оптимізація асортиментної політики підприємств торгівлі на ринку 

і, відповідно, підвищення їх конкурентоспроможності є основою розвитку 

торгівлі в Україні. На сьогоднішній день, розробка та впровадження 

обґрунтованої асортиментної політики є невід’ємним фактором в 

реалізації планів маркетингу.  

Тому вивчення елементів, основ та завдань цієї політики є важливим 

завданням сучасних науковців. Особливо слід відзначити наукові роботи 

таких відомих зарубіжних авторів, як Ф. Котлер, Г. Армстронг, П. Дойль, 

М. Мак-Дональд та Г.Черчилль. Окремі аспекти формування товарної 

політики висвітлено і в працях російських авторів, а саме: Г.А. Азоєва, 
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Є.П. Голубкова, А.П. Градова, П.С. Зав’ялова, А.М. Романова, В.Є. 

Хруцького. Певні наукові розробки з питань формування товарної 

політики на підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували такі автори, 

як В.В. Апопій, Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна, А.В. Войчак, С.С. 

Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, В.Я. Кардаш, А.І. Кредисов, О.М. 

Мозговий, Н.Б. Ткаченко. Практика показує, що потрібні глибокі наукові 

дослідження з питань організації асортиментної політики підприємства, 

перш за все, її формування в нових умовах господарювання.  

Асортиментна політика підприємства займає особливе місце в 

системі управління виробничо-збутовою діяльністю комерційного 

підприємства. Це пояснюється тим, що від результатів саме її 

впровадження буде залежати чи підприємство займатиме лідируючі 

позиції на ринках, чи матиме можливість стабільно розвиватися, чи 

потрапить у кризу через неспроможність ефективно конкурувати та 

намагатиметься вижити в умовах складного та насиченого середовища.  

Загалом можна сказати, що вона виступає певним орієнтиром для 

прийняття рішень щодо взаємодії підприємства із його зовнішнім 

середовищем. Зазвичай, вона формується на рівні вищого керівництва 

підприємства на тривалий період, а її призначення ‒ це не допущення 

прийняття недалекоглядних та недоцільних управлінських рішень, які не 

відповідають вимогам умов функціонування суб’єкта ринку. 

На цей момент тема формування оптимального асортименту є дуже 

важливою. Це пояснюється тим, що як виробничо-комерційні 

підприємства, так і торгові організації працюють в умовах конкуренції. 

Тому для кожного з них потрібно не лише розробити такий асортимент, 

який би якомога ближче відповідав вимогам споживачів, що вплине на 

конкурентну позицію суб’єкта господарювання на відповідному ринку, 

але і був би вдало впроваджений в процесі функціонування. Особливого 

значення дане питання набуває для підприємств, що працюють не лише в 
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Україні, але і на закордонних ринках, де необхідно враховувати ще і 

споживчі особливості населення інших країн. 

Асортиментна політика підприємства передбачає формування 

товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на 

обраному ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності 

підприємства. Асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами 

ринку, з одного боку, та намірами і можливостями підприємства – з 

другого. 

У сучасних умовах зусилля усіх підприємств зосереджено на 

найбільш повному задоволенні попиту покупців та забезпеченні 

ефективної діяльності, яка значною мірою залежить від правильного, 

науково обґрунтованого формування асортиментної політики. Важливість 

і актуальність даного питання визначає вплив асортиментної політики на 

споживчі переваги та кінцеві фінансові результати діяльності підприємств 

постійно тримають проблеми, пов’язані з формуванням товарного 

асортименту, у полі зору фахівців галузі. Саме це свідчить про важливість 

та актуальність проблеми формування асортименту, яка досліджується. 

Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням 

цілого ряду факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні 

можливості підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту. 

Тому  при  розробці  асортиментної  політики  основними  проблемами  є:  

інновації,  забезпечення конкурентоздатності  товару,  оптимізація  

товарного  асортименту,  товарна  марка,  створення  ефективної 

упаковки, життєвий цикл товару, позиціонування товару на ринку.  

Асортиментна політика підприємства повинна враховувати динаміку 

факторів підвищення  купівельної  спроможності  населення,  попит  

споживачів,  поведінку  конкурентів,  загальний рівень достатку не лише 

території, де знаходяться торговельні площі, а й країни загалом. Ринкова 

економіка спрямовує торговельні підприємства на завоювання міцних 
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позицій, виявлення можливих  конкурентів  і  досягнення  конкурентних  

переваг.  Перевага  над  конкурентами  здобувається  за рахунок  

пропозиції  споживачам  більш  високого  рівня  обслуговування,  

додаткових  послуг,  що пропонуються  покупцям,  зваженої  політики  

ціноутворення,  можливості  ідентифікації  постійних  клієнтів 

торговельної  мережі  та  ін.  Аналіз  конкурентів  потребує  оцінки  

напрямів,  сильних  та  слабких  сторін  їх діяльності і спектру можливих 

дій для підвищення свого положення як у окремому сегменті споживачів, 

так і у комплексі [1, с.16].  

Формування  асортименту  також  залежить  від  асортиментного  

переліку  товарів .  Розробка кожним  конкретним  торговим  

підприємством  асортиментного  переліку  товарів  і  здійснення  

контролю  за його  дотриманням  веде  до  кращого  обслуговування  

покупців  цільового  ринку  і  створення  стійкого асортименту.  У  

випадку  виявлення  відсутності  в  продажу  товарів,  які  передбачені  

асортиментом,  підприємство повинна приймати заходи з їх постачання в 

магазин. Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки 

раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично 

контролювати його повноту і стабільність [1, с.17].  

Добре  продумана  асортиментна  політика  не  лише  дозволяє  

оптимізувати  процес  оновлення товарного  асортименту,  але  й  слугує  

керівництву  підприємства  свого  роду  вказівником  загальної 

спрямованості дій, дає змогу контролювати ситуації, які виникають в ході 

торговельної діяльності.   

Напрямками удосконалення формування асортиментної політики 

можуть бути методичний інструментарій планування асортименту; розробка 

структурно-логічної послідовності формування та реалізації асортиментної 

політики підприємства на основі дотримання вимог її ефективності; розробка 

методичного підходу до планування асортименту за допомогою системи 
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динамічних двомірних матриць, побудованих за критичними з точки зору 

зміцнення конкурентних позицій критеріями. 

Системні рекомендації, які б дозволили керівництву підприємств 

планомірно та виважено, ґрунтуючись на засадах комплексного підходу, 

сформувати ефективну асортименту політику, зумовило б необхідність 

обґрунтування та систематизацію підходів до її формування з точки зору 

досягнення її цільових настанов. З метою більш повного задоволення 

споживчого попиту підприємству доцільно спиратися на підхід до 

формування асортиментної політики на основі споживчих переваг, 

передумовами використання якого є: наявність стабільного попиту на 

товари основного асортименту, відсутність внутрішніх можливостей для 

реалізації більш ризикованих варіантів асортиментної політики, наявність 

можливостей організації систематичного моніторингу потреб споживачів.  

Ґрунтуючись на необхідності нейтралізації загроз з боку найбільш 

проблемних складових конкурентоспроможності, ми пропонуємо  

використання системи матриць, побудованих для декількох часових 

періодів, а саме: «глибина – рівень доходності за кожною товарною 

категорією»; «глибина - оборотність товарних запасів за кожною 

товарною категорією»; «рівень доходності – оборотність товарних запасів 

за кожною товарною категорією». Позиціонування товарних груп в 

динаміці за сукупністю названих ознак дозволило обґрунтувати в їх складі 

«позитивно-стійкі», «динамічні» та «проблемно-стійкі» товарні категорії, 

для кожної з яких в роботі розроблено рекомендації щодо подальшого 

розвитку в напрямку підвищення конкурентоспроможності асортименту 

[2, с. 60]. 

Таким чином, формування асортименту покликане створити умови 

для отримання підприємством необхідного прибутку. Це обумовлено тим, 

що рішення стосовно підбору асортименту визначають обсяг доходів 

підприємства від торговельної діяльності, величину витрат обігу (, 
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потребу в обігових активах (у зв'язку з різною оборотністю запасів 

окремих товарів) та інших найважливіших господарсько-фінансових 

показників підприємства. 

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару. 

Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в 

границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із 

критеріїв раціонального формування асортименту товарів в магазині є 

забезпечення співставлення товарів з різною ціною.  

Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогою 

являється максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних 

витратах часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи 

фірми [3, с.18]. Формування асортименту також залежить від 

асортиментного переліку товарів фірми. Розробка кожним конкретним 

торговим підприємством асортиментного переліку товарів і здійснення 

контролю за його дотриманням веде до кращого обслуговування покупців 

цільового ринку і створення стійкого асортименту. У випадку виявлення 

відсутності в продажу товарів, які передбачені асортиментом, фірма 

повинна приймати заходи з їх постачання в магазин.  

За умови підвищення конкуренції серед учасників ринку, 

асортиментна політика торговельного підприємства відіграє роль 

каталізатора розвитку мережі та підвищення кількості задоволених 

споживачів. Втілення програми розширення асортименту пов'язане з 

джерелами фінансування, які підприємство обирає залежно від об'єму, 

терміну, інших необхідних грошових засобів. Також наявна 

невідповідність українського законодавства умовам ринку, що несе за 

собою обмеження розвитку підприємств, відіграє значну роль при 

проведенні асортиментної політики підприємством, яке прагне досягнути 

успіху та посісти вигідне місце на ринку товарів та послуг [4, с.145].  
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Отже, асортиментна політика - це сфера діяльності керівника й 

фахівців підприємства, що представляє собою сукупність принципів, 

стратегій і методик, що приводять до формування оптимального 

асортиментів продукції, що випускається підприємством, з погляду 

підвищення ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб 

покупців. Відсутність асортиментної політики призводить до нестійкої 

структури асортименту через вплив випадкових чи поточних факторів, 

втрату контролю над конкурентоспроможністю і комерційною 

ефективністю товарів. Наведені групи факторів з різним рівнем 

інтенсивності та у різних напрямах впливають на формування ефективної 

асортиментної політики, їх вплив дещо модифікується залежно від 

специфіки діяльності торговельних підприємств.  
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Сафонюк Н.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

У статті проаналізовано особливості та роль комунікацій в 

управлінні персоналом на підприємстві. Теоретично обґрунтована 

необхідність встановлення та зміцнення комунікацій в управлінні 

персоналом для забезпечення ефективної роботи підприємства. 

Ключові слова: комунікації, управління, менеджмент, організація, 

протиріччя, персонал, інформаційна діяльність, інформація. 

Постановка проблеми. Сучасна модель управління персоналом 

неможлива без налагодженого процесу ефективних комунікацій.  Вся 

концепція якісного управління побудована на принципі, що всі учасники 

процесу мають однаковий доступ до необхідної інформації, продуктивно 

спілкуються між собою, створюючи оптимальні умови для успішного 

прийняття рішень, розв’язання конфліктів, роботи команди. 

  Комунікації в організації – невід'ємна частина діяльності керівника і 

підлеглого. Недбало організовані комунікативні зв'язки збільшують 

витрати часу на рішення будь-якого питання, ускладнюють досягнення 

результату, породжують виникнення конфліктів та непорозумінь. 

Організація із налагодженими комунікаційними зв’язками демонструє 

швидку реакцію на  зміни на ринку праці, якісне обслуговування, високу 

мотивацію персоналу.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом проблема 

ефективних комунікаційних зв’язків стала предметом наукового інтересу 

вітчизняних дослідників. Серед доробку українських вчених слід виділити 

ґрунтовні розвідки Завадського Й.С., Осовської Г.В., Мартиненко Н.В., 

Туріянської М.М., в яких обґрунтовуються сучасні організаційні, 
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теоретико-методологічні, психологічні аспекти інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Попри беззаперечну актуальність зазначених праць і вагомий внесок 

їх авторів у розробку теоретико-методологічних проблем розвитку 

комунікацій в управлінні персоналом, поки що відсутній комплексний 

підхід до вироблення ефективної стратегії комунікацій, аналіз форм 

комунікацій має фрагментарний характер. 

Метою статті є аналіз ефективності найбільш поширених форм 

комунікацій всередині організації, обґрунтування виняткового значення 

дієвих комунікацій для функціонування організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі управлінської 

діяльності менеджери перебувають у постійному взаємозв'язку. У 

результаті з метою зростання ефективності управління таке спілкування 

(взаємозв'язок) виділили в самостійний предмет дослідження. 

Основою комунікацій є інформація. Це найважливіший ресурс, який 

дає змогу організаціям розвиватися, зміцнювати стратегічні позиції. В 

умовах поділу праці без своєчасного надходження інформації неможлива 

спільна робота. Без неї менеджер не може сформулювати цілі, оцінити 

ситуацію, визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення і 

проконтролювати його виконання, тобто належним чином здійснювати 

управлінські функції. 

В обсязі робіт менеджера робота з інформацією займає 50—90%. Це 

опрацювання документів, заплановані та незаплановані зустрічі, 

телефонні розмови, участь у нарадах та засіданнях тощо. Всі ці дії 

пов'язані з комунікаціями.  

Комунікаціями пронизана вся система управління організацією. 

Комунікація - це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, 

букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного 

працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра і 
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взаємоприйняття поглядів. Це необхідний елемент в діяльності 

менеджера, який спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для 

прийняття рішень, підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо усунути 

комунікацію, то організація перестає бути керованою, її діяльність 

набуває хаотичного, нескоординованого характеру. 

Метою комунікацій є розуміння і осмислення переданої інформації. 

Часто інформація при передаванні може бути спотворена, що спричиняє 

неправильне розуміння її і, як наслідок, прийняття неправильного 

рішення. Тому ефективними є такі комунікації, за яких отримане 

повідомлення якомога ближче за значенням до первинного. Однак це ще 

не означає, що зміст повідомлення має однакове значення для всіх 

учасників комунікаційного процесу [1]. 

Розпізнають три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і 

прагматичний. Технічний аспект зв'язують з процесами передачі 

інформації від однієї точки, устаткування або особи іншій по відповідним 

каналам. Семантичний аспект відображує передачу і прийом інформації, 

включаючи її розуміння одержувачем. Прагматичний аспект враховує 

вплив прийнятої інформації на поведінку одержувачів і ефективність 

використання цієї інформації [2, с.109]. 

Здійснення комунікацій - це зв'язуючий процес, необхідний для 

кожної управлінської діяльності. Існує думка, що ефективно працюючі 

керівники - це ті, хто досяг успіхів у налагодженні комунікацій. 

Організація комунікацій сприяє підвищенню продуктивності праці, а 

також досягненню задоволеності в груповій взаємодії. У широкому 

розумінні комунікація не тільки сприяє інтелектуальному розвитку 

особистості, але й представляє собою засіб управління суспільством або 

соціальною групою. 

Основна ціль комунікаційного процесу - забезпечити розуміння 

інформації, яка є предметом обміну. Але факт обміну інформацією не 
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гарантує ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого 

розуміння процесу обміну інформацією та умов його ефективності, 

необхідно мати уявлення про його стадії, в яких приймають участь 

декілька людей [3, с.286]. 

Елементи комунікаційного процесу: 

 відправник – людина, котра генерує ідеї, або збирає інформацію і 

передає її; 

 повідомлення – власне інформація, закодована за допомогою 

набору символів; 

 канал – засіб передачі різноманітної інформації; 

 одержувач – людина, кому призначена інформація, і яка 

інтерпретує її. 

Відомі такі етапи комунікації: 

1) Зародження ідеї. Будь-який обмін інформацією починається з 

формулювання ідеї, або відбору інформації. Спочатку відправник 

вирішує, яку ідею чи повідомлення потрібно зробити предметом обміну. 

Важливою умовою ефективності комунікації є те, що ідея неспроможна 

полягати у туманних похвалах чи критиці поведінки підлеглих. Важливо, 

щоб керівник, генеруючий ідею, розумів як сприйматиметься інформація. 

2) Кодування і вибір каналу. Передача інформації відправником 

повинна починатися з її кодування за допомогою спеціальних засобів 

(слів, інтонацій, жестів, міміки тощо). Отже, кодування перетворює 

інформацію у повідомлення. На цьому етапі відправник повинен також 

вибрати канал, сумісний з типом символів, використаних для кодування. 

У разі, якщо канал непридатний для фізичного втілення символів, 

передача стає неможливою. 

3) Передача. На цьому етапі відправник використовує обраний канал 

для доставки повідомлення (закодованої ідеї, або сукупності ідей) 
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одержувачу. Тут мають на увазі фізичну передачу повідомлення, яке 

члени колективу помилково сприймають як процес комунікацій. 

4) Декодування. Цей етап передбачає розшифровку повідомлення. 

Декодування є перекладом символів відправника одержувачем 

повідомлення. Якщо символи, обрані відправником, набувають точно 

такого ж значення для одержувача, то останній буде розуміти те, що мав 

на увазі відправник, коли формулювалася його ідея. 

5) Зворотний. Цей етап особливо важливий для комунікації. Його 

наявність чи якісне виконання сприяє підвищенню ефективності 

комунікації. За наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач 

міняються комунікативними ролями для цього процесу. 

6) Шум. На всьому шляху проходження інформації виникають 

перешкоди, джерела яких різні: використана мова, і різне сприйняття 

(наприклад, різний статус керівника і підлеглого). Спотворення 

інформації відбувається на кожному етапі її передачі. Щоб виключити ці 

негативні втрати, використовується зворотний етап [2]. 

 Існуючі в господарської організації комунікації групуються за 

такими видам: зовнішні та внутрішні; одноканальні й багатоканальні; 

сталі й несталі; формальні й неформальні; ситуаційні й постійні; мнимі й 

реальні; організаційні і соціально-психологічні; економічні. 

У процесі комунікації в організаційних системах можуть бути 

протиріччя. У зв'язку з цим у теорії організації та управління 

вирізняються такі щаблі протиріч: 

1) Різниця. Керівник і підлеглі, зазвичай, досягають порозуміння з 

метою, основними засобами та методами виконання завдання. Проте 

може бути різний підхід до окремих сторін реалізації поставленої мети 

(завдання) з боку керівника і підлеглих. У цілому нині ця суперечність 

корисна успішному виконанню завдання за схемою запропонованою 

керівником. Найчастіше запропоновані підлеглими ідеї залишаються 
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нереалізованими. Ця щабель протиріч може постати при нововведеннях в 

налагодженому механізмі взаємодії. Негативні емоції у вигляді протиріч, 

зазвичай, не накопичуються. Керівник може тривалий час підтримувати у 

компанії протиріччя на щаблі «відмінність». З боку колектив і керівник 

будуть представлятися однією сильною командою, яка може досягти 

успіхів. Ця щабель протиріч може зустрічатися переважно у колективах, 

які використовують давно відпрацьовану технологію виробництва, та при  

високому професіоналізмі й авторитеті керівника чи спеціаліста. 

2) Поляризація. Ця щабель суперечностей у комунікаціях виявляється 

тоді, коли між керівником і виконавцями спостерігається порозуміння з 

ціллю (завданням), але різні підходи до засобів і методів реалізації. При 

цьому підлеглі пропонують непоодинокі нововведення, а цілу сукупність 

нових засобів і методів. Це корисно для досягнення поставленої 

керівником мети заданим шляхом. У разі поляризації в керівника та 

підлеглого негативні емоції носять короткочасний характері і не 

накопичуються. 

3) Зіткнення. Це вид протиріч, у якому спостерігається сильна 

нервова напруга відносин між керівником та його підлеглими і під час 

завдань. У разі зіткнення тільки п'яту частину цілі підтримують. Керівник 

і підлеглі формують собі приватні цілі, завдання й пропонують різні 

засоби їх реалізації. Зіткнення корисно поводити в проектних та 

досвідчених організаціях, де важливим є не авторство, а конкретний 

результат (новий товар, послуга, інформація чи знання). 

4) Антагонізм. Ця щабель протиріч характеризується порівняно 

сильною нервовою напругою відносин між керівником та його 

підлеглими і під час завдань. Антагонізм відрізняється принципово різним 

підходом керівника і підлеглого до всіх елементів завдання: по-різному 

розуміються спільні смаки й приватні цілі, кошти й методи організації 

їхньої реалізації. Антагонізм переважно виникає під час спроби рішення 
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нових завдань фахівцями, які мають приблизно однаковий рівень 

професіональної підготовки. Керівники організації чи її функціональних 

підрозділів можуть спровокувати антагонізм випадково, чи 

цілеспрямовано. У кожній оказії наслідки можуть бути непередбачені. 

Такий комунікаційний процес характеризуватиметься великим «шумом». 

Тому повідомлення від керівника підлеглому чи від одного підлеглого 

іншому передаватимуться з перешкодами. У результаті сенс переданих 

повідомлень буде спотворений. Антагонізм може сприяти, попри явно 

негативного характеру, появі найоптимальнішого рішення в усіх 

параметрах, і призвести до руйнівних наслідків (сварок тощо.)[5, c.143]. 

Управління в організаційних системах може розглядатися як процес 

обміну. У цьому розумінні процес управління близький до комунікації. 

Використання даного аспекти аналізу передбачає дослідження основних 

характеристик комунікації у створенні основних принципів взаємозв'язку 

комунікації та інформації. Комунікація виступає сполучним процесом у 

реалізації управлінських функцій. 

Комунікація є діяльністю з створення умов для збору, аналізу та 

обміну різною інформацією між організацією та його зовнішнім 

середовищем, між різними рівнями управління, між різними підрозділами, 

організацією і людьми, спрямованою на досягнення поставленої мети. 

Здійснення комунікації – це процес, необхідний для реалізації всіх 

управлінських функцій. 

Від здібностей керівника, при роботи з інформацією, залежить 

своєчасність реалізації управлінських функцій. Менеджер постійно має 

вирішувати, яка інформація йому необхідна, і коли. Він зобов'язаний 

передбачити потреби у інформації раніше виникнення проблеми. У його 

повноваження входить ухвалення рішень з іронічних нарікань, які він 

використовував, щоб виявити існування проблеми, і які види інформації 

будуть найнадійнішими. Аби вирішити дані завдання менеджер повинен 
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оцінити потенційну цінність різних видів інформації. Точність визначення 

потреб у інформації про що свідчить ефективність прийнятих 

управлінські рішень [6]. 

У зв'язку з цим актуальним завданням є планування інформації, під 

час якого мають визначатися: 

 цілі використання інформації; 

 методи збору інформації; 

 методи обробки інформації; 

 система пріоритетних джерел інформації; 

 розмір ресурсів щоб одержати необхідну інформацію; 

 основні виконавці збору, обробки та надання інформації; 

 значення основних параметрів інформації задля досягнення 

необхідної ефективності управлінських рішень: достовірність, 

оперативність тощо. 

Часто поняття «комунікація» ототожнюється з визначенням 

«інформація». Іноді розглядають комунікацію як результат 

інформаційного забезпечення управління. Насправді комунікація – це 

соціально-економічне явище, що виражається у взаємодії людини з 

іншими людьми, функціонуванні свідомості людини та здійсненні 

діяльності. Комунікація характеризує такі поняття «неінформаційного» 

змісту, як борг, відповідальність, цінності, інтереси, інтуїція та інші. Такі 

параметри становлять основу комунікації, визначають її характер, 

особливості, тип, роль спільної прикладної діяльності. Інформація є 

зовнішнім проявом комунікації, що стосується її результату. У той самий 

час інформація виникає, є і передається завдяки комунікації. Натомість 

комунікація опосередковується інформацією, але і є тотожна їй [1]. 

Комунікація перестає бути виключно інформацією. Отже, 

комунікацію можна протиставити інформації, або розглядати окремо від 
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неї. Важливість інформації зумовлена тим, що без неї неможливо було б 

налагодити зв'язки. Щоб діяльність була ефективною, необхідні 

систематичний й обгрунтований добір, пошук інформації, а для їх 

успішної реалізації треба розуміти, що усіх людей з'єднують інтереси, а не 

інформація. 

Висновки. Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе 

значення в житті суспільства. Добре спланована та ефективно реалізована 

система комунікацій надає підприємствам можливості результативного 

обміну інформацією між менеджерами й працівниками для досягнення 

головної мети організації. Тому ефективні комунікації на всіх рівнях – із 

споживачем, з постачальником, з власним співробітником − це такий же 

ресурс бізнесу, як фінанси або час. 

Важливість управління комунікаційними та інформаційними 

процесами як для суспільства в цілому, так і для окремого суб’єкта 

господарювання зокрема, сприяли виокремленню самостійного виду 

спеціального менеджменту, який називається комунікаційний 

менеджмент. Його значення полягає у пізнанні закономірності обміну 

інформацією, знаннями й інтелектуальною власністю в процесі 

формування і розвитку економічної системи. 

Система комунікацій підприємства повинна забезпечувати достатній 

інформаційний обмін між його внутрішніми функціональними 

складовими та із зовнішнім середовищем. 

Ефективна робота системи комунікацій потребує належних вхідних 

ресурсів, технологій та управлінських взаємодій. Від цього істотно 

залежить ефективність менеджменту підприємства та результат його 

діяльності. 

Для вчасного виявлення та усунення протиріч серед елементів 

системи комунікаційного менеджменту підприємства необхідно 

здійснювати її діагностику. Її основою слугуватиме розроблений перелік 
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показників та нормативів, кожен з яких є своєрідним індикатором стану 

певного елементу. Отримана в результаті діагностики інформація стане 

підґрунтям для розробки комплексу заходів із вдосконалення процесів 

обміну інформацією. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено теоретико-методичні засади ефективної 

організації маркетингово-логістичної діяльності в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємства. За допомогою теоретичного 
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аналізу процесів управління маркетингово-логістичною діяльністю та 

аналізу моделей, методів та механізмів функціонування маркетингово-

логістичної системи підприємства розглянуто сутність, визначено мету, 

зміст, завдання, основні принципи, а також закони відтворення 

маркетингово-логістичної діяльності в мінливих ринкових умовах.  

Ключові слова: маркетингово-логістична діяльність, 

конкурентоспроможність підприємства, маркетинг, логістика, ланцюги 

постачань, концептуальна модель, механізм. 

Постановка проблеми.  Орієнтація підприємства на задоволення 

споживчого попиту вимагає вдосконалення процесів управління 

маркетингово-логістичною діяльністю з урахуванням сучасних тенденцій 

ринкового розвитку. Під впливом маркетингу відбувається модифікація 

завдань внутрішньо-фірмового управління та внутрішньо-корпоративного 

планування логістичної діяльності підприємства.  

Зниження витрат реалізації маркетингово-логістичної стратегії є 

одним з найдоступніших резервів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Таким чином, актуальність даного дослідження обумовлена 

наявністю низки проблем, пов'язаних з удосконаленням процесів 

управління маркетингово-логістичної діяльністю підприємства та 

розробкою ефективного механізму її функціонування, адекватного 

процесам, які мають місце на ринку, з урахуванням стратегічних, 

тактичних і технологічних аспектів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження засад 

організації маркетингово-логістичної діяльності в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему ефективної 

організації маркетингово-логістичної діяльності в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємства вивчали як вітчизняні 

(Бачинський Г.П., Будрин О.Г., Плотников А.М., Іванов Д.О., Голіков 
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Є.О., Балабанова Л.В., Біловодська О.А. та ін.), так й зарубіжні вчені-

економісти (Котлер Ф., Мартін К., Діксон П., Гембл П., Фегель З. та ін.).  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Еволюція логістики за 

кордоном показує, що вона стає одним із найважливіших стратегічних 

інструментів в конкурентній боротьбі для багатьох організацій бізнесу. Як 

показує світовий досвід, проблема функціонування інформаційного 

потоку в темпі матеріального потоку вирішена за допомогою відповідних 

технологій – автоматизованих інформаційних систем.  

Взаємозв’язок «матеріальний потік» – «інформаційний потік» 

настільки тісний і взаємопов’язаний, що неможливо уявити в сучасному 

розумінні логістики одне поняття без іншого. Безпосередньо, для будь-

якого підприємства проблеми формування інформаційних потоків 

пов’язані, насамперед, з низьким рівнем їхнього технічного забезпечення, 

а також – неналежною організацією документообігу і збирання та 

оброблення відповідної інформації.  

Ефективність господарської діяльності торговельних підприємств 

залежить від усього спектру показників логістики поставок: від надійності 

до ціни одиниці матеріального ресурсу.  

Економічна ефективність оптово-торгівельного підприємства 

залежить від управлінських рішень у системі закупівля — 

транспортування — поставки. Походження терміна «логістика» та його 

значення не мають однозначного трактування у вітчизняній і зарубіжній 

літературі.  

Аналіз літературних джерел засвідчує щонайменше три основні 

напрями його використання: математика, військова справа, економіка.  

Більшість дослідників сходиться на тому, що слово походить зі 

Стародавньої Греції, де логістика (від грец. Logіstіke) — «рахункове 

мистецтво» або «мислення, розрахунок, доцільність» [1]. 
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Проблема є актуальною для сучасних підприємств різного 

спрямування.  

Під маркетинговою логістикою слід розуміти сукупність методів, за 

допомогою яких в системі маркетингу здійснюються синтез, аналіз і 

оптимізація потоків усіх видів, що супроводжують товар або послугу від 

виробника до конкретного споживача, а також комунікації суб'єктів 

маркетингової системи в процесі їх взаємодії. Взаємозв'язок маркетингу 

та логістики виявляється при зіставленні систем концептуальних питань, 

які вирішуються у межах цих галузей. 

 Маркетинг відстежує та визначає попит, який виник і відповідає на 

«сім питань маркетингу» – який товар потрібен, де, коли, в якій кількості, 

якої якості, за якою ціною та кому. Логістика забезпечує просування 

товару до споживача та дозволяє здійснити його постачання в потрібне 

місце, в потрібний час з мінімальними витратами, забезпечуючи 

виконання «шести правил логістики»: вантаж, якість, кількість, час, місце 

та витрати [2]. Деякі автори додають сьоме правило – споживач [3]. 

Концепція маркетингової логістики підприємства (рисунок 1) є 

системою управлінських рішень, які зорієнтовано на задоволення потреб 

споживачів з метою досягнення стійких конкурентних переваг шляхом 

підвищення ефективності діяльності за рахунок оптимізації та 

раціоналізації економічних потоків.  

Вона базується на засадах системного підходу до реалізації процесів 

маркетингу та логістики у виробничій діяльності. 
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Рисунок  1. Концептуальна модель управління маркетингово-

логістичною діяльністю підприємства 

 

У зв'язку з наявністю низки проблем виникає необхідність зміни 

підходів до організації управління маркетингово-логістичної діяльністю 

компанії, що передбачає:  

 Переорієнтацію відділів логістики та маркетингу як координаторів 

діяльності структурних підрозділів підприємства; 

 Орієнтацію на збереження частки ринку та забезпечення 

конкурентних переваг; 

  Діагностику організації маркетингово-логістичної діяльності 

підприємства з метою виявлення цілей, завдань та оцінки ступеня їх 

досягнення;  

 Створення організаційної структури відділів логістики та 

маркетингу, що забезпечує зв'язок стратегічного руху продукції з 

оперативним виконанням заявок споживачів;  
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 Розробку внутрішніх стандартів маркетингово-логістичної 

діяльності та їх документальне закріплення на основі аналізу адекватності 

цілей і завдань підприємства умовам його функціонування та ринковим 

можливостям;  

 Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингово-

логістичної діяльності підприємства. Згідно концепції маркетингової 

логістики, діяльність підприємства доцільно організовувати відповідно 

до:  Цільової спрямованості на оптимізацію товарного обміну на основі 

ринкової орієнтації виробництва та оптимізації економічних потоків; 

 Активного формування споживчого попиту за рахунок розробки та 

реалізації маркетингової стратегії та розвитку системи логістичного 

сервісу;  

 Трансформації цільового ринку в маркетингу та економічного 

потоку в логістиці до інтегрованого товарного обігу як основного об'єкту 

маркетингово-логістичної діяльності підприємства;  

 Організації управління комбінованого типу, який поєднує ринково-

орієнтоване виробництво та системну організацію економічних потоків 

[4]. 

Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим 

розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно-комп’ютерних 

технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б 

неможливою без використання швидкодійних комп’ютерів, локальних 

обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-

програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення 

логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють 

особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі 

та управлінні інформаційними потоками і ресурсами [5]. 
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Висновок. Таким чином, маркетингово-логістична система 

підприємства є одним з головних важелів забезпечення його 

конкурентоспроможності, адже саме вона безпосередньо впливає на його 

економічну ефективність та відіграє ключову роль у стратегічному 

плануванні. Маркетингову логістику слід розглядати як ключовий 

елемент конкурентної ринкової стратегії підприємства, враховуючи, що 

вона носить координаційний характер, а впровадження її принципів 

передбачає необхідність наявності потужної інформаційної системи і 

розвиненої інфраструктури підприємства.  

Маркетинг і логістика функціонують як складні самостійні системи, 

однак стратегію фірми (цілі і завдання, ситуаційний аналіз, спостереження 

за результатами) виробляє маркетинг, а стратегію процесу руху товару 

(розробка раціональних і оптимальних матеріальних потоків) – логістика. 

Логістика частково бере участь у визначенні стратегії фірми при оцінці та 

виборі нових джерел матеріальних ресурсів, ринків і каналів розподілу. 

Маркетинг, в свою чергу, за цими ж позиціями бере участь в розробці 

стратегії руху товару. 

Список літератури 

1. Бачинський Г.П. Концепція маркетингової логістики / Г.П. 

Бачинський // Проблеми сучасної економіки. – 2018. – №4 (28). – С. 289-

293.  

2. Будрин О.Г. Маркетингово-логістичні системи в умовах 

стабілізації ринкової ситуації / О.Г. Будрин // Сучасний економічний та 

соціальний розвиток: проблеми і перспективи: збірник наукових статей. – 

СПб: СПбДУЕФ, 2015. – С. 130-132.  

3. Плотников А.М. Логістичне управління інвестиціями в інновації: 

монографія / А.М. Плотников. – Саратов: СДТУ, 2016. – 130 с. 

 4. Іванов Д.О. Управління ланцюгами постачань / Д.О. Іванов. – 

СПб: Вид-во Політехнічного університету, 2017. – 659 с.  



347 

 

5. Голіков Є.О. Маркетинг і логістика / Є.О. Голіков. – М.: Дашков і 

Ко, 2018. – 412 с. 

 

УДК 331.101.26:316.                                                                                  

                                                                                        Струтинська С.І. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ ПІДПРИЄМСТВА 
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На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки основними 

завданнями будь-яких підприємства є забезпечення ефективної роботи, 

розширення своїх ринкових позицій та збільшення прибутку, головним 

способом досягнення вище вказаних завдань є формування сприятливого 

внутрішнього середовища.  

В сучасних умовах господарювання загальноприйнято, що внутрішнє 

середовище є джерелом життєвої сили підприємства. У внутрішньому 

середовищі міститься потенціал, необхідний для функціонування 

підприємства, але в цей же час воно може бути джерелом проблем і навіть 

його загибелі. Тому основним завданням для управлінців є розгляд 

факторів внутрішнього середовища підприємства, що знаходяться в 

постійній взаємодії. Оцінка внутрішнього середовища необхідна для 

визначення стратегії поведінки підприємства і ефективнішого ухвалення 
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управлінських рішень, необхідних для успішної діяльності. Саме це 

зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Теоретичні засади стосовно вивчення внутрішнього середовища були 

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

Завадський Є.С., Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Оленко І.П., Нємцов 

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

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

внутрішнього середовища підприємства, фрагментарність і не системність 

опрацьовування ряду принципових питань не дозволяють говорити про 

концептуальне оформлення даного напряму в теорії підприємства.  

 Аналіз праць зазначених авторів показав, що в управлінській науці 

на сьогоднішній день розглядається багато різноманітних чинників, що 

впливають на ефективність управління підприємством. Однак 

однозначності в поглядах щодо їх складу серед різних авторів не існує. 

Внутрішнє середовище підприємства відображає відносини 

зацікавлених осіб між собою та щодо результатів діяльності підприємства. 

Внутрішнє середовище підприємства являє собою комплекс факторів, що 

здійснюють вплив на діяльність підприємства та є результатом реалізації 

управлінських рішень. Окрім цього, внутрішнє середовище підприємства 

є складовою частиною загального середовища підприємства [1,с.23]. 

Внутрішнє середовище організації являє собою частину загального 

середовища її діяльності, що знаходиться в межах організації. Це 

середовище справляє постійний і безпосередній вплив на функціонування 

організації. Через це аналіз внутрішнього середовища, здійснюваний 

заради стратегічних цілей, повинен бути системним і багатофакторним. 

В контексті цього можна стверджувати, що внутрішнє середовище 

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

компонентів, складових і факторів, що прямо впливають на діяльність 

(роботу) підприємства та виникають, як наслідок прийняття 
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управлінських рішень, і які підприємство в змозі частково контролювати 

та корегувати. 

Для того, щоб підприємство могло успішно працювати і займати 

міцні позиції на ринку, йому необхідно періодично проводити оцінку 

своєї діяльності. Для цього існує аналіз внутрішнього середовища 

підприємства, в ході якого проявляються як сильні, так найбільш слабкі 

його сторони. В ході такої роботи аналізуються фінансова сторона 

компанії, виробнича і маркетингова діяльність, робота відділів збуту і 

поставок, узгодженість роботи всіх підрозділів підприємства. 

Діагностуючи внутрішнє середовище організації потрібно враховувати 

тенденції, що склалися в зовнішньому середовищі, адже вони 

взаємопов’язані.  

У процесі цього перевіряється вся система господарювання 

підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які 

зовнішнє середовище надає фірмі, а також вживаються заходи щодо 

запобігання послаблення його існування, тобто виявляються сильні та 

слабкі сторони фірми. Аналіз проводиться на основі порівняння з 

параметрами діяльності інших, насамперед процвітаючих підприємств- 

конкурентів.  

Аналіз внутрішнього середовища підприємства переслідує такі цілі :  

– прояснення стратегічної ситуації всередині підприємства;  

– правильність використання різноманітних ресурсів;  

– поточний стан бізнесу.  

Також у процесі аналізу внутрішнього середовища підприємства 

здійснюється вивчення та оцінка факторів за функціональними сферами 

підприємства, які впливають на його стан. Під час аналізу внутрішнього 

середовища підприємства складною методологічною проблемою є 

визначення об’єктів обстеження та їх основних параметрів.  
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У науковій літературі з управління розглядається декілька підходів 

до визначення складу внутрішнього середовища підприємства. У ряді з 

них до факторів внутрішнього середовища відносять структуру 

підприємства, його культуру і ресурси; або цілі, завдання, структуру, 

технологію, персонал; або рівні менеджменту, майстерність менеджера, 

ролі менеджера [2].   

Іноді, аналізуючи внутрішнє середовище підприємства, говорять про 

потенціал підприємства – управлінський, виробничий та економічний. 

Внутрішні фактори регулюються, тобто є об’єктами управління з боку 

підприємства, але водночас вони безпосередньо впливають на його 

діяльність, визначаючи його потенціал. Ґрунтуючись на даному постулаті 

управління, аналіз внутрішнього середовища підприємства здійснюється 

за такими функціональними сферами: маркетинг, фінанси, виробництво і 

технології, персонал, організація управління, організаційна культура та 

імідж.  

Внутрішнє середовище підприємства – це частина загального 

середовища, яке знаходиться в його межах. Воно постійно і безпосередньо 

впливає на функціонування організації. Інформація про внутрішнє 

середовище підприємства необхідна менеджеру, щоб визначити 

внутрішній потенціал, на який можна розраховувати в конкурентній 

боротьбі для досягнення визначених цілей. Внутрішні змінні – це 

ситуаційні фактори всередині організації, що постійно знаходяться в полі 

зору менеджерів. 

Щоб оцінити внутрішнє середовище підприємства використовують 

такі показники[3,с.181]:  

1)загальні характеристики фірми (імідж фірми, 

конкурентоспроможність, рівень спеціалізації, капітало-, науко-, 

трудомісткість та ін.);  
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2) сфери маркетингу (розміри сегментів ринку, рівень продажу, 

структура та кількість продукції, витрати на дослідження ринку та ін.);  

3) сфери виробництва (якість виробництва, виробничі потужності та 

їх завантаження, рівень оновлення устаткування, ефективність 

виробництва;  

4) сфера фінансів (ліквідність, розміри заборгованості, прибутковість, 

рівень реінвестування, обсяги та напрями інвестицій і та ін.);  

5) характеристика науково-дослідних та проектно-конструкторських 

робіт (НДПКР) (дослідницький потенціал, наявність і рівень 

дослідницько- експериментальної бази);  

6) характеристика організації та управління (технологія управління та 

специфіка побудови апарату управління та інформаційних систем, 

система контролю діяльності фірми, техніко-організаційний рівень 

виробництва; 

 7) сфера персоналу (структура і рівень кваліфікації персоналу, 

система заробітної плати та рівень доходів робітників, можливість 

залучення та ефективного використання висококваліфікованих кадрів).  

Таким чином, керівництво підприємства для утримання провідних 

позицій на ринку повинно підтримувати фактори внутрішнього 

середовища в такому вигляді: відношення персоналу підприємства до 

роботи у своїй галузі, як до складного виробничого процесу; наявність 

власних технологій, стосовно яких весь виробничий процес розбивається 

на елементарні складові, що мають реальну схему виконання і способи 

автоматизації, що сприяє гарантованому обсягу продажів; персональну 

відповідальність кожного конкретного працівника організації за ту чи 

іншу ділянку роботи і наявність освічених, висококваліфікованих кадрів; 

вміння вести конкурентну боротьбу; ефективну рекламу (видання власних 

каталогів, які відповідають світовим стандартам).  



352 

 

На нашу думку дані фактори є пріоритетними при вивченні 

внутрішнього середовища підприємств, тому саме на них потрібно 

звертати увагу в першу чергу. Моніторинг цих факторів потрібно 

здійснювати постійно, що стане у нагоді для забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві.  

Зміни внутрішнього середовища організації мають величезне 

значення не тільки для самої фірми, але і для її оточення, бо ведуть до 

розширення або звуження ринків, впливають на гостроту конкуренції. 

Поліпшення діяльності підприємства в цілому – найважливіша мета будь-

якої компанії.  

Потрібно врахувати у своїх критеріях інтереси всіх зацікавлених в 

існуванні підприємства сторін, а саме: споживачів, працівників, власників, 

постачальників і суспільства. Це вказує на міцне зближення і 

гармонізацію різних підходів до поліпшення. Проте в моделях 

досконалості більша увага приділяється досягненню підприємством 

“стабільності поліпшення” протягом декількох років за основними 

показниками діяльності, включаючи й фінансові показники.  

Сучасна організація керування підприємством потребує чітких 

взаємозв’язків між органами керування виробництвом і раціонального 

документообігу на підприємстві, взаємозв’язки між структурними 

підрозділами повинні бути максимально простими та виключати будь-які 

елементи дублювання.  

На нашу думку дані фактори є пріоритетними при вивченні 

внутрішнього середовища підприємств, тому саме на них потрібно 

звертати увагу в першу чергу. Моніторинг цих факторів потрібно 

здійснювати постійно, що стане у нагоді для забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві.  

Таким чином, у процесі створення й удосконалення організації 

керування на підприємстві необхідно враховувати весь комплекс вимог, 



353 

 

запропонованих з боку виробництва. Отже, можна сказати, що сьогодні 

неможливо обійтись без аналізу внутрішнього середовища організації, 

який дає змогу виявити ті можливості, той потенціал, на який може 

розраховувати організація для досягнення своїх цілей. Внутрішнє 

середовище є джерелом життєвої сили підприємства та містить в собі 

потенціал, який дає можливість функціонувати, а отже існувати і 

виживати в певному проміжку часу, але так само, може бути і джерелом 

проблем та навіть ліквідації в тому випадку, якщо не забезпечує 

необхідного функціонування підприємства.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ  

У статті досліджено основні функції управління соціальним 

розвитком підприємства, процес формування системи управління 
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соціальним розвитком трудового колективу як управлінський 

інструмент, що підвищує соціально-економічну та фінансово-

господарську ефективність діяльності підприємства. Обґрунтовано 

функції та механізми підвищення ефективності управління соціальним 

розвитком трудових колективів.  

Ключові слова: соціальний розвиток, соціальна структура, функції 

управління соціальним розвитком трудового колективу, мотиви трудової 

діяльності, механізм управління трудовим колективом. 

Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується 

перенесенням акцентів у суспільному поділу праці на розумову працю. Ця 

тенденція безпосередньо пов’язана з якісною зміною місця й ролі людини 

у виробництві. Фізично важка, шкідлива для здоров’я, монотонна праця 

витісняється висококваліфікованою, де правилом стає творча діяльність, з 

високим рівнем розвитку техніки, технології, що безпосередньо 

характеризує рівень розвитку всього суспільства.  

До основних закономірностей розвитку сучасного суспільства слід 

віднести об’єктивний процес посилення соціальної орієнтації 

економічних систем. Управління соціальними процесами як на рівні 

держави, так і на рівні підприємств залізничного транспорту є важливою 

задачею, що передбачає розгляд людини як головної соціально-творчої 

сили суспільного прогресу. У зв’язку з посиленням соціальних цілей 

розвитку підприємств особливо зростає необхідність свідомого 

управління соціальними процесами в трудових колективах. Саме на 

підприємстві формуються основні соціальні умови життєдіяльності членів 

колективу, визначаються їхній соціальний стан, характер й умови праці. 

Об’єктивна необхідність зростання рівня соціального розвитку 

колективу, безпосередньо пов’язана з однієї сторони з постійним 

розвитком продуктивних чинностей, що вимагають розвитку працівників, 
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а з іншого боку – постійним удосконалюванням структури і якості потреб 

працівників.  

Теоретичну основу формування системи управління соціальним 

розвитком трудових колективів підприємств становлять фундаментальні 

праці таких зарубіжних учених, як І. Бентам, М. Вебер, Л. Вальрас, Е. 

Карнегі, К. Маркс, Г. Мюрдаль, А. Мюллер-Армак, Дж. Роулс, А. Пігу, 

Дж. Стиглиць та ін. Вагомий внесок у розробку теоретико-

методологічних і прикладних аспектів соціального розвитку трудових 

колективів підприємств зробили вітчизняні вчені Амоша О. І., Бандур С. 

І., Богі- ня Д. І., Власюк О. С., Долішній Д. П., Лібано- ва Е. М., Колот А. 

М., Краснов Ю. М., Новіков В. М., Пилипенко В. Є., Пірожков С. І., 

Прибиткова І. М., Семикіна М. В., Щьокін Г. В., Чухно А. А. та ін.  

Разом з тим ще недостатньо розкриті теоретичні та методичні 

положення управління соціальним розвитком трудових колективів 

підприємств у ринкових умовах господарювання, а економічний аспект 

управлінської діяльності потребує подальшого вивчення. Аналіз наукових 

публікацій свідчить про необхідність розробки напрямів створення 

соціально- економічних передумов залучення робітників у процес 

реалізації своїх потреб та інтересів як важливий інструмент управління 

соціальним розвитком підприємства.  

Соціальний розвиток визначається як процес, у ході якого 

відбуваються істотні кількісні, якісні й структурні зміни в соціальній 

сфері підприємства, рівні розвитку працівників. Прогресивний соціальний 

розвиток колективу забезпечує зростання соціальної активності 

працівників, що веде до підвищення відповідальності за результати 

колективної праці, росту продуктивності праці, скорочення втрат 

робочого часу, забезпечує додатковий економічний ефект, виступає 

важливим джерелом економічного розвитку[1, с.45]. 



356 

 

Соціальний розвиток охоплює широке коло аспектів, яке включає 

створення необхідних умов для культурного розвитку, спілкування, 

відпочинку і повноцінного відновлення сил працівників. Для 

забезпечення соціального розвитку підприємство утримує і розвивaє 

соціальну інфраструктуру. Всі ці елементи є факторами безпосереднього 

соціального середовища організації. Отже, соціальний розвиток 

підприємства можна визначити, як помітні зміни нa підприємстві, що 

визначаються переходом усіх соціальних відносин та процесів до якісно 

нового стану під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища.  

Отже, у широкому розумінні, соціальний розвиток трудових 

колективів охоплює помітні перетворення, наслідком яких є кількісні та 

якісні зміни у сферaх їх життєдіяльності, утвердження соціальної 

згуртованості, підвищення соціального статусу колективу, розвиток 

особистісного самовираження членів колективу, вдосконалення 

соціальної та професійної структур, збагачення інституційної і 

професійної мотивації, формування системи спільних цінностей. Тобто 

соціальний розвиток колективу підприємства завдяки процесам 

соціалізації окремого працівника та всього колективу дає змогу 

регулювати та врівноважувати інтереси усіх зацікавлених сторін.  

Соціальний розвиток спрямований на людей, на створення й постійне 

поліпшення для них умов праці. Досягнення цієї мети вимагає постійного 

рішення цілого комплексу завдань, пов’язаних з удосконалюванням таких 

елементів як: потенціал підприємства, соціальна інфраструктура, 

соціально-психологічний клімат, мотиви трудової діяльності, соціальний 

захист і соціальне забезпечення працівників, соціальна структура 

колективу, структура вільного часу і якість його використання, 

змістовність, задоволеність працею, умови й охорона праці[2, с.32].  
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Досягнення ефективності в управлінні соціальним розвитком 

підприємства можливо за умов злагодженої взаємодії основних складових 

системи: цілей та завдань управління соціальним розвитком 

господарюючого суб’єкту, процесу управління, організаційної структури 

управління; функцій, методів, принципів та ресурсного забезпечення 

управління соціальним розвитком.  

Соціальний розвиток – це якісне поліпшення показників, що 

характеризують соціальну сферу, насамперед доходів населення, в тому 

числі заробітної плати; стану соціальних галузей: освіти, охорони 

здоров’я, культури. Основними завданнями соціального розвитку є: 

 – створення сприятливих умов для поліпшення добробуту 

працівників за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та 

ділової активності;  

– розробка та впровадження прогресивної моделі організації 

заробітної плати, яка заснована на об’єктивній вартості робочої сили за 

рахунок зростання частки оплати праці у фонді оплати праці за рахунок 

зниження частки матеріальних витрат у структурі собівартості продукції;  

– забезпечення прогресивних змін у співвідношенні між тарифною та 

надтарифною частинами оплати праці. Це сприятиме підвищенню 

продуктивності праці та забезпечуватиме оптимальну, обґрунтовану 

міжгалузеву, міжкваліфікаційну, міжпосадову диференціацію заробітної 

плати; 

– нагромадження необхідних фінансових ресурсів для надання 

відповідної допомоги у зв’язку з безробіттям, для збереження робочих 

місць у процесі роздержавлення та приватизації, стимулювання розвитку 

малих підприємств, запровадження системи громадських робіт, фахової 

перепідготовки осіб, що втратили роботу, для виконання програми 

захисту малозабезпечених багатодітних і неповних сімей, непрацюючих 

пенсіонерів, інвалідів із щомісячним індексуванням грошових виплат 
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зазначеним категоріям населення відповідно до фактичних темпів 

інфляції; 

 – відшкодування витрат на оплату житла з урахуванням 

матеріального розшарування населення у зв’язку з лібералізацією 

квартирної плати та комунальних платежів;  

– забезпечення справедливої системи пенсійних виплат з 

урахуванням трудового внеску кожної окремої особи;  

– запровадження моральних та фіскальних стимулів щодо утворення 

та розширення сфери діяльності територіальних фондів соціальної 

підтримки населення, розвитку благодійних організацій;  

– захист інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективне 

використання та примноження, сприяння неухильному зростанню ролі, 

престижу та оплати праці інженерно-технічних кадрів, менеджерів, 

наукової та творчої інтелігенції – вчених, діячів літератури та мистецтва, 

медиків, учителів, працівників закладів культури;  

– підтримка розвитку духовної сфери, освіти, науки та культури; 

стимулювання створення недержавних закладів науки, культури, освіти, 

становлення страхової медицини, здійснення партнерства держави з 

приватними інституціями у вирішенні питань соціальної політики;  

– здійснення заходів із соціальної адаптації молоді до умов ринкової 

економіки, надання молоді гарантованих можливостей щодо отримання 

освіти, професійної підготовки та працевлаштування; 

 – збереження у процесі приватизації профілю установ соціального 

призначення, що перебувають на балансі державних підприємств і 

організацій, та їх передача місцевим органам влади [3, с.67]. 

Стимулювання засобами фіскальної політики соціальних інвестицій 

підприємств та організацій недержавного сектору. Трудовий колектив 

досліджується як соціальна спільність, основний осередок суспільства, 
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основна ланка його соціальної структури, соціальної організації, одна з 

найпоширеніших соціальних груп.  

Крім того, трудовий колектив підприємства розглядається як суб’єкт 

і об’єкт управління соціальними процесами на соціальному мікрорівні. 

Праця в колективі приносить і безпосередньо соціальний результат. Він 

полягає не тільки в засвоєнні нових соціальних ролей, а й у впливі, зміні 

сформованих соціальних умов, цінностей і норм трудової поведінки.  

До основних функцій трудового колективу належать:  

– виробничо-економічна, яка полягає у створенні матеріальних і 

духовних благ, виробництві товарів, послуг та інших суспільно корисних 

цінностей;  

– виховна функція полягає у формуванні в працівників високої 

відповідальності до праці, почуття колективізму і свідомого ставлення до 

підприємства, готовності виконувати норми трудової моралі;  

– організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих 

до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, 

досвіду та інтересу до організаторської роботи;  

– функція соціального контролю реалізується шляхом оцінки 

поведінки членів трудового колективу, виходячи із соціальних норм, 

заохочення нормативної поведінки працівників та покарання за проти 

нормативну;  

– функція створення умов для самореалізації і розвитку особистості 

працівників;  

– функція здійснення і відтворення колективістського, 

демократичного способу життя.  

Трудові колективи функціонують у всіх сферах суспільства, що 

накладає певну специфіку на їхню діяльність і враховується при 

класифікації. Кожний трудовий колектив, незалежно від його місця в 

класифікації, являє собою складну соціальну систему, у якій через 
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функціональну взаємодію різних структур та окремих працівників 

реалізуються дві взаємозалежні підсистеми: соціальна організація і 

соціальна спільність.  

Соціальний розвиток колективу підприємства – це цілеспрямовані 

перетворення, що призводять до позитивних змін у сферах 

життєдіяльності працівників з метою розвитку їх здібностей та більш 

високого рівня споживання, гарантованого підприємством і 

передбаченого його соціальними стандартами.  

Це позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення 

номенклатури випуску продукції чи надання послуг, забезпечує 

покращання результатів фінансової діяльності.  

Соціальний розвиток трудового колективу забезпечує підвищення 

загального інтелектуального рівня особистості, розширює її ерудицію та 

коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в 

сучасному складному світі, у взаєминах з людьми. Як наслідок 

покращуються соціально-психологічний клімат у структурних підрозділах 

організації, підвищується мотивація працівників до праці, їхня вірність 

цілям і стратегічним завданням організації, забезпечується наступність в 

управлінні, а також знижується рівень плинності кадрів.  

Таким чином, соціальний розвиток трудового колективу належить до 

одних з основних показників прогресивності суспільства та є 

вирішальним важелем науково-технічного процесу. Тому у державах з 

розвинутою ринковою економікою все більше компаній перебирають 

ініціативу щодо здійснення неперервного розвитку трудового колективу 

своїх підприємств. Планування й організація розвитку трудового 

колективу стають важливими функціями управління персоналом. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК 

ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО 

БІЗНЕСУ 

Визначено напрями, підходи та структуру соціально відповідального 

бізнесу. Вказано, що у країнах з ринковою економікою діяльність із 

забезпечення корпоративної соціальної відповідальності визначається як 

прагматичний напрямок розвитку бізнесу, який забезпечує високу 

ефективність функціонування фірми та управління ризиками. 

Підкреслено значущість складання соціальних звітів та проведення 

соціального аудиту.  

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна 

соціальна відповідальність, стейкхолдери, корпоративна етика, 

соціальний аудит.  

Розвиток суспільства на засадах ринкової економіки призвів до 

трансформації суспільних цінностей суспільства, формування системи 

відповідальності бізнесу, орієнтованої на тривалий і стійкий розвиток 

суспільства і його підсистем. Такий підхід до розуміння соціальної 
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відповідальності дозволив поставити завдання поєднання економічного 

розвитку з соціальною стабільністю, підвищенням рівня суспільних 

очікувань і різноманітності системи цінностей різних суспільних груп. 

Найбільш повне відображення відповідальність бізнесу отримала у формі 

корпоративної соціальної відповідальності, що розвивається під впливом 

як власне науково-технічного прогресу, так і обумовлених його 

динамікою організаційно-економічних та інституційних відносин. Аналіз 

останніх досліджень і публікацій.  

Методологічні підходи до розуміння сутності корпоративної 

соціальної відповідальності відрізняються значним різноманіттям. 

Класичне її розуміння та розкриття сутності соціальної відповідальності 

бізнесу обґрунтоване в працях П. Друкера, Ф. Котлера, М. Портера, Г. 

Прингла, М. Томпсона, М. Фрідмана. Російські вчені Афанасьєв В.Г., 

Басов Б.П., Буслов К.Д., Дмитрієв А.В., Корж Н.В., Оріхівський А.І., 

Перегудов С.М., Плахотний А.Ф., Радаєв В.І., Сперанський В.І. розробили 

основи загальної теорії корпоративної соціальної відповідальності, 

визначили критерії ефективності бізнесової діяльності, спрямованої на 

задоволення потреб суспільства. Невирішені складові загальної проблеми.  

Актуальність проблеми вдосконалення механізму управління 

корпоративною соціальною відповідальністю, недостатній рівень її 

теоретичної розробки і механізмів практичного застосування визначили 

вибір теми дослідження.  

Метою статті є обгрунтування основних теоретико-методологічних 

положень, що визначають сутність і структуру корпоративної соціальної 

відповідальності як чинника економічного розвитку. Результати 

дослідження. У результаті тривалого процесу суспільного розвитку 

західних країн сформувалася складна і збалансована система 

регламентації взаємовідносин приватного підприємництва, влади та 

суспільства у сфері соціально-економічного розвитку держав. Інститут 
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соціально відповідального бізнесу характерний для більшості країн з 

економікою, що базується на ринкових цінностях, давніми 

демократичними традиціями, з розвиненим громадянським суспільством.  

В сучасних умовах в різних країнах участь бізнесу у вирішенні 

соціальних проблем або жорстко регулюється в рамках чинного 

комерційного, податкового, трудового, екологічного законодавства або 

здійснюється самостійно під впливом спеціально встановлених стимулів і 

пільг.  

В Україні цей процес знаходиться на початкових етапах свого 

розвитку і відбувається в умовах панівних позицій держави, вкрай 

слабкого розвитку інститутів громадянського суспільства і олігархічного 

розвитку бізнесу.  

Вперше про соціальну відповідальність заговорили в США. У 1905 

році там зародився рух Rotary, суть якого полягала в тому, що люди з 

великими достатками повинні вносити свій вклад в розвиток економіки та 

суспільства в цілому. Соціальна відповідальність бізнесу (корпоративна 

соціальна відповідальність – КСВ) як окремий напрямок виникла в 70–80 

роках XX століття в західних країнах. До цього часу реалізація принципів 

і методів корпоративної соціальної відповідальності проводилася 

спорадично, ця діяльність не була інституалізована, будучи скоріше 

проявом активності окремих представників бізнесу та наукової спільноти. 

У цей час з’являються громадські та наукові організації, що займаються 

вивченням, пропагандою і впровадженням принципів та інститутів КСВ: 

американська асоціація етики бізнесу (Society for Business Ethics), 

європейська асоціація етики бізнесу (EBEN – European Business Ethics 

Net), всесвітнє суспільство етики бізнесу та економіки (ISBEE – 

International Society for Business Ethics and Economics), КСВ Європа (CSR 

Europe – The European business network for CSR). Саме їх діяльність 

зіграла істотну роль у розвитку корпоративної соціальної відповідальності 
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як економічного та управлінського феномена. У 1995 році провідні 

компанії країн Євросоюзу утворили так звану ініціативу Corporate Social 

Responsibility – Europe, що об’єднує сьогодні близько 50 великих 

корпорацій. У 2000 році з ініціативи Генерального секретаря ООН Кофі 

Аннана був створений Глобальний пакт, який закликає об’єднати зусилля 

бізнесу та громадянського суспільства на підтримку принципів у галузі 

прав людини, трудових відносин і навколишнього середовища.  

В Україні поступово формуються нове правове поле і практика 

використання різних форм взаємодії влади і бізнесу, орієнтованих на 

принципи ринкової поведінки. Про це свідчить прийняття законів України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про 

соціальний діалог в Україні» та інших нормативноправових актів, 

спрямованих на підтримку бізнесу; поширення досвіду соціального 

партнерства в сфері регулювання соціально-трудових відносин на 

трьохсторонній основі між роботодавцями, владою і профспілками, а 

також поступовий рух від благодійності до запозичення зарубіжних 

механізмів і технологій для досягнення цілей державної політики, у тому 

числі шляхом подальшої інституціоналізації відносин у вигляді державно-

приватного партнерства з метою вирішення політичних і суспільно- 

значущих завдань на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Саме ефективна взаємодія влади та бізнесу, спрямована на розвиток 

суспільства в умовах ліберальної демократії, здатна стати базисом 

політичної та економічної стабільності в суспільстві. Єдиного розуміння у 

цьому питанні немає, але всі підходи єдині в одному: корпоративна 

соціальна відповідальність – це відповідальність компанії перед усіма 

людьми та організаціями, з якими вона стикається в процесі діяльності, і 

перед суспільством в цілому.  
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Соціальною відповідальністю бізнесу є досягнення комерційного 

успіху таким способом, щоб дотримувалися етичні цінності та виявлялась 

повага до людей, суспільства та навколишнього середовища. У такому 

розумінні відповідальність реалізується за напрямками: – відповідальність 

компанії у взаєминах з партнерами; – відповідальність щодо споживачів; 

– відповідальність стосовно працівників; – екологічна відповідальність; – 

відповідальність компанії перед суспільством в цілому. У науковій 

літературі корпоративну соціальну відповідальність розглядають як 

просування практик відповідального бізнесу, які приносять користь 

бізнесу і суспільству і сприяють соціальному, економічному і екологічно 

стійкому розвитку шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на 

суспільство і мінімізації негативного впливу [1, с. 23].  

КСВ означає досягнення комерційного успіху шляхами, що цінують 

морально-етичні принципи співтовариства й навколишнє середовище. У 

більш широкому розумінні під корпоративною соціальною 

відповідальністю слід розуміти відповідальне ставлення будь-якої 

компанії до свого продукту або послуги, споживачів, працівників, 

партнерів, активну соціальну позицію компанії, яка полягає у 

гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із 

суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем [2, с. 

35].  

Також вартою уваги є інтерпретація корпоративної соціальної 

відповідальності як добровільної діяльності компаній приватного і 

державного секторів, спрямованої на дотримання високих стандартів 

операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів і якості 

роботи з персоналом, мінімізації шкідливого впливу на навколишнє 

середовище, з метою вирівнювання наявних економічних і соціальних 

диспропорцій, створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, 
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суспільством і державою, покращання результативності бізнесу та 

показників прибутковості в довгостроковому періоді [3, с. 56].  

Можна виділити чотири концептуальних підходи до розуміння 

сутності корпоративної соціальної відповідальності: – ринковий підхід; – 

підхід з позиції державного регулювання; – підхід з позиції 

«корпоративної совісті»; – підхід з позицій «зацікавленої особи». 

Хоча ці підходи або моделі КСВ, як в теорії, так і на практиці, 

існували синхронно, в певних історичних умовах домінував один з них. В 

епоху виникнення і бурхливого розвитку корпорацій найбільш 

популярним був ринковий підхід. У періоди кризового стану економіки на 

перший план виходив підхід з позицій державного регулювання. У часи 

відносно стабільного зростання – підхід, що спирається на цінності 

«корпоративної совісті». У періоди економічної і соціальної 

трансформації (глобалізація, інформаційна революція), ускладнення 

бізнесу, посилення конкуренції – підхід з позицій «зацікавленої особи» [4, 

с. 12].  

У світовій практиці робота із забезпечення корпоративної соціальної 

відповідальності сприймається як прагматичний напрямок розвитку 

бізнесу, який є одним з інструментів, що дозволяє: – підвищити ділову 

репутацію бізнесу, капіталізацію компанії, встановлювати ефективні та 

збалансовані відносини з усіма стейкхолдерами компанії – державою, 

акціонерами, споживачами, персоналом, партнерами, місцевими 

громадами; – ефективно управляти невиробничими ризиками, що 

виникають у процесі взаємодії зі стейкхолдерами [5]. На відповідному 

етапі розвитку ринкової економіки власники фірм прийшли до 

необхідності об’єднання елементів корпоративної політики, пов’язаних із 

взаємовідносинами компанії із зовнішнім середовищем, і вироблення 

цілісних підходів до взаємодії з суспільством. По суті реалізуючи 

соціальні програми, бізнес прагне з одного боку – реабілітувати себе в 
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очах суспільства, а з іншого – сподівається поліпшити свій імідж, 

зміцнити репутацію брендів, збільшити конкурентоспроможність 

продукції. Істотним імпульсом розвитку соціальної відповідальності 

компаній став виключно комерційний чинник – взаємозв’язок між 

громадською думкою та рівнем продажів. Ставлення до того чи іншого 

товару або бренду визначається тепер не тільки якістю самого товару, 

ефективністю реклами, але й загальним іміджем, репутацією компанії, в 

тому числі відповідальністю її поведінки стосовно партнерів, працівників, 

навколишнього середовища, суспільства в цілому. 

Зауважимо, що у питанні соціальної відповідальності бізнесу існують 

дві точки зору. Перша полягає в тому, що бути соціально відповідальним 

– значить, платити податки і виконувати закони: «Мало що може так 

загрожувати самим основам нашого вільного суспільства, як згода лідерів 

корпорацій взяти на себе іншу соціальну відповідальність, крім тієї, яка 

складається в зароблянні грошей для своїх акціонерів», – зазначав М. 

Фрідман. На його думку, соціальна відповідальність може бути зведена до 

отримання компанією прибутку [3, с. 124].  

Інша позиція полягає в тому, що сплата податків і виконання 

законодавчих вимог – це мінімум. Безсумнівно, важливою також є позиція 

компанії щодо співробітників і робітників та вплив, який вона чинить на 

спільноту. Розвиток суспільства і зростання компанії взаємопов’язані. 

Досить чітко цю позицію сформулював Девід Паккард: «Багато хто 

помилково вважає, що мета існування будь-якої компанії – робити гроші. 

Однак, незважаючи на те, що гроші – важливий результат роботи, ми 

прийшли до висновку: група людей стає тим, що ми називаємо 

компанією, щоб отримати можливість колективно здійснити те, що не під 

силу одиначкам, – внести вклад в життя суспільства» [3, с. 98]. 

Незважаючи на велику різноманітність компаній, які працюють на основі 

принципів соціально відповідального бізнесу, сфер економіки, у яких 
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діють фірми та корпорації, концепція КСВ включає такі складові: – 

корпоративну етику; – корпоративну соціальну політику щодо 

суспільства; – політику в сфері охорони навколишнього середовища; – 

принципи і підходи до корпоративного управління; – питання дотримання 

прав людини у відносинах з постачальниками, споживачами, персоналом; 

– політику щодо персоналу [6]. Для успішного впровадження принципів 

корпоративної соціальної відповідальності та підвищення рівня 

ефективності функціонування її потрібно розвивати, починаючи з 

мікрорівня (рівня корпорації, фірми). З цією метою їх діяльність повинна 

будуватись на таких основоположних засадах: – розробка соціальних 

пакетів для працівників та їх сімей; – підвищення кваліфікації 

працівників; – дотримання екологічної відповідальності; – розвиток 

корпоративної культури; – розвиток відносин з профспілками та радами 

трудових колективів; – відповідальне ставлення до партнерів і 

споживачів; – відповідальність компанії перед суспільством в цілому. 

Більшість компаній щорічно публікують соціальні звіти, а деякі навіть 

піддаються незалежній оцінці соціальної відповідальності – соціальному 

аудиту. Всі найбільші аудиторські компанії пропонують своїм клієнтам 

різні види послуг з аудиту соціальної діяльності. Наприклад, нафтові 

компанії ВР і Shell проходять регулярний соціальний аудит, публікуючи 

його результати у своєму соціальному звіті. Висновки. Корпоративна 

соціальна відповідальність в розвинених країнах світу давно вже стала 

частиною функціонування суспільства. Сьогодні лідери вітчизняного 

бізнесу приєднуються до глобального руху за соціально відповідальний 

бізнес. Для того щоб кошти, що виділяються на соціальні ініціативи, 

приносили стійкі результати і працювали на імідж бізнесу, компанії 

повинні перейти до вибудовування цієї діяльності на системній основі у 

відповідності зі стратегією. Саме тут відкриваються широкі перспективи 
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для об’єднання зусиль компаній, організацій громадянського суспільства, 

засобів масової інформації і держави. 

Безпосередні бізнес-вигоди від впровадження КСВ – створення 

стабільного ділового середовища, зниження операційних ризиків, 

зростання фінансових показників та продажів, підвищення 

продуктивності праці, зниження рекрутингових витрат, розширення ринку 

і, як наслідок, збільшення ринкової вартості компанії у перспективі. 

Взаємодія політичних, соціальних та економічних суб’єктів, заснована на 

принципах соціального партнерства, дозволяє забезпечити стабільний 

поступальний розвиток держави. З підвищенням значущості нефінансових 

чинників сталого розвитку (соціальної стабільності, екологічної безпеки 

тощо), актуалізуються практичні та теоретичні аспекти соціальної 

відповідальності. 
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Дана стаття присвячена вивченню питань, що пов’язані із 

товарною програмою підприємства. Розкрито мету товарної програми 

підприємства. Визначено основні напрями товарної програми 

підприємства, які полягають у формуванні програм різноманітності та 

збуту. Визначено основні фактори, що обмежують можливості 

оптимізації асортименту продукції. Представлено інноваційний механізм 

формування асортименту на підприємстві на основі маркетингової 

програми. 

Ключові слова: маркетингова товарна політика, товарна 

стратегія, товарна ідеологія, товарна програма, асортимент продукції, 

програма різноманітності, програма збуту. 

Ринок канцелярських товарів функціонує як взаємопов'язана, цілісна 

система, і, щоб створити ефективно діючий ринковий механізм, необхідна 

адекватна концепція ринкових відносин. Такою концепцією є маркетинг, 

який орієнтує діяльність господарюючих суб'єктів на збалансований 

розвиток і формування стійкої конкурентної позиції. Маркетинг являє 

собою найважливіший елемент ринкового механізму господарювання, 
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спрямований на задоволення потреб, а його застосування означає 

системний підхід до управлінської діяльності з чітко поставленою метою і 

деталізованою сукупністю заходів.  

Ключовим етапом у процесі формування ефективного механізму 

маркетингового управління господарюючих суб'єктів на динамічно 

розвиненому ринку канцелярських товарів є створення єдиної системи 

управління маркетингом, що охоплює всі сфери й рівні роздрібно-оптової 

торгівлі. 

В економічній науці активізувалися в останні роки дослідження 

проблем управління маркетинговою діяльністю господарюючих суб’єктів. 

Значна увага цим питанням приділялася відомими вченими-економістами, 

такими як: Л.В. Балабанова [1], А.В. Войчак [2], С.С.Гаркавенко [3], А.О. 

Длігач [4], В.Я. Кардаш [5], Ф. Котлер [6], Є.В. Крикавський [7], Н.Б. 

Ткаченко [8] та інші. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання, 

залишаються питання щодо визначення основних компонентів та 

напрямів товарної програми підприємства, інноваційних механізмів 

формування асортименту на підприємстві на основі маркетингової 

програми. 

Цілі статті полягають у дослідженні головних напрямів товарної 

програми та інноваційних механізмів формування асортименту на 

підприємстві на основі маркетингової програми. 

Необхідною складовою маркетингової діяльності підприємства є 

удосконалення товарної політики. Питання дослідження варіантів 

покращення її результативності в даний час є дуже важливим, не лише 

через недостатність знань роботи виробництва при наявності великої 

кількості посередників у сфері торгівлі, а й з тяжкими, швидко 

змінюваними, чинниками маркетингової сфери. 

Зміст товарної політики підприємства залежить від положення 

продукції на ринку, а також від співвідношення темпів зростання обсягів 
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продажу і відносної частки товару на ринку на різних етапах його 

життєвого циклу. Розробка й здійснення товарної політики вимагають 

дотримання наступних умов: 

– чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; 

– наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; 

– відповідного знання ринку й характеру його вимог; 

– чіткої уяви про свої можливості й ресурси сьогодні і на майбутнє 

[7]. 

В результаті це спонукає підприємців на беззупинний пошук 

інноваційних розробок у сфері управління та вивчення ринку. Взявши до 

уваги той фактор, що товар обіймає важливу ланку у сфері маркетингу 

(тому що він вказує на особливість сполучення основних чинників – 

вартості, розмежування та поширення), можна зробити висновок, що 

товарна ідеологія презентується вирішальною стадією у маркетинговому 

управлінні взагалі. 

Товарна ідеологія виробництва - це сукупний механізм 

маркетингового функціонування, упорядковуюча асортиментна ідеологія 

(у тому числі виготовлення та затвердження нової продукції), покращення 

попиту на товар, побудова моделі переміщення продукції, заохочення 

реалізації з наміром якнайбільшого задоволення покупних потреб. 

Слід зазначити те, що компоненти товарної політики підприємства 

формулюються, в основному, характеристиками запропонованого 

продукту (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Головні напрями продуктової (товарної) програми 

Програма різноманітності 

1.Керування різноманітністю 

продукції; 

2. Створення та залучення нової 

продукції; 

3. Створення та залучення 

продукційних та вартісних планів. 

Програма збуту 

1. Модернізація шляхів переміщення 

та розгалуження продукції; 

2. Заохочення збуту; 

3. Створення та залучення 

реалізаційних ідей. 
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Рисунок 1 – Напрями продуктової (товарної) програми 

Дослідження та застосування товарної політики організації 

потребують для початку: прозорого розуміння поняття про застосування у 

майбутньому, присутність плану (перспективного напряму) виробничо-

збутового функціонування, досвіду в умовах торгівлі, чітке розуміння 

спроможності та потенціалу сьогодні та з часом. 

Особливості товарної політики характеризуються впливом 

внутрішніх та зовнішніх факторів роботи організації та комплектуються 

на базі врегульованого дослідження вимог та зацікавлення, урахування та 

пріоритет, притаманних покупцям товару. У зв’язку з тим, що ці 

пріоритети весь час розширюються та доповнюються, тому дійова товарна 

орієнтація має бути направлена на періодичне покращення виробництва, 

збільшення різновиду продукту та сервісу, що пропонується, в контексті 

маркетингового управління. Шлях втілення товарної орієнтації 

організацій містить в собі особливі знаряддя щодо реалізації мети 

товарного задоволення та налагодження позицій у сфері торгівлі.  

Основними факторами, що обмежують можливості оптимізації 

асортименту продукції, на нашу думку, є: 

1. Дефіцит вільних фінансових ресурсів у товаровиробників, що 

визначає неможливість своєчасної заміни застарілого обладнання, 

використання передових технологій, виділення необхідних коштів на 

рекламу нових видів продукції. 

2. Низька платоспроможність населення, що стала основною 

причиною зниження попиту на канцелярські вироби та зменшення частки 

дорогої продукції на канцелярському ринку. 

З урахуванням ситуації, що склалася в ринку канцелярських товарів, і 

на основі узагальнення накопиченого досвіду в області формування 
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асортименту, вважаємо за необхідне запропонувати механізм формування 

асортименту (рис. 2), який являє собою сукупність зв'язків, що 

забезпечують узгоджену і доцільну діяльність, спрямовану на управління 

ресурсами, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, 

насичення і нарощування асортименту. 
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Рисунок 2 – Інноваційний механізм формування асортименту на 

підприємстві на основі маркетингової програми 

Функціонування механізму формування асортименту має 

визначатися кореляцією факторів внутрішнього і зовнішнього 

маркетингового середовища, яка вивчається і оцінюється в ході 

маркетингових досліджень. 

Свою практичну реалізацію механізм формування асортименту 

повинен знаходити в розробці різноманітної маркетингової програми. 
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Отже, в сучасних економічних умовах будь-яке підприємство 

самостійно розкриває напрями формування та реалізації маркетингової 

товарної програми. З урахуванням особливостей кожного окремого виду 

продукції неможливо виробити єдиний підхід щодо формування стратегії, 

тактики та структури товарної політики в цілому. Як правило, до 

основних її складових відносять: планування і розроблення нової 

продукції; управління життєвим циклом товару; визначення оптимального 

асортименту продукції; формування та реалізацію стратегій упакування і 

дизайну товарів; сервісне обслуговування; створення та підтримання 

стійкого позитивного іміджу продукції, в тому числі формування 

ефективної маркетингової товарної програми. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

В статті визначено основні проблеми та перспективні напрямки 

розвитку експортної конкурентоспроможності підприємств легкої 

промисловості України. Окреслено фактори, що впливають на експортну 

конкурентоспроможність національної продукції легкої промисловості. 

Ключові слова: легка промисловість, конкуренція, експортна 

конкурентоспроможність, промислово-виробничий потенціал, 

законодавче регулювання. 

Постановка проблеми. Місткість внутрішнього ринку є важливою 

потенційною конкурентною перевагою національної економіки України і 

його подальше розширення – ключовим чинником розвитку вітчизняного 

виробництва. Загострення конкурентної боротьби за кожний сегмент 

ринку вимагатиме від національних виробників адекватних відповідних 

дій та розробки нових ефективних конкурентних стратегій. Динаміка 

сукупного внутрішнього ринку України в останні роки демонструє стійку 

тенденцію до розширення. Нині Україна досягла важливого етапу 

ідентифікації власної стратегічної ролі та місця у світовому поділі праці. 

Подолання основних проблем, пов'язаних із трансформаційними шоками 

та розривом технологічних зв'язків, здебільшого завершилося, відтак на 

перший план вийшло завдання формування сучасних чинників 

конкурентоспроможності національної економіки, яка визначатиме місце 
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України у світовому поділі праці. Маючи вигідні первинні конкурентні 

переваги, а саме: низьку заробітну плату, високий рівень кваліфікації 

працівників, базу високотехнологічних виробництв, власну сировинну 

базу для більшості промислових виробництв, вигідне географічне 

розташування, забезпеченість власною електроенергією, потенційно 

потужний внутрішній ринок та широку диверсифікацію виробництва, 

Україна має високі шанси посісти вагоме місце у міжнародному поділі 

праці [7, с.35]. Проте реалізація цього потенціалу потребуватиме 

послідовних зусиль у сфері формування та реалізації комплексної 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 

Легка промисловість належить до галузей зі швидким оборотом 

капіталу, які традиційно мають забезпечувати значний внесок у 

формування валового національного продукту. Саме з випереджаючого 

розвитку виробництва товарів широкого споживання починалося 

становлення економіки країн, які сьогодні є визнаними лідерами світових 

ринків. Тому для дослідження було обрано експортну 

конкурентоспроможність підприємств саме цієї галузі народного 

господарства. 

Цілі статті. Полягають у аналізі стану експортної 

конкурентоспроможності легкої промисловості України на міжнародному 

ринку, та визначення основних проблем, що заважають її розвитку. А 

також запропонувати шляхи вирішення проблем. 

Сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 

дослідження діяльності підприємств легкої промисловості були висвітлені 

в наукових працях Гончарова Ю. В. [8], Максименко І. О. [9], Паливоди 

О. М. [10], Тарасенко І. О. [11] та інших. Ці вчені займалися питаннями 

розвитку легкої промисловості України, їх ролі та місця в національній 

економіці, розробкою механізму забезпечення конкурентоздатності та 

інвестиційної привабливості підприємств. Ними було окреслено основне 
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коло проблем, які є характерними  для підприємств легкої промисловості, 

а також було дано безліч цінних рекомендації по їх вирішенню. 

Однак, деякі з проблем на сьогоднішній день все ще залишаються 

невирішеними. Крім того, останнім часом виникли нові проблеми, які 

потребують нагального вирішення. Але в той же час перед Україною 

виникають нові можливості, скориставшись якими можна досягти не 

тільки розвитку цієї галузі, але й економіки в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Експортна конкурентоспроможність – 

це складна економічна категорія, що може розглядатися на декількох 

рівнях: конкурентоспроможність товару; конкурентоспроможність 

підприємства; галузева конкурентоспроможність, 

конкурентоспроможність країни та глобальна конкурентоспроможність. 

Між усіма цими рівнями існує тісна взаємозалежність – експортна 

конкурентоспроможність країн та галузей в остаточному підсумку 

залежить від здатності конкретного товаровиробника випускати 

конкурентоспроможний товар [2, с.67]. 

На експортну конкурентоспроможність товару впливає сукупність 

параметрів: технічні; нормативні; економічні; ринкові. До узагальнюючих 

факторів конкурентоспроможності підприємства відносяться такі 

показники, як: товар; положення підприємства на ринку; збут; просування 

товару; виробництво [2, с.68]. 

Саме національна конкурентоспроможність, з теорії Майкла Портера 

[7, с.215], визначає успіх або невдачі у конкретних галузях виробництва 

на світовому ринку i те місце, яке країна займе в системі світового 

господарства. Національна конкурентоспроможність визначається 

здатністю промисловості, зокрема і легкої, постійно розвиватися і 

створювати інноваційну продукцію. Спочатку національні компанії 

домагаються конкурентної переваги на внутрішньому ринку, згодом, 
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спираючись на яку створюють основу для боротьби на міжнародному 

ринку. 

Підприємства можуть створити конкурентні переваги, розроблюючи 

нові способи організації своєї діяльності, впроваджуючи провідні 

технології й оновлюючи виробництво. 

Вивчення конкурентоспроможності повинно вестися безперервно і 

систематично протягом всієї фінансово-економічної діяльності. Такий 

підхід дає можливість своєчасно приймати рішення про зміни в 

господарській діяльності. Перевага над суперником може бути втрачена з 

часом як за рахунок впливу факторів зовнішнього середовища, так і за 

рахунок дії внутрішніх факторів підприємства. Тому, є доречним 

використання поняття "життєвого циклу конкурентних переваг" [2, с.78]. 

Виступаючи соціально важливим сектором економіки, який 

орієнтований на забезпечення потреб кінцевого споживача, українська 

легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим комплексом з 

виробництва товарів народного споживання. Потенційні можливості 

підприємств легкої промисловості дозволяють виробляти широкий спектр 

товарів, що здатні задовольнити весь попит внутрішнього ринку. 

Легка промисловість забезпечує населення життєво необхідною 

продукцією та виконує важливу соціальну функцію. Пріоритетність галузі 

для національної економіки країни визначається не лише великою 

ємністю внутрішнього ринку товарів легкої промисловості, але й високим 

рівнем доданої вартості, використанням сировини та напівфабрикатів 

вітчизняного виробництва, наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх 

регіонах. Сьогодні у галузі функціонує понад 10 тисяч підприємств, з них 

у текстильній промисловості – близько 2,5 тисяч, з виробництва готового 

одягу і хутра – близько 6 тисяч, шкіри і шкіряного взуття – близько 1,5 

тисяч. Практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, а 

частка тих, що знаходяться у державній власності, становить менше 1%. 
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Галузь складається з 17 підгалузей, володіє потужним виробничим 

потенціалом, здатним виробляти широкий спектр товарів широкого 

вжитку і промислового призначення. 

На підприємствах галузі, що розташовані у всіх регіонах України, 

зосереджено близько 7% загальної чисельності промислово-виробничого 

потенціалу промисловості. Продукція легкої промисловості задовольняє 

потреби населення, забезпечуючи його тканинами, одягом, взуттям та 

іншими предметами споживання, а також використовується в інших 

галузях промисловості у вигляді сировини і допоміжних матеріалів (у 

харчовій, машинобудуванні та ін.) [1, с.16].  

 

Основні показники діяльності підприємств легкої промисловості у 2014-2017 

рр. 

 2014 2015 2016 2017 

Обсяги реалізації промислової продукції, млн. грн. 7278,3 8346,8 7945,1 8529,7 

у % до підсумку 0,9 0,9 0,9 0,8 

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. 

грн 
479 440 336 453 

у % до загального обсягу у промисловості 0,7 0,6 0,5 0,8 

Прямі іноземні інвестиції, млн. дол. США 144,1 141,5 139,1 139,1 

у % до загального обсягу упромисловості 1,1 1,1 1,1 1,0 

Основні засоби підприємств (у фактичних цінах, на 

кінець року), млн. грн 
5519 5918 5741 6483 

Вартість введених в дію нових основних засобів на 

кінець року, млн. грн 
259 345 216 344 

Ступінь зносу основних засобівпідприємств, % 45,7 44,1 47,4 45,3 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників, тис. осіб 
120 108 92 97 

у % до загальної кількості працівників 

у промисловості 
3,6 3,4 3,2 3,4 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування, млн. грн 
65,9 -526,9 78,0 84,3 

Чистий прибуток (збиток), млн. грн. -4,0 -598,1 -17,0 -9,0 

Підприємства, що одержали прибуток, % до загальної 

кількості 
67,5 61,5 63,2 61,6 
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Підприємства, що одержали збиток, % до загальної 

кількості 
32,7 38,5 36,8 38,4 

Рентабельність операційної діяльності підприємств, % 0,7 -1,6 3,4 2,5 

 

Аналіз показників показує, що найбільший спад рівня виробництва в 

галузі спостерігався у 2014-2015 рр., що обумовлено впливом глобальної 

фінансової кризи. Так, 38,5% підприємств легкої промисловості у 2015 

році були збитковими, загальна сума збитку склала -598,1 млн. грн. [8, с. 

167]. 

Спад виробництва в галузі продовжився й у 2016 році, після чого, у 

2017 році спостерігалося зростання деяких показників: обсяги реалізації 

продукції зросли на 7,4%, інвестиції в основний капітал – на 34,8%, 

вартість введення в дію нових основних засобів – на 59,3%, кількість 

працівників – на 5,4%, трохи зріс фінансовий результат підприємств і 

зменшилися збитки, але збільшилась кількість збиткових підприємств і 

зменшилась рентабельність. Ступінь зносу основних засобів залишається 

дуже високою – 45,8% у 2010 р. [8, с. 167]. 

В Україні здійснюються заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації 

та стимулювання розвитку легкої промисловості, підтримку вітчизняного 

товаровиробника завдяки внесенню законопроектів і нормативних актів, 

підготовці пропозицій щодо формування ефективної державної 

промислової політики у галузі, з врахуванням пропозицій галузевих 

громадських організацій та підприємств. Урядова стратегія розвитку 

галузі має формуватися на основі пропозицій самих представників галузі. 

Такий механізм регулювання діє в багатьох розвинених країнах: учасники 

ринку самі розробляють пропозиції по його функціонуванню і розвитку, а 

державні органи їх реалізують [6, с.121]. 

Законодавче регулювання діяльності легкої промисловості потрібне 

для створення належних умов розвитку конкуренції, без якої ринок 

товарів даної промисловості не може існувати [6, с.122]. 
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Основними факторами, що впливають на конкурентоспроможність 

української продукції легкої промисловості є: природні, трудові, наукові і 

виробничі ресурси, умови попиту на внутрішньому ринку, наявність 

споріднених галузей, пов'язаних з потенційно конкурентоспроможними 

галузями, стратегія підприємств щодо досягнення конкурентних переваг і 

характер конкурентної боротьби на внутрішньому ринку. Ще одним 

вагомим фактором впливу на формування конкурентоспроможності 

української економіки є роль уряду. Вагомість цього фактора суттєво 

підвищується на перехідному етапі формування державної економічної 

політики, спрямованої на подолання кризи, і подальший економічний 

зріст 

Сьогодні в Україні іноземні кредитні кошти, отримані від 

міжурядових і міжбанківських угод, здебільшого використовуються на 

закупівлю готової продукції країн кредиторів. Хоча очевидно більш 

доречним є вкладання коштів в експортоспроможні галузі економіки та 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, що 

випускають кінцевий продукт, конкурентоспроможний на зовнішньому 

ринку [3, с.48]. Це створює ситуацію, коли експорт продукції стає єдиним 

фактором забезпечення конкурентоспроможності для підприємств. У 

свою чергу, залежність від зовнішніх ринків при загальній політичній і 

економічній слабкості України не дозволяє державі забезпечити інтереси 

українських виробників на зовнішніх ринках. Тому навіть такий 

позитивний фактор, як експорт продукції, несе в собі певні ризики. 

Невиважена політика щодо приватизації і реструктуризації провідних 

підприємств, потенційно конкурентоспроможних і експортноспроможних 

галузей української економіки призводить до їх занепаду. Політика 

стимулювання підприємств з метою створення конкурентоспроможної 

продукції залишається недостатньо ефективною, неефективними 

залишаються державні заходи в сфері демонополізації і запобігання 
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недобросовісній конкуренції на ринках харчової продукції, сировини і 

матеріалів для легкої промисловості, нафтопродуктів [3, с.48]. 

Висновки. Стан легкої промисловості безпосередньо впливає на 

розвиток економіки України, оскільки визначає якість і 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. На даному етапі розвитку легка промисловість 

України, фактично, зруйнована рядом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників. Єдиним шляхом відновлення підприємств легкої промисловості 

є створення, на базі ще існуючих, з метою збереження кваліфікованих 

кадрів, нових підприємств спираючись на принципи формування 

конкурентних переваг. 

Перспективою подальшого дослідження є визначення основних 

аспектів діяльності у напрямку розбудови легкої промисловості на засадах 

створення і подальшого розвитку конкурентоспроможності її 

підприємств. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

В статті визначено ціль і обґрунтовано суть логістичного процесу 

та підсистем організації логістичного управління на підприємстві. 

Проаналізовано найбільш розповсюджені логістичні системи, що 

використовуються у світі і Україні зокрема.  

Ключові слова: Логістика, логістичне управління, логістична 

система, конкурентоспроможність, матеріальні потоки, фінансові 

потоки.  

Світовий та національний досвіди господарювання свідчать, що 

популярною практикою підвищення конкурентоспроможності 

підприємств є логістична концепція управління. Особливої актуальності 

вона набуває в період кризи, коли підприємства повинні організувати 

свою діяльність так, щоб мінімізувати витрати, пов’язані з рухом та 

зберіганням товарно-матеріальних цінностей від первинного джерела до 

кінцевого споживача. Головною метою логістичної концепції управління 

є збалансування рівня сервісу і величини логістичних витрат для 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Використовуючи логістичну концепцію управління, шляхом 

організації закупівель і розподілу, вітчизняні підприємства можуть 

досягти зниження рівня витрат і поліпшення якості постачань; підвищити 

можливості адаптації підприємств до запитів ринку; гарантувати певний 

сервіс споживачам і, тим самим, отримати додаткові конкурентні переваги 

на ринку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засади логістичної 

концепції управління висвітлені у працях Бондарчук В., Васюк І., Гудзь 

П., Молдован Л, Кабанець І., Кальченко А., Курдицького С., Луіс Р., 
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Рудюк Л., Тяпухін А., Фролової Л. Разом з тим, проблеми застосування 

логістичної концепції управління підприємством з використанням 

зарубіжного досвіду для її адаптації у вітчизняних реаліях потребують 

подальшого дослідження. Постановка завдання. Головною метою статті є 

теоретичне обґрунтування логістичної концепції управління 

підприємством з використанням зарубіжного досвіду для її адаптації у 

вітчизняних реаліях. Виклад основного матеріалу. Незважаючи на значну 

кількість наукових розробок у сфері логістичного управління, його стан 

на сучасних підприємствах України знаходиться на початковому етапі 

свого розвитку, що обумовлює вирішення низки завдань, пов’язаних з 

удосконаленням формування системи управління, адекватної умовам 

сьогодення.  

Однією з причин цього явища є те, що в Україні недооцінюється, чи 

взагалі не вивчений, зарубіжний досвід. Постіндустріальний етап 

розвитку економіки України та необхідність побудови інтелектуального 

суспільства в умовах інтеграції, інформатизації та глобалізації 

світогосподарських процесів потребують не тільки його демократизації, а 

й істотних змін в організації та управлінні всіма ієрархічними рівнями 

господарювання на основі інноваційно-інвестиційної моделі сталого 

розвитку економіки країни. З огляду на це, принципово значущим стає 

застосування інноваційної моделі управління, яка зможе «вдихнути» нові 

імпульси у розвиток економіки, вдосконалити механізми управління і 

забезпечити підвищення ефективності кожного суб’єкта підприємницької 

діяльності. Основоположним підходом до розробки такої моделі виступає 

логістизація економіки загалом і управління зокрема, яка неможлива без 

трансформування існуючої системи менеджменту й опанування 

прогресивними методами управління підприємницькою діяльністю на 

засадах логістики [9].  
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Ціль логістичного процесу формулюється основним правилом 

логістики - правилом „7R": потрібний товар (right product) потрібної 

якості (right quality) в потрібній кількості (right quantity) повинен бути 

доставлений в потрібний час (right time) і в потрібне місце (right place) 

потрібному споживачу (right customer) з потрібним рівнем затрат (right 

cost). 

Недотримання хоча б однієї із приведених умов може призвести до 

втрати клієнтів і, відповідно, певної частки ринку. Загалом принципова 

відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками 

від традиційного полягає у виокремленні єдиної функції управління 

колись розрізненими матеріальними потоками: у технічній, технологічній, 

економічній і методологічній інтеграції окремих ланок 

матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне 

управління наскрізними матеріальними потоками. Якщо раніше об’єктом 

управління були масові окремі матеріальні об’єкти, то при логістичному 

підході основним об’єктом стає потік, тобто множина об’єктів, що 

сприймаються як ціле [4].  

В процесі логістичного управління на підприємстві виділяють такі 

підсистеми організації логістичного управління: підсистема постачання, 

складська підсистема, транспортна підсистема, виробнича підсистема, 

збутова підсистема.  

Задача логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним 

матеріальним потоком, формування логістичної системи підприємства 

доцільно починати зі сфери постачання, оскільки саме вона організовує 

вхід матеріального потоку до логістичної системи. 

Визначальними для прийняття рішення щодо використання логістики 

є можливості, по-перше, ліквідації як дефіциту, так і надлишків 

товарноматеріальних ресурсів і, по-друге, економії витрат на складські 

приміщення. У результаті, позитивний вплив широкомасштабного 
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поширення логістики в економічній системі держави полягатиме в тому, 

що питома вага сукупних запасів у валовому внутрішньому продукті буде 

скорочуватися. Крім того, держава зацікавлена, щоб механізми логістики 

раціонально використовувались усіма підприємствами, що дозволить 

успішно вирішувати різноманітні завдання соціально-економічного 

розвитку. 

Логістична концепція управління впливає майже на кожен аспект 

формування прибутків і збитків фірм. Тому, відповідні зміни в 

логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і 

роблять свій внесок у забезпечення їхньої довгострокової життєздатності. 

За даними Європейської логістичної асоціації, застосування логістичних 

принципів управління матеріальними потоками забезпечує скорочення 

запасів на 30-70% (за даними промислової асоціації США – на 30-50%), 

циклу просування продукції - на 25-40% [7]. 

Загальна вартість логістичних витрат організацій США в 2011 р. 

становила 862 млрд. дол. США, що відповідає, приблизно, 11% ВВП 

країни. Це більше за витрати уряду США на соціальне забезпечення, 

охорону здоров'я й оборону на рік. Аналогічні цифри спостерігаються в 

країнах Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА) та 

країнах Європейського Союзу (ЄС). Крім того, витрати на логістику 

складають значну частину продажів європейських підприємств [8].  

Серед найчастіше використовуваних логістичних систем та методів є: 

MRP1 – Material Requirements Planning, планування матеріальних потреб; 

MRP2,3 – Material Recourse Planning, планування матеріальних ресурсів; 

DRP1 – Distribution Requirements Planning, планування збутових потреб; 

DRP2 – Distribution Recourse Planning, планування збутових ресурсів;  

LRP – Logistics Recourse Planning, планування логістичних ресурсів;  

ECR – Efficient Consumer Response, ефективне обслуговування 

клієнта; KANBAN – японська система виробничої логістики;  
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ABC, XYZ – методи управління запасами;  

CRM – Continious Replenishment Management, менеджмент 

безперервного поповнення запасів;  

ЛТ – Just in Time, точно в строк;  

EDI – Electronic data Interchange;  

CUMA – кооперативи зі спільного використання техніки [3, с. 212; 

10, с. 116].  

Потреба у використанні концепцій і методів логістики пов'язана з 

еволюцією процесу управління і особливостями виробничих процесів 

підприємств. Найбільш розповсюдженою у світі логістичною системою є 

система «точно в строк» (just-in-time, JIT), яка з'явилася в Японії в кінці 

50-х років. Основною ідеєю цієї логістичної концепції є виключення 

запасів матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів у виробничому 

процесі, потоки матеріальних ресурсів синхронізуються з потребою в них, 

яка, в свою чергу, задається виробничим розкладом випуску готової 

продукції. Рух матеріальних потоків організовано таким чином, що всі 

матеріали, комплектуючі та готова продукція доставляються в необхідній 

кількості та в той час, коли їх потребують ланки логістичної системи, з 

метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням запасів.  

Вирішальну роль в реалізації концепції «точно в строк» відіграє 

контроль якості на всіх стадіях виробничого процесу та подальшого 

сервісного обслуговування. Синхронізація всіх процесів та етапів 

поставки продукції споживачам потребує точності інформації та 

прогнозування, яка досягається надійними телекомунікаційними 

системами та інформаційно-комп'ютерною підтримкою [5, c. 203-207].  

Однією з найважливіших особливостей концепції «точно в строк» є 

реалізація постачань дрібними партіями і часто. Проте, збільшення 

частоти постачань обґрунтоване лише в тому випадку, коли економія від 

витрат (які зменшуються при збільшенні частоти постачань) перекриває 
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витрати, що зростають при збільшенні частоти постачань. Проведені 

дослідження показали, що при збільшенні частоти постачань:  

1) збільшуються витрати за завезення матеріальних ресурсів і 

управління постачанням; 

 2) знижуються витрати зі зберігання;  

3) досягається економія капітальних вкладень на створення 

складських приміщень; 

 4) вивільняються кошти за рахунок прискорення оборотності;  

5) знижується потреба в кредитних ресурсах, і зменшується плата за 

них [2]. 

Ініціативну роль у впровадженні логістичних підходів у діяльність 

підприємств країн Західної Європи беруть на себе урядові структури  Так, 

у Нідерландах діє державна програма «Бачення агрологістики», що 

опрацьована Міністерством сільського господарства та міністерством 

транспорту Нідерландів. Для виконання зазначеної програми аграрні 

підприємці, логістичні компанії й науково-дослідні центри Нідерландів 

об’єднали свої зусилля та, за підтримки державних структур, створили так 

звану «Платформу логістики». Її метою є залучення всіх учасників 

аграрного ринку (фермерів, переробних підприємств, посередників, 

роздрібних торговців тощо) до пошуку інноваційних рішень для 

підвищення ефективності логістичного забезпечення агробізнесу в 

Нідерландах, а також підтримки відповідних проектів не лише 

консультативно, але й фінансово [10, с. 12].  

Логістична система Кanban являє собою метод, який спрямований на 

задоволення потреб клієнтів самостійно керуючим виробництвом за 

принципом отримання. Матеріальний потік, при цьому, спрямований 

вперед (від виробника до споживача), тоді як інформаційний потік 

спрямований назад (від споживача до виробника). Постійні втручання 

центрального керівництва зайві при цій системі [6].  
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Система KANBAN реалізована на таких підприємствах як General 

Motors, Massey-Ferguson, Renault. Високі показники постачання 

кооперативами засобів виробництва для фермерів характерні для Франції, 

де за посередництва кооперативів постачається 2/3 насіння зернових, 

близько 50 % добрив і кормів. У Франції зменшення впливу на логістичне 

управління закупівлями матеріальнотехнічних ресурсів такої особливості 

сільського господарства, як неспівпадіння періоду виробництва й 

робочого періоду в галузі (у зв’язку з чим у сільському господарстві 

значна кількість сільськогосподарських машин і знарядь 

використовуються нетривалий період упродовж року), забезпечене 

шляхом функціонування кооперативів зі спільного використання техніки 

(CUMA). Таким чином, фермерські господарства мають доступ до 

високопродуктивної техніки й одержують можливість зменшити витрати 

на їх закупівлю. Згідно з клієнтами CUMA, є близько 38 % фермерів 

Франції. У кооперативах зі спільного використання техніки «зосереджена 

третина парку зерно - й кормозбиральних комбайнів, п’ята частина 

розкидачів добрив, трактори підвищеної потужності, обприскувачі, 

спеціалізоване обладнання для здійснення ремонтних робіт, меліоративна 

й інша спеціалізована техніка». Кооперативи зі спільного використання 

техніки наділені спеціальними стимулами. Так, якщо фермери, що є 

членами CUMA, купують машини й обладнання колективно, то держава 

компенсує 20 % їх вартості. Закупівля нового устаткування для фермерів 

може фінансуватися спільно Францією та Європейським Союзом [3, с. 

13].  

В останні роки на українських підприємствах стало масовим 

використання логістичних методів управління. Найбільш 

розповсюдженими і практичними в українських реаліях сьогодення 

виявилися логістичні системи KANBAN і «точно в строк». Дані системи 

практикують такі виробники, як «Лакталіс», «Сармат», «Чумак», 
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«Львівська політехніка», «АВК», «Агрокосм», «Кримський ТИТАН», 

«Сан Інтербрю Україна», «Ніссан Мотор Україна», «Криворізький завод 

гірничого обладнання», «Крафт Фудз Україна». Це, звичайно, приклади 

крупних підприємств, але з них беруть приклад і малі підприємства.  

Організація логістичного управління на вітчизняних малих 

підприємствах повинна починатись з розроблення стратегії для 

досягнення максимального прибутку з мінімальними витратами і 

підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

Розгляд логістики, як фактора підвищення конкурентоспроможності, 

припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають 

піддаватися їх впливу на витрати і доходи.  

Як засвідчує практика, підприємства, які використовують принципи 

логістичного управління, забезпечують високу конкурентоздатність своєї 

продукції і послуг за рахунок оптимізації витрат, пов’язаних з 

виробництвом і реалізацією товарів, прискорення оборотності обігового 

капіталу, найбільш повного задоволення споживачів у якісних товарах та 

сервісі. Такий ефект досягається шляхом значного скорочення запасів 

матеріальних ресурсів і готової продукції у сферах виробництва, 

постачання і збуту, скорочення тривалості виробничого циклу і циклу 

виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих і 

роботизованих виробництв, що дозволяють швидко переходити на випуск 

нових видів продукції, створення дистрибутивних каналів збуту тощо. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЧНІ ВАРІАНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

Орієнтація економічної політики держави на сталий розвиток 

суб’єктів господарювання потребує удосконалення аналітичного 

забезпечення стратегічного управління. Цій проблемі присвячена 

стаття, зокрема конкретизовано  напрями аналізу операційної 

діяльності підприємств та розроблення відповідник методик 

дослідження.  

Ключові слова: операційна діяльність, міжнародний ринок, 

стратегічне управління, фінансовий аналіз, інвестиційні проекти. 

Перспективними напрямами аналізу операційної діяльності, що 

потребують розроблення методичного забепечення, є такі: оцінка 

ефективності реінжинірингових процесів основної діяльності 

підприємства; аналіз еффективності інновацій; оцінка взаємозв’язку 

конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності 

підприємства в цілому; аналіз соціального розвитку підприємства; 

комплексний аналіз повноти та ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства. Ключові слова: аналіз, операційна діяльність, 

управлінський аналіз, бізнес-процеси, конкурентоспроможність, 

маржинальний аналіз.  

В умовах високої конкуренції та міжнародної інтеграції економічний 

аналіз перетворився у креативний вид управлінської діяльності, який є 

необхідною умовою цивілізованих відносин у бізнесі та слугує 

обгрунтуванням виважених стратегічних управлінських рішень на всіх 
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рівнях управляння. Орієнтація аналітичних досліджень однозначно 

набула стратегічного вектору, а його функції поширились на такі сфери і 

бізнес-процеси як маркетинг, систему управління якістю, управління 

персоналом, виробничий, інвестиційний та фінансовий менеджмент, 

асортиментні програми. Проте концептуальна невизначеність напрямів 

підготовки професійних аналітиків пояснюється методологічними 

прогалинами в науковій та освітній сфері, де й досі не має єдиного 

підходу до розуміння сутності та змістовного наповнення навчальних 

дисциплін, які формують майбутніх фахівців економічного профілю. 

 Змістовне наповнення таких аналітичних блоків як «теорія 

економічного аналізу» і «фінансовий аналіз» в науковій та навчально-

методичній літературі не викликають дискусій, проте спектр питань, що 

пропонуються до вивчення в кредитно-модульному блоці «управлінський 

аналіз», який, зазвичай, ототожнюють з аналізом операційної діяльності, 

методики їх досліджень залишаються проблемним полем і платформою 

нових наукових пошуків. В сучасних умовах економічного розвитку 

країни даний аспект досліджень набуває особливої актуальності у зв’язку 

з преваліюванням стратегічного вектору аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами господарювання. Аналіз останніх досліджень та 

публікацій.  

Питанням методики аналізу операційної діяльності присвячено 

наукові праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 

Л.Т.Гиляровська, К.Ф.Ковальчук, Т.Д.Косова І.Д.Лазаришина, Є.В.Мних, 

О.В.Олійник, Н.С.Пласкова, П.Я.Попович, Г.В.Савицька, 

В.М.Серединська, І.В.Сіменко, В.Т.Чая, М.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремет, С. 

І.Шкарабан, Р.К. Шурпенкова та ін. Незважаючи на значний науковий 

доробок цих вчених в становленні теоретичних, методологічних та 

організаційних засад аналізу господарської діяльності, методичні та 

організаційні аспекти аналізу операційної діяльності суб’єктів 
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господарювання з урахуванням нових завдань сучасної економіки 

розкриті недостатньо і потребують відповідної систематизації та 

удосокналення з урахуванням потреб стратегічного менеджменту. Метою 

даної статті є систематизація спектру завдань, що підлягають вирішенню 

при проведенні аналізу операційної діяльності підприємств, для 

розроблення організаційної моделі комплексного дослідження та 

обгрунтування її методики з урахуванням стратегічного вектору 

досліджень. Методологія дослідження. Дослідження проблемних питань 

аналізу операційної діяльності підприємств здійснювалось з 

використанням таких загальнонаукових методів пізнання як індукція та 

дедукція, аналіз та синтез, порівння та узагальнення, деталізація. 

Результати. Аналіз літературних джерел свідчить, що поділ економічного 

аналізу на такі два види як фінансовий та управлінський аналіз є 

достатньо умовним. Фінансовий аналіз базується на даних відкритої 

інформації фінансової звітності суб’єктів господарювання, може 

проводитись як внутрішніми, так і зовнішніми аналітиками, і фактично 

обмежується дослідженням таких напрямів як оцінка ефективності 

діяльності підприємств, їх фінансової стійкості, ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності, достатності грошових коштів, 

руху власного капіталу тощо. Враховуючи цільові завдання фінансового 

аналізу, можна стверджувати про реалізацію такої його функції як 

оціночно- діагностична, без можливості впливу на причини, що 

викликають зміну тих чи інших економічних явищ та процесів. В 

підручниках та навчальних посібниках з економічного аналізу зазвичай 

управлінський аналіз ототожнюється з аналізом операційної діяльності. За 

радянського періоду такий аналіз називався техніко-економічним 

аналізом. Слід зазначити, що ці два види аналізу мають як спільні 

характеристики, так і певні відмінності, тому доцільно зупинитися на їх 

особливостях та предметній сфері досліджень. В процесі здійснення 
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управлінського аналізу реалізуються не тільки оціночна, контрольна та 

діагностична функції управління, а й пошукова та консультаційна. Це 

означає, що крім констатації фактів та оцінки діяльності економічних 

суб’єктів в процесі аналізу виявляються причинно- наслідкові залежності 

між окремими явищами та процесами, з’ясування яких дає змогу 

скорегувати окремі бізнес-процеси, тобто слугує інформаційним базисом 

прийняття управлінських рішень в операційній, фінансовій та 

інвестиційній діяльності. Ситуаційний управлінський аналіз дає змогу 

вибрати оптимальний варіант розв’язання управлінських завдань та 

обрати найкращу тактику досягнення стратегічної цілі.  

Проте, якщо напрями фінансового аналізу достатньо конкретизовані, 

то концепція управлінського аналізу та його предметна сфера є об’єктом 

постійних наукових дискусій у фахових літературних джерелах. 

Управлінський аналіз здійснюється всіма службами підприємства з метою 

отримання інформації, необхідної для планування, контроля, прийняття 

оптимальних управлінських рішень, розроблення стратегії і тактики з 

питань фінансової політики, маркетингової діяльності, удосконалення 

технологічних процесів, процесів матеріально-технічного постачання та 

організації виробничого процесу. Відтак, ототожнювати «управлінський 

аналіз» та «аналіз операційної діяльності», як це іноді робиться 

науковцями, недоцільно.  

Так, до сфери управлінського аналізу можуть включатися й проблеми 

аналітичного забезпечення фінансових рішень, зокрема оцінка 

фінансового стану, аналіз фінансових результатів та показників 

рентабельності (прибутковості), які передбачено проводити в межах 

фінансового аналізу.  

Водночас, завданнями та важливими напрямами досліджень в межах 

управлінського аналізу є проведення факторного аналізу зміни основних 

фінансових показників, що вже виходить за межі загальноприйнятого 
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розуміння завдань фінансового аналізу. Формування цілісного бачення 

структури курсу «Аналіз господарської діяльності» передбачає 

необхідність удосконалення змістовного наповнення такого важливого 

кредитно- модульного блоку як «аналіз операційної діяльності». 

Відправним пунктом дослідження стало розкриття економічного змісту 

поняття «операційна діяльність».  

Як відомо, вся діяльність економічних субєктів поділяється на 

операційну, фінансову та інвестиційну. Такий поділ видів діяльності 

вперше було визнано при розробленні перших вітчизняних стандартах 

бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових 

коштів», який нині втратив чинність, проте в ньому вперше для 

вітчизняної облікової практики було ідентификовано сутність цих видів 

діяльності. Зокрема, стандартом визначено, що операційна діяльність – це 

основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

інвестиційною чи фінансовою діяльністю [6].  

В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати 

основну діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і 

реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і 

є головною метою створення підприємства [9, с.126]. 

 Напрями операційної діяльності підприємства визначаються, перш 

за все, специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Для 

більшості підприємств основу операційної діяльності становить 

виробнича або торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням 

інвестиційної та фінансової діяльності.  

Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних 

компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а 

фінансова діяльність – для банків та інших фінансових інститутів.  

Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на 

товарний ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність 
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здійснюються в основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна 

діяльність пов’язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що 

визначаються технологічними особливостями, специфікою матеріальних 

ресурсів, складом технологічного обладнання, характером готової 

продукції. Заслуговує на увагу визначення, запропоноване М. Хаммером 

та Дж. Чампі, які пропонують під бізнес-процесами розуміти сукупність 

різних видів діяльності, у межах яких «на вході» використовується один 

або більше видів ресурсів, в результаті якої на «виході» створюється 

продукт, що представляє цінність для             споживача [12, с.49].  

Подібний підхід до труктування сутності бізнес-процесів базується 

на функціональному підході, згідно якого бізнес-процес є певним 

«механізмом», який перетворює «вхідні» ресурси у «результати» на 

виході. Значний внесок в теорію бізнес-процесів зробили дослідники Т. 

Дейвенпорт та                                                       Дж. Шорт[13; 14].  

Згідно їх поглядів, бізнес-процесом слід вважати набір логічно 

взаємозалежних дій, виконуваних для досягнення певного «виходу» 

бізнес-діяльності [13].  

У праці, в якій досліджуються інноваційні бізнес-процеси, 

трактування даного поняття має технічну спрямованість і формулюється 

як дискретна множина дій, спроектованих та структурованих для 

виробництва визначеного продукту (товарів, робіт, послуг) для 

конкретного споживача чи ринку [14].  

Л.І.Чорнобай та О.І.Дума пропонують під бізнес-процесами розуміти 

систему безперервних, взаємопов’язаних, відповідним чином 

упорядкованих і керованих дій (процедур, операцій, виконуваних 

функцій), яка, у свою чергу, є елементом механізму формування доданої 

вартості (споживчої цінності) через перетворення організаційних ресурсів, 

зосереджених на досягненні однієї комплексної цілі, спрямованих на 

забезпечення продуктивності та ефективності організації в цілому і 
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забезпеченні донесення доданої вартості (споживчої цінності) до 

цільового ринку через бізнес-модель підприємства [9, с.127]. Тобто, під 

бізнес-процесом слід розуміти структуровану послідовність дій з 

виконання певного виду діяльності - від проектування до реалізації і 

результату (здача в експлуатацію об’єкта, постачання продукції, надання 

послуг, закінчення певної фази діяльності), тобто певний системно- 

замкнений процес. Прикладами бізнес-процесів на підприємстві можуть 

виступати виробництво, збут, постачання, розрахунки, 

зовнішньоекономічна діяльність, проведення рекламних кампаній, 

інноваційна діяльність. Вперше в контексті аналізу операційної діяльності 

дослідження бізнес-процесів запропоновано І.В.Сіменко та Т.Д.Косовою 

[1], до переліку яких віднесено: процеси матеріально- технічного 

постачання; процес виробництва продукції (надання послуги); процес 

реалізації продукції; процес розрахунків з покупцями та замовниками. 

Методичні підходи до аналізу операційної діяльності, що запропоновані 

авторами підручника [1, с.191-237], передбачають вирішення таких 

важливих завдань як: визначення економічної ефективності використання 

ресурсів бізнес-процесів; оцінка виконання планів, прогнозів, 

управлінських рішень відносно ефективного використання економічного 

потенціалу бізнес-процесів підприємства; вивчення впливу об’єктивних і 

суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників на результати бізнес-

процесів підприємства; розроблення й обґрунтування заходів, 

спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів підприємства. Не викликає 

сумніву, що перелічені бізнес-процеси є основними об’єктами 

аналітичного дослідження, проте обмежувати спектр завдань аналізу 

операційної діяльності лише аналізом бізнес-процесів недоцільно. Не 

менш важлим для цілей управління є дослідження ефективності 

використання ресурсів, які є визначальними для виробничого процесу.  
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Ефективність використання ресурсного потенціалу впливає на рівень 

виробничих витрат а, відтак, і на прибуток підприємства. Тому аналіз 

витрат, ресурсозабезпечення і ресурсовикористання є логічним 

продовженням спектру завдань операційного аналізу. Практично, всі ці 

питання традиційно розглядаються в усіх підручниках з економічного 

аналізу. В цілому погоджуючись з подібним підходом до аналітичних 

напрямів дослідження, слід зазначити, що, враховуючи сучасні вимоги 

стратегічного менеджменту до його аналітичного забезпечення, коло 

завдань, які потребують вирішення в межах аналізу операційної 

діяльності, доцільно було б доповнити таким тематичним блоком як 

аналіз ринкових можливостей економічного суб’єкта та оцінкою його 

конкурентоспроможності. Це пояснюється тим, що першочерговим 

етапом аналітичного обгрунтування вибору напрямів діяльності є оцінка 

місткості ринку, дослідження діяльності конкурентів, їх технологічних та 

цінових переваг, аналіз існуючих та потенційних каналів збуту, що 

суттєво впливає на формування операційної стратегії підприємства.  

Оцінювання ефективності окремих бізнес-процесів та їх 

удосоконалення неможливо без порівняльного аналізу результатів 

операційної діяльності з результатами діяльності основних конкурентів в 

галузі. Тому пропонуємо розширити коло завдань аналізу операційної 

діяльності такими аспектами досліджень: аналіз ринків збуту та місткості 

ринку; дослідження попиту на продукцію на основі маркетингового 

аналізу; аналіз конкурентоспроможності продукції та конкурентних 

позицій підприємства на ринку; аналітичне обгрунтування 

ассортиментної та цінової політики підприємства, обгрунтування 

(прогнозування) можливих обсягів збуту і, відповідно, обсягів 

виробництва продукції; оцінка реінжинірингових процесів основної 

діяльності); аналіз основних бізнес-процесів на підприємстві та пошук 

найефективніших напрямів діяльності. Отже, деталізований спектр 
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основних завдань аналізу операційної діяльності має включати чотири 

тематичнічні блоки, які наведено на рис.1:  

• стратегічний аналіз ринкових можливостей підприємства та 

обгрунутвання конкурентної, цінової, асортиментної та збутової 

стратегій;  

•  аналіз основних бізнес-процесів;  

•  аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства;  

• аналіз витрат підприємства. 

 При проведенні стратегічного аналізу ринкових можливостей 

підприємства важливе місце відводиться маржинальному аналізу (CVP-

аналізу), на основі якого здійснюється обгрунтування обсягів 

виробництва та цінової політики, складання бюджетів постійних та 

змінних витрат. Передувати аналізу бізнес-процесів має також 

стратегічний аналіз ефективності асортиментної політики підприємства, 

який базується на альтернативному виборі найбільш прибуткових 

напрямів діяльності та видів продукції, які матимуть попит на ринку, 

враховуючи їх якість та ціну. Такий аналіз проводиться на основі матриці 

«Маркон», що дозволяє ранжирувати види продукції за такими 

критеріями як маржинальний дохід на одиницю продукції та обсяг 

реалізації (попит на продукцію). Враховуєчи це, коло завдань 

операційного аналізу має бути розширене такими напрямами досліджень 

як оцінка конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності 

організації, визначення конкурентної позиції підприємства, аналіз 

інноваційної діяльності підприємства. Заключним етапом дослідження 

бізнес-процесів є аналіз ефективності інноваційної діяльності, який 

пропонуємо проводити в два етапи: оцінка інноваційної активності 

підприємства; оцінка ефективності інноваційної діяльності.  
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Актуальним напрямом досліджень операційної діяльності є аналіз 

матеріально-технічного постачання та стану розрахунків з покупцями та 

замовниками. Повне і своєчасне забезпечення підприємства 

матеріальними та технічними ресурсами відповідної номенклатури, якості 

та вартості є важливою умовою виконання виробничої програми, 

зниження загальних витрат і собівартості продукції, збільшення прибутку 

та підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів пропонуємо 

здійснювати за такими напрямами: оцінка обґрунтованості необхідної 

кількості сировини та матеріалів для виконання виробничої програми; 

аналіз ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні 

ресурси з позиції їх вартості для цілей оптимізації собівартості продукції; 

вивчення умов, строків, ритмічності поставок матеріальних ресурсів; 

аналіз недопоставок за об’ємом та термінами; аналіз порушення якості 

сировини і матеріалів за кожним видом; аналіз стану розрахунків з 

постачальниками за отримані матеріальні ресурси. В свою чергу, стан 

розрахунків з покупцями та замовниками суттєво впливає на грошові 

потоки підприємства, оборотність капіталу, фінансові результати, тобто 

характеризує фінансову відповідальність бізнес-партнерів.  

Тому для ефективного управління дебіторською заборгованістю та 

грошовими потоками важливого значення набуває аналіз стану 

розрахунків з покупцями продукції та замовниками, основними 

завданнями якого є: оцінка виконання умов договорів в частині 

відповідальності покупців за розрахунки за отриману продукцію; оцінка 

доцільності надання товарного кредиту окремим покупцям та аналіз 

ефективності кредитної політики підприємства; обґрунтування розміру 

цінових знижок з метою прискорення розрахунків за отриману продукцію; 

аналіз термінів прострочки платежів в цілому по підприємству та 

окремими дебіторами; структурно- динамічний аналіз заборгованості 
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покупців за відвантажену продукцію; аналіз ритмічності розрахунків за 

реалізовану продукцію.  

Сучасні соціально-економічні орієнтири функціонування 

підприємства вимагають від аналітиків не просто дослідження повноти 

використання трудових ресурсів підприємства, а й вивчення якісних 

показників, що характеризують кадровий потенціал, зокрема, лояльність 

персоналу, рівень його кваліфікації, ефективність витрат, спрямованих на 

оплату праці, ефективність мотиваційної політики, рівень соціального 

розвитку підприємства. В межах останнього напряму досліджень 

особливої актуальності набувають такі питання: аналіз мікроклімату в 

колективі; аналіз умов праці та зміцнення здоров’я працівників; оцінка 

соціально-культурних і житлово-побутових умов; визначення рівня 

соціальної захищеності членів трудового колективу; аналіз рівня 

кваліфікації працівників. 

 Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що аналіз 

операційної діяльності займає важливе місце в системі управлінського 

аналізу, оскільки від його результатів залежить інформаційно-аналітичне 

забезпечення прийняття виважених стратегічних управлінських рішень, 

спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємства та 

виявлення резервів підвищення ефективності його діяльності. 

Запропоновані напрями аналітичних досліджень, безумовно, не є 

вичерпними, а їх коло залежить від запитів користувачів аналітичної 

інформації, вимог сьогодення та специфіки діяльності суб’єкта 

господарювання. Вважаємо, що найбільш перспективними та недостатньо 

дослідженими напрямами аналітичного дослідження операційної 

діяльності підприємств, які потребують розроблення методичного 

забезпечення, є такі: оцінка реінжинірингових процесів основної 

діяльності підприємства; аналіз еффективності інновацій; оцінка 

взаємозв’язку конкурентоспроможності продукції та підприємства в 
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цілому; аналіз соціального розвитку підприємства; комплексний аналіз 

ефективності та повноти використання ресурсного потенціалу 

підприємства. 

Список використаних джерел: 

 1. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник / 

[за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К. : «Центр учбової літератури», 

2013. – 384 с. 

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) [Текст] / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ 

«Перун», 2005. – 1728с.; 

 3. Косова, Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. 

посібник [Текст] / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко, І.В. Гречина, 

Н.Е. Дєєва; (за заг. ред проф. Т.Д. Косової) – К.: Центр учбової літератури, 

2012. –528с. 

 4. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства 

підручник [Текст] / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-

економічний ун-т. – К., 2011. – 513 с. 

 5. Мошенський С. З. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Ф.Ф. 

Бутинець (відп.ред.). – 2-ге вид., доповн. і перероб. [Текст] / С. З. 

Мошенський, О. В. Олійник. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704с. 

 6. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 – [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show  

7. Савицька, Г. В.. Економічний аналіз діяльності підприємства 

[Текст] : навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. [Текст] / Г. В. Савицька – 

К. : Знання, 2007. – 668c. 

 8. Серединська, В. М. Економічний аналіз: навчальний посібник 

[Текст] / В. М. Серединська, О.М. Загородна, Р. В. Федорович – К.: Астон, 

2010. – 592 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show


406 

 

 9. Чорнобай Л. І. Бізнес-процеси підприємства: загальна 

характеристика та економічна суть [Текст] / Л. І. Чорнобай, О. І. Дума // 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент 

та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – 

2013 – № 769– С. 125-131.  

10. Чумаченко, М. Г. Економічний аналіз: навч. посібник [Текст] / М. 

А. Болюх [та ін.]; ред. М.Г. Чумаченко; Київський національний 

економічний ун-т. – 2.вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 555 с.  

 

УДК 339.137.2:658.8 

Юрчак С. В 

Здобувач освітнього ступення «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПІДТРИМКИ 

ДОВГОСТРОКОВИХ ВІДНОСИН ІЗ СПОЖИВАЧАМИ 

У сучасній ситуації висока ступінь схожості товарів і послуг різних 

виробників і індивідуалізація запитів споживачів обумовлює необхідність 

розширення сфери застосування засобів маркетингу, а саме маркетингу 

відносин. У статті проведено аналіз основних підходів до розуміння 

маркетингу відносин; виявлено умови його застосування, інструменти, за 

допомогою яких забезпечується підтримання довгострокових відносин зі 

споживачами; обґрунтовані внутрішньоорганізаційні передумови його 

впровадження на підприємствах. 

Ключові слова: споживча поведінка, управління відносинами зі 

споживачами (CRM), маркетинг відносин, поведінкова економіка, 

програма лояльності споживачів, споживча лояльність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними 

та практичними завданнями. У сучасних українських умовах 

загострилася ситуація конкуренції, що обумовлює необхідність 
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розширення сфери застосування комплексу засобів маркетингу. Однак 

швидкі темпи глобалізації світової економіки, високий ступінь схожості 

товарів різних виробників та індивідуалізація запитів споживачів 

знижують ефективність цінових методів ведення конкуренції і 

застосування традиційних засобів маркетингу. У зв'язку з цим виникає 

необхідність використання інноваційних підходів у маркетингу, зокрема 

маркетингу відносин, заснованого на розвитку та підтримці 

довгострокових зв'язків з клієнтами, формуванні їх лояльності. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є аналіз 

маркетингових підходів до підтримки довгострокових відносин із 

споживачами. 

Системний підхід дозволяє проаналізувати всі елементи управління, 

які взаємодіють між собою, не ізольовано, а в єдності зв'язків із зовнішнім 

середовищем, вивчити сутність кожного зв'язку та окремого елемента, 

проводити паралелі між загальними та приватними цілями, потім знайти 

оптимальне ефективне управлінське рішення [8, с. 65]. 

При застосуванні комплексного підходу ми враховуємо технічні, 

екологічні, економічні, організаційні, соціальні, психологічні, 

демографічні, політичні та інші аспекти управління [8, с. 65]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існують різні погляди 

на розуміння маркетингу відносин (relationship marketing): в літературі 

зустрічаються такі словосполучення, як «маркетинг взаємин», «маркетинг 

партнерських відносин», «маркетинг взаємодії», «маркетинг 

комунікацій». Термінологічний аналіз тлумачень цього поняття дозволив 

виділити два основних підходи: маркетинг відносин як концепція 

управління маркетингом і маркетинг відносин як один з інструментів 

маркетингу [7, с. 105]. 

Перший підхід розглядає маркетинг відносин як самостійну 

концепцію управління маркетингом, результат розвитку загальної теорії 
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маркетингу (К. Гренро-ос, К.Л. Келлер) [10, с. 49]. В рамках даного 

підходу концепція маркетингу відносин відрізняється від класичної 

концепції маркетингу, виходячи з особливостей останньої, не 

заперечуючи, а співіснуючи з нею, що узгоджується з сучасними 

науковими підходами. Маркетинг відносин має наступні особливості: 

досягнення стратегічних інтересів та цілей підприємства; утримання 

існуючих споживачів, а не залучення нових; розвиток довгострокових, що 

створюють додану вартість відносин співробітництва; узгодження всіх 

бізнес-процесів компанії з забезпеченням цінності для споживачів 

(технологія, управління, комунікації та ін.); введення діалогу зі 

споживачами [6, с. 105]. 

У той час як у класичній концепції маркетингу наступні особливості: 

пріоритет коротко- і середньострокових економічних інтересів і цілей 

підприємства по відношенню до довгострокових; орієнтація на разові 

угоди і короткострокові відносини зі споживачами; спрямованість на 

залучення нових споживачів шляхом вдосконалення технології продажів; 

обмежені комунікації. 

Однак концепція маркетингу відносин, як елемент комплексу 

маркетингу, не володіє універсальним характером. Виходячи з цього були 

виявлені умови його застосування: виробництво та / або продаж товарів, 

які передбачають високу залученість споживача в процес прийняття 

споживчого рішення про покупку; висока цінність споживачів для 

компанії в довгостроковій перспективі; висока стабільність діяльності 

підприємства; прямий контакт між підприємством і кінцевим споживачем. 

Відзначимо, що при відсутності даних умов доцільне застосування 

концепції класичного маркетингу. 

Другий підхід розглядає маркетинг відносин як один з інструментів 

маркетингу, причому в одному випадку акцент робиться на утримання 

споживачів (Ф. Котлер, Ж.-Ж. Лам-брен) [12, с. 112], в іншому - на 
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створення нової цінності для споживачів (П. Темпорао, М. Трот, Я. 

Гордон) [1, с. 58]. 

Областю переважного застосування маркетингу відносин є 

утримання існуючих споживачів; довгострокова маркетингова стратегія; 

ведення діалогу зі споживачем. Наявність областей перетину є 

результатом відсутності чітких меж між сферами застосування різних 

інструментів маркетингу, що свідчить про можливість їх спільного 

використання. 

Дані підходи до розуміння маркетингу відносин не виключають, а 

доповнюють один одного. Таким чином, в залежності від поставлених 

завдань дослідження маркетинг відносин можна розглядати і як 

концепцію управління маркетингом, і як інструмент маркетингу, що 

забезпечує утримання споживачів шляхом створення нової цінності. 

На наш погляд, недостатньо визначення споживчої лояльності як 

надання переваги споживачем бренду підприємства над брендам 

конкурентів, вираженої в поведінці споживача на ринку як суб'єкта 

попиту, а також в його емоційному сприйнятті бренду [5, с. 124]. Адже на 

основі ціннісного підходу в процесі формування відносин з клієнтом 

необхідно запропонувати йому щось більше, ніж товар або послугу, - 

задоволення потреб [8, с. 70], клієнта необхідно зробити більш щасливим. 

У відомій статті С. Варго і Р. Лаша «Розвиток нової домінуючою логіки 

маркетингу» логіка маркетингу, орієнтованого на задоволення потреб, 

привабливіша логіки, орієнтованої на товари і послуги. Автори 

посилаються на те, що останнім часом у маркетингу виник новий підхід, 

що змістив акценти на нематеріальні ресурси, спільне створення 

цінностей та взаємин [2, с. 86]. Таким чином, діяльність підприємств 

повинна сприяти тому, щоб споживач став бізнес-партнером [8, с. 66]. 

Тоді він буде максимально прихильним і лояльним до бренду. 
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Існують різні інструменти маркетингу відносин, одним з яких є 

програма лояльності споживачів. Програма лояльності споживачів - це 

співпраця між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою 

діяльність в різних галузях і на різних ринках по задоволенню споживчих 

переваг на основі ціннісного підходу [8, с. 66]. 

Розроблено безліч програм лояльності споживачів, які вимагають 

подальшого розвитку, враховуючи конкуренцію, що посилюється. 

Результати дослідження Ф. Райхельда і Р. Сассер показують, що 5%  

збільшення лояльних споживачів компанії супроводжується збільшенням 

прибутку в залежності від сфери діяльності в широкому діапазоні від 25 і 

до 85% [11, р. 135]. На нашу думку, у програм підвищення лояльності є 

такі недоліки: відсутність системного підходу до організації програм 

лояльності; копіювання з західних зразків без урахування української 

специфіки; відсутність або недостатнє використання баз даних про 

споживачів; висока однотипність програм через використання 

обмеженого набору інструментів заохочення лояльних споживачів; 

відсутність оцінки ефективності споживчої лояльності (межа економічної 

доцільності). Необхідно постійно прагнути до поліпшення роботи з 

клієнтами, удосконалюючи конкретні форми, методи, технології і 

поводження з людьми, наприклад, використовуючи японську філософію 

«кайдзен» (KAIDZEN). В японській мові слово «кайдзен» («кай» - зміна, 

«дзен» - мудрість) означає «безперервне вдосконалення», тобто «кайдзен» 

передбачає, що необхідно постійне поліпшення бізнес-процесів. Виходячи 

з цієї філософії в процес вдосконалення залучаються всі - від керівників 

до робітників, причому її реалізація вимагає порівняно невеликих 

матеріальних витрат [4, с. 30]. 

У процесі дослідження виявлено основні тенденції розвитку 

сучасного ринку товарів і послуг, що зумовили перехід до 

клієнтоорієнтованого підходу в управлінні підприємствами (Табл. 1). 



411 

 

Клієнтоорієнтований підхід, який характеризується орієнтацією на 

формування довгострокових відносин зі споживачами, індивідуальними 

комунікаціями і співпрацею, заснованому на ціннісному підході, а не на 

товарі / послузі, передбачає використання в управлінні маркетингом 

концепції маркетингу відносин. 

Таблиця 1 

Основні тенденції розвитку ринку товарів і послуг в сучасних умовах 

господарювання 

Група Основні тенденції 

Зміна ринку Зростання інтенсивності 

конкуренції на ринковому просторі 

Посилення ринкової влади 

споживачів 

Зниження можливості 

екстенсивного розвитку ринку 

Зміни в компанії Зниження ефективності засобів 

традиційного маркетингу 

Підвищення ступеню схожості 

товарів і послуг різних виробників 

Зростання значущості взаємин 

компанії та споживачів 

Зміни в компанія-партнерах, 

конкурентах 

Розвиток інформаційних технологій 

Розвиток аутсорсингу 

Посилення влади великих 

посередників 

Розроблено автором на основі [2] 
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Виходячи з правила Парето – 20% споживачів приносять 80% 

прибутку, а 80% - 20%. До перших 20% відносяться лояльні споживачі, до 

останніх 80% - сукупність інших споживачів (потенційні, задоволені, 

постійні, схильні до відходу) [8, с. 73]. Виходячи з цього, необхідно 

шукати лояльних клієнтів, використовуючи програми споживчої 

лояльності. 

Маркетинг відносин підприємств будується на основі розширеного 

комплексу маркетингу (7Р), де трьома додатковими елементами 

маркетингу-мікс (marketing mix) (4Р) є: учасники, матеріальне оточення 

(персонал і споживачі) і процес надання послуг [3, с. 65]. Процес надання 

послуг та матеріальне оточення присутні в даній концепції як результат 

побудови відносин з контрагентами, що забезпечують компанію 

товарами, інформацією та рекламними матеріалами для ефективного 

представлення продукції, і персоналом, безпосередньо контактують зі 

споживачами [9, с. 45]. Отже, в процесі побудови маркетингу відносин 

підприємств дуже важлива побудова відносин не тільки з споживачами і 

персоналом, а й з контрагентами, і в першу чергу, з постачальниками. 

Внутрішньоорганізаційними передумовами впровадження маркетингу 

відносин на підприємствах є [3, с. 89]: 

1) розуміння керівництвом підприємств значущості управління 

відносинами з лояльними споживачами (правило Парето) і усвідомлення, 

що хороший спосіб утримати споживача в умовах все більшої 

стандартизації продуктів і уніфікованості послуг – це задоволення його 

потреб; 

2) переорієнтація організаційної структури підприємств на інтереси 

споживачів, що передбачає підвищення відкритості, гнучкості, 

автономності, пріоритет горизонтальних зв'язків; 
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3) підвищення якості обслуговування споживачів на основі відбору, 

навчання і мотивування персоналу, орієнтованого на вирішення проблем 

споживачів, а також моніторинг якості обслуговування споживачів; 

4) наявність 1Т-систем збору, зберігання та аналізу інформації про 

споживачів, клієнтських баз даних з метою розвитку довгострокових 

відносин зі споживачами, що призведе до стабілізації роботи компанії і 

зростання її прибутковості. 

Ефективність впровадження маркетингу відносин в діяльність 

підприємства виражається в досягненні наступних позитивних 

результатів: 

1) встановлення більш тісних відносин з лояльними споживачами, 

постачальниками і персоналом організації; 

2) підвищення інформованості споживачів та постачальників про 

підприємство; 

3) виявлення ідей про нові товари і послуги підприємства; 

4) розширення кола споживачів і постачальників; 

5) зменшення витрат, пов'язаних із залученням нових співробітників, 

споживачів, постачальників. 

Відзначимо, що в рамках класичного маркетингу значні кошти 

підприємств зосереджені на процесі формування потенційної лояльності, 

що забезпечує залучення нових споживачів [12, р. 80]. 

Потенційна лояльність споживачів включає в себе наступні складові: 

обізнаність споживачів; позитивне ставлення до підприємства; бар'єр 

переходу з однієї компанії до товарів / послуг іншої; намір зробити 

покупку. 

Мінімальні ж кошти підприємств зосереджені на розвитку таких 

важливих видів споживчої лояльності, як сприйнята лояльність і 

усвідомлена лояльність, сприяють утриманню існуючих споживачів. 
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Сприйнята споживча лояльність включає наступні складові: 

наявність досвіду покупки; задоволеність від процесу покупки; намір 

зробити повторну покупку; готовність до рекомендацій. 

Усвідомлена споживча лояльність включає: наявність досвіду 

споживання / експлуатації; задоволеність від процесу споживання / 

експлуатації / післяпродажного обслуговування; намір зробити повторну 

покупку; готовність до рекомендацій [3, с. 55]. 

Підсумкова (сукупна) лояльність, в свою чергу, являє собою суму 

лояльності потенційних, задоволених, постійних, ключових, а також 

схильних до відходу споживачів, враховуючи взаємний вплив 

потенційної, сприйнятої і усвідомленої лояльності. 

На нашу думку, рівень потенційної лояльності доцільно 

підтримувати переважно інструментами класичного маркетингу, рівень 

сприйнятої лояльності в рівній мірі інструментами класичного маркетингу 

і маркетингу відносин, а рівень усвідомленої лояльності в більшій мірі - 

інструментами маркетингу відносин. Запропонована модель дозволяє 

оптимізувати процес управління споживчою поведінкою і створити 

споживчу лояльність до компанії та її продуктів за рахунок перерозподілу 

фінансових ресурсів на маркетингові заходи по етапах життєвого циклу 

взаємовідносин між споживачами та підприємством. 

Висновки. В умовах зростання конкурентної боротьби основне 

завдання підприємств не залучення нових споживачів, а утримання 

існуючих, підтримання їх задоволеності і лояльності, а отже, 

використання такої концепції, як маркетинг відносин. Маркетинг 

відносин є маркетинговим підходом формування довгострокових 

відносин зі споживачами та передбачає більш рівномірний розподіл 

коштів організації для формування лояльної споживчої поведінки. 

Ефективність впровадження маркетингу відносин в діяльність 

підприємства виражається у встановленні більш тісних відносин з 
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лояльними споживачами, постачальниками і персоналом організації; 

підвищенні інформованості споживачів та постачальників про 

підприємство; виявленні ідей про нові товари і послуги підприємства; 

розширенні кола споживачів і постачальників; в зменшенні витрат, 

пов'язаних із залученням нових співробітників, споживачів та 

постачальників. 
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Задоволення зростаючих потреб суспільства в умовах сьогодення 

неможливе без належного ресурсного забезпечення, а тому використання 

інвестицій є звичною практикою, яка має ґрунтуватися на взаємовигідних 

засадах. Так, зокрема, підприємства отримують необхідні кошти для 

розширення чи модернізації матеріально-технічної бази; регіони – 

додаткові робочі місця та надходження до місцевих бюджетів; інвестори – 

можливість збільшити реальну вартість власного капіталу тощо. Однак, як 

виявляється, інвестори мають неоднакову зацікавленість вкладати свої 

тимчасово вільні активи в різні підприємства (галузі, регіони, країни), що 

обумовлено не лише очікуваною ефективністю відповідних інвестиційних 

проектів, а й сприятливістю інвестиційного клімату на конкретній 

території. 

Інвестиційний розвиток регіону являє собою сукупність об’єктивних 

економічних, соціальних та природно-географічних його властивостей, 

що мають важливе значення для залучення інвестицій. Оцінка 

інвестиційного розвитку регіону дає нові можливості територіальної 

диверсифікації для національних та іноземних інвесторів, підвищує 

гарантію ефективності інвестицій. Вінницька область володіє значним 

потенціалом, зокрема: природні ресурси, трудовий, виробничий і 

культурний ресурс, що дозволяє розглядати регіон як об'єкт для залучення 

як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій. Оскільки методичні підходи 

до управління інвестиціями мають відрізнятися залежно від рівня 

управління та характеру об'єкта інвестування, важливим завданням у 

сучасних умовах є використання спеціальних методів для управління 

інвестиційними процесами. Зазначені обставини доводять актуальність 

теми даного дослідження. 

Дослідженням інвестиційного розвитку займаються такі вчені, як Є.І. 

Бойко, Б.В. Войцеховський, П.І. Гайдуцький, С.О. Гуткевич, В.М. Геєць, 

М.І. Долішній, І.Ю. Єпіфанова, С.М. Кваша, М.А. Козоріз, А.Г. Мазур, 
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Н.Г. Мазій, О.Г. Мітал, І.П. Мойсеєнко, Л.В. Олійник, А.А. Пересада, 

С.М. Писаренко, О.М. Ткачук та інші. 

Наукові здобутки вчених мають велике теоретичне та прикладне 

значення, проте приділяється недостатня увага дослідженню 

інвестиційного розвитку Вінницької області. Підходи до управління 

інвестиціями в регіоні досліджені недостатньо глибоко та комплексно, не 

зосереджується увага на вивченні регіональних переваг як чинника 

інвестиційної привабливості. Вінницька область є пріоритетним регіоном 

для залучення як іноземних, так і вітчизняних коштів. 

Інвестиційна привабливість Вінниччини є досить високою. Так в 

2016 році в м. Вінниця був створений Вінницький індустріальний парк, 

метою якого є залучення інвестицій в економіку обласного центру, 

забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку 

промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, 

забезпечення економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, 

збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної 

виробничої та ринкової інфраструктури. Функціонування індустріального 

парку дозволяє концентрувати промислове виробництво на обмежених 

площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних 

територій. Перший інвестиційний проект розміщений на території 

Вінницького індустріального парку – «Будівництво заводу по 

виробництву холодильного обладнання компанії UBS Group». Проектна 

вартість – 350 млн. грн. Також в області сформовано перелік понад 100 

інвестиційно привабливих ділянок типу «greenfield» та понад 50 типу 

«brownfield» [1]. 

Відповідно до інформації Головного управління статистики у 

Вінницькій області обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) унесених в економіку області з початку інвестування на 31 
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грудня 2017р. становив 203,4 млн.дол. США, та в розрахунку на одну 

особу населення склав 129,1 дол. 

У січні–грудні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами 

вкладено 17,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

Інвестиції надійшли з 49 країн світу. Переважна більшість інвестицій 

(80,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 

164,1 млн.дол. США, з інших країн світу – 39,3 млн.дол. США (19,3%). 

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 72,5% 

загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, 

Франція, Німеччина. 

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються 

промислові підприємства, на яких зосереджено 157,7 млн.дол. США 

(77,5% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, 

лісового та рибного господарства акумульовано 21,1 млн.дол. США 

(10,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що 

здійснюють операції з нерухомим майном – 8,3 млн.дол. США (4,1%), 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 7,7 млн.дол. США (3,8%). 

Вагому частку (57,0%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці 

– 115,9 млн.дол. США Також, значні обсяги іноземних інвестицій 

зосереджено у Козятинському районі – 20,1 млн.дол. США (9,9%), 

Барському – 9,5 млн.дол. США (4,6%), Вінницькому – 7,4 млн.дол. США 

(3,6%), Тиврівському – 7,1 млн.дол. США (3,5%) та Тульчинському – 6,4 

млн.дол. США (3,2%). 

Вкладення прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в 

економіку країн світу станом на 31.12.2017р. складає 71,4 тис.дол. США 

[2]. 

За 2017 рік спостерігається стабільна ситуація в роботі промислового 

комплексу області. 
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Так, виробництво промислової продукції збільшилось на 8,1% проти 

2016 року. 

За індексом промислового виробництва серед регіонів України 

Вінницька область посідає 6 місце. 

Сектор промисловості надав робочі місця для 55,6 тисяч працівників, 

середня заробітна плата яких становить станом на 01.01.2018 року 6950 

грн 

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового 

виробництва на 6,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві 

продукції фармацевтичної галузі – на 29,4%, у машинобудуванні на 

28,7%, , у виробництві продукції металообробки – на 15,7%, у 

виготовленні виробів деревообробної та поліграфічної галузей – на 10,3%, 

у легкій промисловості – на 6,8%, у виробництві харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів – на 3,3%,). 

Збільшились обсяги постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря у зрівнянні з січнем-груднем 2016 року на 

19,3%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2016 

роком обсяги промислового виробництва зменшились на 20,7%. 

Добувними підприємствами області у 2017 році реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1314,8 млн. грн., що 

становить 2% від середньообласного рівня. 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс 

промислової продукції в 2017 році до відповідного періоду попереднього 

року становив 103,3%. 

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за 2017 рік 

склала 64,3%, реалізовано продукції на суму 43,1 млрд. грн. 

На підприємствах легкої промисловості, питома вага якої в 

загальнообласному показнику реалізації продукції за 2017 рік складає 
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0,5%, обсяги виробництва продукції перевищили рівень 2016 року на 

6,8%. 

За 2017 рік реалізовано продукції на суму 308,9 млн. грн.. 

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності (питома вага 3,5%) обсяги 

виробництва за 2017 рік перевищили рівень відповідного періоду 32016 

року на 10,3%. Підприємствами деревообробної та поліграфічної 

промисловості за 2017 рік реалізовано продукції на 2,4 млрд. грн. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 

2,8%) обсяги продукції у 2017 році не досягли показників відповідного 

періоду минулого року на 11,7%. 

За 2017 рік реалізовано продукції на суму 1,9 млрд. грн. 

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) відбулось 

зростання обсягів виробництва у 2017 році проти 2016 на 29,4%. 

Підприємствами галузі за 2017 рік реалізовано продукції на суму 

628,1 млн. грн. 

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у 

2017 році обсяги виробництва в порівнянні з 2016 роком знижено на 3,3%. 

Основною причиною є зменшення замовлень. 

Підприємствами галузі за 2017 рік реалізовано продукції на суму 1,5 

млрд. грн.. 

Обсяги продукції металообробних підприємств у 2017 році проти 

2016 року перевищено на 15,7%. 

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за 2017 рік 

склала 2,1%, реалізовано продукції на суму 1,4 млрд. грн. 

На машинобудівних підприємствах за 2017 рік обсяги виробництва 

продукції зросли на 28,7%. 
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Питома вага галузі складає 2,4%. Підприємствами реалізовано 

продукції на суму 1,6 млрд. грн. 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та 

кондиційованого повітря обсяги виробництва у 2017 році перевищено на 

19,3%. 

Питома вага галузі складає 18,2%, обсяг реалізованої продукції у 

2017 році становить 12,2 млрд. грн. 

У 2017 році підприємствами області реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 67,03 млрд. грн. 

У 2017 році в промисловому секторі економіки реалізовано 26 

інвестиційних проектів загальною вартістю понад 2,29 млрд. грн. та 

створено 1215 нових робочих місць, з них по галузях: 

 харчова та переробна – 15 проектів на суму 540 млн. грн., 275 

робочих місць; 

 альтернативна енергетика – 5 проектів на суму 1,57 млн. грн., 20 

робочих місць; 

 машинобудування – 2 проекти, на суму 150 млн. грн., 770 робочих 

місць; 

 добувна галузь - 1 проект на суму 2 млн. грн., 100 робочих місць; 

 інші – 3 проекти на суму 30 млн. грн., 50 робочих місць; 

Серед найбільших реалізованих проектів слід виділити: 

 введення в дію І черги спільного проекту ДП «Електричні Системи» 

у співпраці з компанією DELPHI з виробництва автомобільних джгутів 

для європейських заводів на базі ДП «45 Експериментальний механічний 

завод» (вже офіційно працевлаштовано 300 осіб, загальна вартість 

проекту складає 10 млн. євро), 

 будівництво сонячних електростанцій на землях Копайгородської 

сільської ради Барського району ТОВ «Енергосопор Про» потужністю 

6,05 МВт (вартість проекту 305 млн. грн.), 
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 будівництво цеху з виробництва біоетанолу ТОВ «Корпорація 

СКІФ-96» в м. Гайсин (вартість проекту 210 млн. грн., створено 70 нових 

робочих місць), 

 завершення реконструкції виробничих потужностей ДП 

«Тростянецький спиртовий завод» під виробництво біоетанолу та його 

похідних (вартість проекту 50 млн. грн., створено 100 нових робочих 

місць), 

 відновлення ТОВ «УКРГІДРО 2009» гідроелектростанції в 

с.Уладівка (вартість проекту 9 млн. грн., створено 10 нових робочих 

місць), 

 розширення виробничих потужностей ПАТ «Плазма Тек» смт. 

Рудниця Піщанського району (вартість проектів 30 млн. грн., створено 45 

нових робочих місць) [3]. 

В експорті товарів значна доля належить Індії (16,0% загальних 

обсягів експорту), Польщі – 8,8%, Китаю – 5,9%, Іспанії – 5,3%, Білорусі – 

4,9%, Нідерландам та Туреччині – по 3,8%, Італії – 3,5%, Російській 

Федерації – 3,2%, Німеччині – 2,9%, Єгипту – 2,7%, Молдові – 2,6% та 

Австрії – 2,2%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Алжиру, 

Бангладешу, Бельґії, Великої Британії, Греції, Естонії, Індії, Іраку, Ірану, 

Іспанії, Латвії, Нідерландів, Пакистану, Портуґалії, Сомалі, Судану, 

Тунісу, Чехії, Чорногорії та США. Одночасно суттєво зменшились обсяги 

експорту до Ефіопії, Казахстану, Кореї, Лівану, Лівії, Малайзії, Таїланду, 

Угорщини та Філіппін. 

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Німеччину 

(15,7% загальних обсягів імпорту), Китай – 15,4%, Польщу – 11,2%, США 

– 10,7%, Італію – 5,8%, Російську Федерацію – 4,9%, Румунію – 4,3%, 

Білорусь – 4,2%, Туреччину – 3,5%, Нідерланди – 2,5%, Іспанію – 2,2% та 

Корею – 2,1%. Імпортні поставки, порівняно з січнем – листопадом 2016 

р., суттєво збільшились з Ботсвани, Бразілії, Естонії, Кореї, Молдови, 
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Німеччини, Польщі, Сербії, США та Фінляндії. Одночасно 

спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Болгарії, Греції, 

Ізраїлю, Казахстану, Канади, Об’єднаних Арабських Еміратів та 

Південної Африки. 

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають 

жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти 

рослинного походження та готові харчові продукти.  

У січні–листопаді 2017р. з Вінниччини було експортовано 518,1 тис. 

т олії соняшникової.  

З метою створення позитивного іміджу регіону, його промоції та 

залучення прямих іноземних інвестицій проводиться низка заходів, 

зокрема створюються інформаційні буклети про область, видаються 

інвестиційні паспорти, офіційні делегації від Вінниччини постійно 

приймають участь у міжнародних економічних заходах. 

Вінниччина має позитивний досвід залучення інвесторів та 

додаткових коштів на соціально-економічний розвиток територіальних 

громад в рамках міжнародної технічної допомоги. Ці сильні сторони є 

порівняльною перевагою, оскільки можуть бути підтримані такими 

можливостями, як: зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном та 

допомога міжнародних організацій з економічного і соціального розвитку 

(дешеві кредити, гранти та міжнародна технічна допомога) [4].  

Водночас, зберігаються і негативні тенденції у Вінниці, як і у інших 

українських містах, існує необхідність оновлення технологічної бази та 

прискорення темпів заміни застарілих технологій та обладнання. Основні 

засоби багатьох існуючих підприємств є зношеними та морально 

застарілими. Такі підприємства повинні почати з процесу модернізації та 

оновлення своїх потужностей. Ключовий момент у цьому процесі – 

інвестування. Тому місто має розширити залучення приватних, іноземних 

та вітчизняних інвесторів, які будуть готові інвестувати в наявні компанії, 



425 

 

принесуть власні ноу-хау та нові технології, а також тих, які заснують 

нові компанії з якісними робочими місцями [5]. 

Вінниця стоїть перед викликом створення нової економічної 

платформи для свого подальшого розвитку. 

Вінницька область має високий потенціал, на основі якого можна 

виділити наступні причини інвестувати у Вінницький регіон:  

1) вигідне географічне розташування;  

2) сприятливий бізнес клімат та надання спрощених і якісних 

адміністративних послуг;  

3) репутація області як надійного і стабільного партнера;  

4) розвинений та диверсифікований промисловий сектор економіки;  

5) високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого 

росту;  

6) наявність стартових майданчиків для реалізації інвестиційних 

проектів;  

7) високий науковий потенціал та найкращі висококваліфіковані 

кадри;  

8) велика кількість розвідних корисних копалин промислового 

значення;  

9) різноманітність культурного та туристичного відпочинку;  

10) наявність ексклюзивних рекреаційних ресурсів. 

Можна зробити висновок, що Вінниччина – розвинений промислово-

аграрний, науково-виробничий, культурно-освітній центр України, де 

налагоджені партнерські стосунки між владою, бізнесом і громадськістю 

та створені умови для самореалізації жителів області, шляхом підвищення 

потенціалу громадянського суспільства, інноваційного розвитку 

економіки і створення позитивного інвестиційного клімату. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність, джерела формування та напрями 

використання капіталу підприємства, сформульовано основні завдання 

ефективного управління капіталом підприємства, визначено основні 

напрямки підвищення ефективності використання капіталу 

підприємства. Ключові слова: капітал, власний капітал, підприємство, 

управління капіталом, формування капіталу.  
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Ключові слова: капітал, власний капітал, підприємство, управління 

капіталом, формування капіталу. 

Постановка проблеми. В умовах сучасного економічного становища 

в Україні та тенденції до світової глобалізації ринків у суб’єктів 

господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, виникає 

потреба у капіталі для забезпечення нормальної діяльності підприємства 

та забезпечення його фінансової стійкості. У зв’язку з цим з’являється 

низка питань щодо управління структурою капіталу підприємства, яка є 

своєрідним відображенням усіх тих економічних перетворень, що 

відбуваються у вітчизняній економіці. Ефективна політика управління 

структурою капіталу підприємства суттєво підвищує рівень його 

фінансової стійкості, відповідно виникає необхідність формування 

найбільш оптимального механізму управління структурою капіталу для 

його ефективного використання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі теоретичні аспекти визначення, формування і використання 

основного капіталу окреслені Андерсеном Х., Гропеллі А., Коузом Р., 

Нельсоном Ж.С., Нідлзом Б., Нікбахтом Е., Панченко В., Фуксом А., 

Хіксом Дж. та ін. Дослідження переважної більшості вітчизняних авторів 

стосуються вивчення процесу формування та ефективності використання 

основних фондів. Цим питанням присвячені праці Бачевського Б., Бланка 

І., Будай С., Влезько В., Волкова Ф., Воротілова В., Герасимчука М., 

Гуляєвої Н., Золотарьова А., Зятковського І., Клочко В., Ковальова А., 

Коркіна В., Олексієнко М., Одинцової Г., Орлова П., Панченко В., Рімера 

М., Хохлова М., Чумаченко М., Швеця І. та ін. У той же час сучасна 

ситуація у нашій країні вимагає детального вивчення питання 

ефективного використання ресурсів, що є у розпорядженні фірми. Метою 

написання даної статті є формування та розроблення рекомендацій, 

спрямованих на підвищення ефективності використання капіталу 
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підприємства на основі узагальнення праць відомих вітчизняних та 

зарубіжних учених-економістів.  

Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає 

не тільки його фінансову діяльність, а і багато аспектів операційної та 

інвестиційної діяльності. Вона активно впливає на кінцеві результати цієї 

діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного 

капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності 

підприємства, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та 

платоспроможності й остаточно формує співвідношення у ступенях 

прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства [1]. Управління 

структурою капіталу є однією зі складових загального менеджменту 

підприємства. Таке управління розуміє під собою систему принципів і 

методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, пов’язаних із 

встановленням оптимальних параметрів обсягу та структури капіталу, а 

також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах для 

здійснення господарської діяльності підприємства з найбільшою 

ефективністю та віддачею [2]. У процесі здійснення фінансово-

господарської діяльності підприємства капітал використовують як 

інвестиційний та виробничий ресурс, використання якого має приносити 

максимальний ефект при мінімальних витратах та ризиках. Крім того 

капітал можна розглядати і як носій аналітичної інформації, яку також 

можна використовувати з метою управління підприємством на основі 

кругообігу капіталу. У відповідності до загальноприйнятих визначень 

процес формування капіталу підприємства вимагає дотримання наступних 

принципів: – врахування перспектив розвитку підприємства; – 

забезпечення відповідності між обсягом залученого капіталу та обсягами 

активів підприємства; – забезпечення оптимальної структури капіталу; – 

мінімізації витрат при формуванні капіталу з різних джерел; – 

забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі 
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функціонування підприємства [3]. Загалом, структура капіталу 

підприємства формується за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх 

джерел, що обумовлюється як особливостями фінансового розвитку 

власне самого підприємства, так і фінансового ринку країни в цілому. 

Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості, що 

залежить як від об’єктивних чинників (масштабу цін в економіці країни і 

ряду макроекономічних показників), так і суб’єктивних чинників 

(наприклад, найпростішого – облікової політики самого підприємства). 

Основним індикатором при цьому виступає власний капітал 

підприємства, що визначає обсяг його чистих активів.[4] Аналіз 

досліджень вчених-економістів дозволяє визначити, що управління 

капіталом підприємства повинно бути спрямоване на вирішення таких 

основних завдань: 1. формування достатнього обсягу капіталу, для 

забезпечення необхідного економічного розвитку підприємства; 2. 

забезпечення максимальної доходності капіталу; 3. забезпечення 

мінімізації фінансових ризиків, пов’язаних з використанням капіталу; 4. 

забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його 

роботи та розвитку. Процес управління структурою капіталу будь-якого 

підприємства ґрунтується на певному механізмі, який є системою 

основних елементів та функцій, що регулюють процес розроблення та 

реалізації управлінських рішень у цій галузі. Механізм формування 

капіталу підприємства дозволяє визначити найбільш ефективний 

комплект фінансових послуг, який необхідно використати для залучення 

капіталу підприємства, а також співвідношення між власним та залученим 

капіталом підприємства з огляду на його фінансову стійкість та 

припустиму ризиковість ведення бізнесу. При цьому ефективність 

діяльності конкретного підприємства значною мірою залежить від рівня 

розвитку та вдосконалення системи управління капіталом та традиціями 

прийняття управлінських рішень. У сучасних умовах господарювання 
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співвідношення власного капіталу та зобов’язань є тим фактором, який 

безпосередньо впливає на фінансову стійкість підприємства. 

Підприємство, діяльність якого фінансується в основному за рахунок 

власного капіталу, є фінансово стійким, незалежним, платоспроможним. 

Проте в даному випадку виникає і ряд проблем, зокрема варто пам’ятати, 

що власний капітал обмежений у розмірах, а суб’єкти, які вклали свої 

кошти у підприємство, зацікавлені у виплаті значних дивідендів, що може 

стати перешкодою для стратегічного розвитку підприємства. З іншого 

боку залучення позикового капіталу дає підприємству ряд переваг, 

дозволяє до деякої міри покращити його фінансовий стан. Проте 

неефективне використання позикового капіталу, значна плата за 

користування останнім, заморожування на тривалий час коштів в обороті 

можуть дати зворотний ефект, значно знизити платоспроможність 

підприємства і навіть довести його до банкрутства. Крім того значний 

відсоток залучених коштів робить підприємство залежним, а його 

фінансовий стан хитким. Іншими словами підприємство повинно 

прорахувати вигідну саме йому структуру капіталу, підтримуючи баланс 

між власним та позиковим та уникаючи крайнощів. Крім того проведене 

дослідження дозволяє зауважити, що здійснювати управління фінансовою 

стійкістю необхідно з врахуванням ризиків, зумовлених науковим 

прогресом, нестабільністю політичної ситуації, зростанням конкуренції на 

товарних і фінансових ринках, посиленням глобалізаційних процесів та 

дефіцитом інформації. Висновки. У результаті проведених досліджень 

можна зазначити, що управління структурою капіталу є невід’ємною 

частиною всієї політики управління підприємством, оскільки воно полягає 

у формуванні оптимальної структури капіталу, яка безпосередньо впливає 

на його діяльність та результативність використання фондів, визначає 

фінансову стійкість і платоспроможність. Структура капіталу впливає на 

рентабельність власного капіталу та активів, формує оптимальне 
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співвідношення прибутковості й ризику у процесі розвитку підприємства. 

А тому кожен суб’єкт господарювання має формувати свою політику 

управління структурою капіталу так, щоб забезпечити максимізацію 

ринкової вартості підприємства при мінімізації ризиків. 
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В дослідженні представлено методи визначення митної вартості 

фруктово-ягідного пюре. Обгрунтовано методи визначення митної 

вартості при імпортуванні та експортуванні фруктово-ягідного пюре.  

Ключові слова: мито, митна вартість, методи оцінювання митної 

вартості, митне оформлення. 

Визначення митної вартості як однієї з умов митного обкладення має 

важливе значення, оскільки саме в процесі визначення митної вартості 

встановлюється у прямому розумінні цього слова база для обчислення 

наступних митних платежів: мита, податку на додану вартість, акцизного 

збору. Визначення митної вартості – це сукупність дій щодо 

встановлення саме кількісного значення вартості імпортованого товару з 

метою митного обкладення. Регламентується тільки нормами статей 267 – 

273 Митного Кодексу України [20]. Саме тому в Митному Кодексі 

України норми, пов'язані з визначенням митної вартості, містяться в 

Розділі XI «Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості 

товарів» у двох главах: 46 «Загальні положення» і 47 «Методи визначення 

митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх 

застосування». Таким чином, в повній відповідності з вимогами ст.3 

Митного Кодексу України саме в статтях 259 – 273 вказаних глав 46 і 47 

цього Кодексу містяться ті правила, які єдино і виключно необхідно 

застосовувати у будь-якому випадку при визначенні митної вартості 

товарів. 
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Визнання статей 259-273 Митного Кодексу України єдиним 

джерелом, що містить норми для визначення митної вартості товарів, 

тягне за собою, у свою чергу, визнання того, що тільки на підставі і у 

відповідності з цими нормами:  

 здійснюється визначення митної вартості товарів за всіма методами 

її визначення, в тому числі коригування митної вартості; 

 здійснюється встановлення наявності або відсутності тих умов, які 

роблять можливим або неможливим застосування того або іншого методу 

визначення митної вартості; 

 встановлюються правила черговості застосування різних методів;  

 вказані правила є обов’язковими для всіх суб'єктів правовідносин, 

що мають право на визначення і коригування митної вартості, як для 

декларантів, так і для митників. 

Митна вартість, з огляду на систему оподаткування, має визначатись 

як вартість товару, що використовується з метою митного обкладення, 

тобто слугує вихідною розрахунковою базою для нарахування адвалерних 

митних платежів. Крім цього митна вартість є основою для ведення 

митної статистики, а також у відповідних випадках для розрахунків у разі 

застосування штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених 

законодавством України [9,10]. 

Оскільки об'єкт митного оподаткування є вартісною категорією, то 

митну вартість можна трактувати як суму витрат, понесених з даного 

товару імпортером до обумовленого пункту на митному кордоні 

незалежно від того, як фактично розподіляються витрати за контрактом. 

Тобто митна вартість при імпорті розраховується на основі реальних сум 

витрат при ввезенні товару. 

Митну вартість товарів можна розглядати як заявлену декларантом 

або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через 

митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання 
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товарами митного кордону України відповідно. Отже, митна вартість — 

це ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент 

перетинання митного кордону України, тобто, коли виконано всі 

необхідні формальності щодо ввезення товару в Україну чи вивезення 

його за її межі. 

Нарахування мита на фруктово-ягідне пюре, що підлягають митному 

обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка 

фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину 

митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї 

включаються ціна фруктово-ягідного пюре, зазначена в  рахунку-фактурі, 

а також такі фактичні витрати, якщо їх не було включено до рахунку-

фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, 

перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону 

України; комісійні та брокерські [23]. 

Митна вартість фруктово-ягідного пюре заявляється митному органу 

декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України. 

У разі коли митному органу надаються документальні підтвердження ціни 

(рахунки-фактури (інвойси), рахунки-проформи) і зазначені в них 

відомості не викликають сумніву щодо їх достовірності, митна вартість 

фруктово-ягідного пюре визначається на підставі поданих документів.  

Митна вартість фруктово-ягідного пюре, що ввозиться на митну 

територію України громадянами, які не є суб'єктами підприємницької 

діяльності, визначається на підставі документів (товарні чеки, ярлики, 

договори дарування тощо), які підтверджують ціну придбання фруктово-

ягідного пюре та яке можна ідентифікувати з наявним фруктово-ягідним 

пюре, якщо зазначені в цих документах відомості не викликають сумніву 

щодо їх достовірності.  

У разі неможливості визначення митної вартості товарів на основі 

поданих документів митна вартість визначається на підставі ціни на 
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ідентичні товари, митне оформлення яких здійснювалося раніше, з 

урахуванням таких вимог:  

-у разі неможливості визначення митної вартості товарів на підставі 

поданих документів та/або у разі явної невідповідності заявленої митної 

вартості фруктово-ягідного пюре митній вартості фруктово-ягідного 

пюре, що міститься в базі даних цінової інформації Держмитслужби, 

митна вартість визначається на підставі цін на ідентичне фруктово-ягідне 

пюре, що діють у провідних країнах – експортерах даних фруктово-

ягідного пюре, з урахуванням таких вимог:  

а) ідентичним вважається фруктово-ягідне пюре, яке має однакові 

ознаки з тим, що підлягає оцінці, в тому числі:  

 характеристики;  

 якість, наявність одного й того ж товарного знаку та репутація 

на ринку;  

 країна походження;  

 виробник;  

б) незначні відмінності в зовнішньому вигляді не можуть бути 

підставою для відмови в розгляді фруктово-ягідного пюре, як ідентичних, 

якщо за іншими ознаками таке фруктово-ягідне пюре відповідає вимогам 

цього пункту.  

в) якщо ідентичне фруктово-ягідного пюре ввозилося в іншій 

кількості або на інших умовах поставки згідно з Правилами ІНКОТЕРМС 

(у редакції 1990 року), ніж ті, митна вартість яких визначається, 

проводиться відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих 

розбіжностей.  

 у разі неможливості визначення митної вартості фруктово-

ягідного пюре на підставі поданих документів та у разі відсутності 

інформації щодо цін на ідентичне фруктово-ягідне пюре митна вартість 

визначається на підставі цін на подібне фруктово-ягідного пюре, що діють 
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у провідних країнах - експортерах цього фруктово-ягідного пюре, з 

урахуванням таких вимог: 

а) подібними вважається фруктово-ягідного пюре, яке не є 

ідентичними, але має подібні характеристики і складається з подібних 

компонентів, що дає змогу використовувати їх з тією ж метою, що й 

фруктово-ягідного пюре, яке підлягає оцінці, та є комерційно 

взаємозамінним [56]. 

Для визначення подібності фруктово-ягідного пюре враховуються:  

1. країна походження;  

2. якість, наявність товарного знака та репутація на ринку.  

б) якщо подібне фруктово-ягідного пюре ввозилося в іншій кількості 

або на інших умовах поставки згідно з Правилами ІНКОТЕРМС (у 

редакції 1990 року), ніж ті, митна вартість яких визначається, проводиться 

відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих розбіжностей [46]. 

Інформація про ціни на ідентичне та подібне фруктово-ягідне пюре у 

провідних країнах-експортерах, яка формується на основі даних митних 

документів, відомостей з прайс-листів, каталогів торговельних фірм та 

інших довідників, міститься в базі даних цінової інформації 

Держмитслужби. 

Митною вартістю фруктово-ягідного пюре, які переміщуються через 

митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або 

підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього 

Кодексу. Митна вартість фруктово-ягідного пюре, яке переміщуються 

через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до 

положень Митного Кодексу.  Порядок визначення митної вартості 

фруктово-ягідного пюре поширюється на товари, які переміщуються 

через митний кордон України. 

Для цілей визначення митної вартості фруктово-ягідного пюре 

використовується інформація, підготовлена у спосіб, сумісний з 
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принципами бухгалтерського обліку, прийнятими у відповідній країні і 

доцільними для певного методу визначення митної вартості. Відомості 

про митну вартість фруктово-ягідного пюре, які переміщуються через 

митний кордон України, використовуються для нарахування податків і 

зборів (обов'язкових платежів), ведення митної статистики, а також у 

відповідних випадках для розрахунків у разі застосування штрафів, інших 

санкцій та стягнень, встановлених законами України [15]. 

Митна вартість фруктово-ягідного пюре і метод її визначення 

заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час 

переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання 

декларації митної вартості. Порядок та умови декларування митної 

вартості фруктово-ягідного пюре, яке переміщується через митний кордон 

України, встановлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок 

заповнення декларацій митної вартості - спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. 

Уся інформація, що стосується митної вартості фруктово-ягідного 

пюре, які переміщуються через митний кордон України, може 

використовуватися митним органом виключно для митних цілей і не може 

без спеціального дозволу особи чи органу, що подають таку інформацію, 

розголошуватися або передаватися третім особам, включаючи інші органи 

державної влади, крім подання її у порядку, визначеному законом. 

У разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості 

фруктово-ягідного пюре або в разі незгоди декларанта з митною вартістю, 

визначеною митним органом, декларант має право звернутися до митного 

органу з проханням випустити фруктово-ягідне пюре, що декларується, у 

вільний обіг під гарантію уповноваженого банку або сплатити податки і 

збори (обов'язкові платежі) згідно з митною вартістю цих товарів, 

визначеною митним органом. 
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Визначення митної вартості фруктово-ягідного пюре, яке 

імпортується в Україну, здійснюється за такими методами: 

1) за ціною договору щодо фруктово-ягідного пюре, яке імпортується 

(вартість операції); 

2) за ціною договору щодо ідентичного фруктово-ягідного пюре; 

3) за ціною договору щодо подібного (аналогічного) фруктово-

ягідного пюре; 

4) на основі віднімання вартості фруктово-ягідного пюре; 

5) на основі додавання вартості (обчислена вартість); 

6) резервного. 

Розглянемо декякі з них. Основним є метод визначення митної 

вартості фруктово-ягідного пюре за ціною договору щодо фруктово-

ягідного пюре, яке імпортуються (вартість операції). 

Якщо митна вартість не може бути визначена за методом 1 згідно з 

положеннями статті 267 Митного Кодексу, проводиться процедура 

консультацій між митним органом та декларантом з метою 

обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості відповідно 

до вимог статей 268 і 269 цього Кодексу. У ході таких консультацій 

митний орган та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з 

них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності. 

У разі неможливості визначення митної вартості фруктово-ягідного 

пюре, яке імпортується в Україну, відповідно до вимог статей 268 і 269 

Митного Кодексу за основу може братися або ціна, за якою оцінюване 

ідентичне або подібне (аналогічне) фруктово-ягідне пюре було продано в 

Україні не пов'язаному з продавцем покупцю відповідно до вимог статті 

271, або обчислена відповідно до вимог статті 272 Митного Кодексу 

вартість фруктово-ягідного пюре. 

При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна 

вартість фруктово-ягідного пюре не може бути визначена шляхом 
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застосування попереднього методу. Методи на основі віднімання та 

додавання вартості (обчислена вартість) можуть застосовуватися у будь-

якій послідовності на розсуд декларанта. У разі якщо неможливо 

застосувати жоден із зазначених методів, митна вартість фруктово-

ягідного пюре визначається за резервним методом відповідно до вимог, 

установлених статтею 273 Митного Кодексу. 

Митною вартістю за ціною договору щодо фруктово-ягідного пюре, 

яке імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично 

сплачена або підлягає сплаті за фруктово-ягідне пюре, якщо вони 

продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно 

до частини другої цієї статті. Ціна, що була фактично сплачена або 

підлягає сплаті – це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які 

повинні бути здійснені покупцем оцінюваного фруктово-ягідного пюре на 

користь продавця та/або на користь продавця через третіх осіб, та/або на 

пов'язаних з продавцем осіб. Такі платежі можуть бути здійснені прямо 

або опосередковано шляхом переказу грошей, акредитиву, інкасування 

або за допомогою інших розрахунків (вексель, передача цінних 

документів тощо). Термін «ціна, що булла фактично сплачена або 

підлягає сплаті» стосується тільки ціни оцінюваних товарів. Дивіденди 

або інші платежі покупця на користь продавця, не пов'язані з 

оцінюваними товарами, не є частиною митної вартості. Додавання до 

ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, згідно з цією 

статтею робляться лише на основі об'єктивних даних, що 

підтверджуються документально та піддаються обчисленню. 

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена 

або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, 

якщо вони не включалися до ціни, що булла фактично сплачена або 

підлягає сплаті, не допускається включення ніяких інших витрат, крім 

тих, що передбачені у цій статті. До митної вартості фруктово-ягідного 
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пюре не включаються нижченаведені витрати або кошти за умови 

виділення їх з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за 

оцінюване фруктово-ягідне пюре, які документально підтверджено та які 

піддаються обчисленню: 

а) плата за будівництво, спорудження, складення, технічне 

обслуговування або технічну допомогу, здійснені після ввезення 

імпортних товарів, таких як промислова установка, машини або 

обладнання; 

б) витрати на транспортування після ввезення; 

в) податки та збори (обов'язкові платежі), які справляються в Україні. 

Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо 

фруктово-ягідного пюре, яке імпортуються (вартості операції), 

використовується в разі, якщо: 

1) немає жодних обмежень щодо прав покупця (імпортера) на 

використання оцінюваного фруктово-ягідного пюре, за винятком тих, що: 

а) встановлюються законом чи запроваджуються органами державної 

влади в Україні; 

б) обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути 

перепродані (відчужені повторно); 

в) не впливають значною мірою на вартість фруктово-ягідного пюре; 

2) стосовно продажу оцінюваного фруктово-ягідного пюре або його 

ціни відсутні будь-які умови або застереження, що унеможливлюють 

визначення вартості цих товарів; 

3) жодна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, 

розпорядження або використання фруктово-ягідного пюре покупцем не 

надійде прямо чи опосередковано продавцеві, якщо тільки не може бути 

зроблено відповідне коригування відповідно до положень частини другої 

цієї статті; 
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4) покупець і продавець не є пов'язаними між собою особами або хоч 

і є пов'язаними між собою особами, але ці відносини не вплинули на ціну 

фруктово-ягідного пюре. За наявності достатніх підстав вважати, що 

зазначені відносини вплинули на ціну оцінюваного фруктово-ягідного 

пюре, митний орган повинен повідомити про це декларантові та надати 

йому можливість для відповіді та доказу відсутність впливу взаємозв'язку 

продавця і покупця на ціну фруктово-ягідного пюре, що булла фактично 

сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари. На вимогу декларанта 

таке повідомлення здійснюється у письмовій формі. 

Метод визначення митної вартості фруктово-ягідного пюре на основі 

додавання вартості (обчислена вартість). 

Для визначення митної вартості фруктово-ягідного пюре на основі 

додавання вартості (обчислена вартість) за основу береться надана 

виробником фруктово-ягідного пюре, яке оцінюється, або від його імені 

інформація про його вартість фруктово-ягідного пюре, яка повинна 

складатися із сум: 

1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником при 

виробництві оцінюваного фруктово-ягідного пюре. Така інформація 

повинна базуватися на комерційних рахунках виробника за умови, що такі 

рахунки сумісні із загальновизнаними принципами бухгалтерського 

обліку, які застосовуються в країні, де це фруктово-ягідного пюре 

виробляється; 

2) обсягу прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка 

звичайно відображається при продажу фруктово-ягідного пюре того ж 

класу або виду, що й оцінюване фруктово-ягідного пюре, яке 

виготовляється виробниками у країні експорту для експорту в Україну; 

3) загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення 

фруктово-ягідного пюре того ж класу або виду, тобто витрат на 

завантаження, розвантаження та обробку оцінюваного фруктово-ягідного 
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пюре, їх транспортування до аеропорту, порту або іншого місця ввезення 

на митну територію України, витрат на страхування цього фруктово-

ягідного пюре та інших витрат, пов'язаних із ввезенням фруктово-ягідного 

пюре в Україну. 

У разі якщо митна вартість фруктово-ягідного пюре не може бути 

визначена шляхом послідовного використання методів, зазначених у 

статтях 267 – 272 Митного Кодексу, митна вартість оцінюваного 

фруктово-ягідного пюре визначається з використанням способів, які не 

суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і 

положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). 

Митна вартість фруктово-ягідного пюре, визначена згідно з 

положеннями цієї статті, повинна щонайбільшою мірою ґрунтуватися на 

раніше визначеній за методами 1 – 6 митній вартості, однак при 

визначенні митної вартості фруктово-ягідного пюре відповідно до цієї 

статті допускається гнучкість при застосуванні цих методів. 

Митна вартість імпортного фруктово-ягідного пюре не визначається 

згідно з положеннями цієї статті на підставі: 

1) ціни фруктово-ягідного пюре українського походження на 

внутрішньому ринку України; 

2) системи, яка передбачає прийняття для митних цілей вищої з двох 

альтернативних вартостей; 

3) ціни фруктово-ягідного пюре на внутрішньому ринку країни-

експортера; 

4) вартості виробництва, іншої, ніж обчислена вартість, визначена 

для ідентичного або подібного (аналогічного) фруктово-ягідного пюре 

відповідно до положень статті 272 Митного Кодексу; 

5) ціни фруктово-ягідного пюре, що поставляється з країни-

експортера до третіх країн; 

6) мінімальної митної вартості фруктово-ягідного пюре; 
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7) довільної чи фіктивної вартості фруктово-ягідного пюре. 

Митна вартість фруктово-ягідного пюре, що вивозиться 

(експортується) з України на підставі договору купівлі-продажу, 

визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає 

сплаті за це фруктово-ягідне  пюре на момент перетинання митного 

кордону України. 

До митної вартості фруктово-ягідного пюре, що вивозиться 

(експортується), також включаються фактичні витрати, якщо вони не були 

раніше до неї включені: 

а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування 

та страхування до пункту перетинання митного кордону України; 

б) комісійні та брокерські винагороди; 

в) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права 

інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно 

здійснити як умову продажу (експорту) фруктово-ягідного пюре, яке 

оцінюються. 

Митна вартість фруктово-ягідного пюре, що вивозиться 

(експортується) з України на підставі договору, відмінного від договорів 

купівлі-продажу чи міни, визначається на основі ціни, підтвердженої 

комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими 

документами, що містять відомості про вартість фруктово-ягідного пюре, 

які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування 

товарів до пункту перетинання митного кордону України. 

У разі встановлення цінових обмежень під час вивезення (експорту) 

фруктово-ягідного пюре (індикативні ціни, граничні рівні цін, ціни, 

встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань тощо) митна 

вартість такого фруктово-ягідного пюре у разі вивезення (експорту) його з 

України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок 

застосування зазначених обмежень. 
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Відповідальність за прийняття рішення щодо митної вартості 

фруктово-ягідного пюре несе посадова особа митного органу, до 

компетенції якої належить визначення цієї вартості.  
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Гаврилюк І.П. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ЕФЕКТИВНИХ УМОВ 

СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розкриті особливості інклюзивної освіти в навчальних 

закладах. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з питання 

інклюзивного підходу у сфері освіти. Виокремлено методологічну основу 

теорії адаптивного управління, вивчено сучасний стан використання 

адаптивних підходів для ефективності навчання учнів з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладів. 

Ключові слова: адаптивне управління, інклюзія, освіта, інструменти 

управління, інклюзивне навчання. 

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є 

створення інклюзивного освітнього середовища. Як і в більшості країн 

світу, в Україні концепція інклюзивної освіти застосовується, як правило, 

до людей з особливими потребами, яких станом на 1 січня 2016 р. 

налічувалося близько 2,74 млн., що становить майже 6% від загальної 

кількості українців. Актуальність зазначеної проблеми зумовлена 

тенденцією до зростання кількості дітей, які потребують спеціальної 

освіти, яка б сприяла їхній соціальній адаптації та інтеграції в активне 

суспільне життя [2]. 

У Конвенції ООН про права дитини декларується, що право людей з 

інвалідністю на інтеграцію в суспільство є основним принципом 
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міжнародних стандартів у галузі прав людини, і сумісна освіта – це основа 

суспільної інтеграції. У розвинених країнах інтегровані школи вже 

реальність, в нашій – поодинокі випадки. 

Кожна дитина – оcоблива, але є дiти, про яких говорять «особливі» 

не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб 

відмiтити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей. 

Незалежно від стану здоров’я, наявності фiзичного чи інтелектуального 

порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість 

якої не відрізняється від якості освіти решти людей. Саме цей принцип є 

основним в організації інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з 

особливими потребами на інтеграцiю в суспільство, основою чого є 

забезпечення таким дiтям доступу до якісної освіти. [2]. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема               

В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. 

Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко та інші присвятили свої праці 

дослiдженням проблеми залучення дiтей з особливими потребами до 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та 

соціалізації до суспільних норм. В дослідженнях вчених вивчалася історiя 

становлення і розвитку окремих напрямків спеціальної освіти дітей 

шкільного віку з різними психофізичними порушеннями. [3]. 

Метою даного дослідження є розгляд сутності та особливостей 

інклюзивної освіти в освітньому середовищі загальноосвітніх шкіл. 

Термін «інклюзія» є відмінним від терміну «інтеграція» за своїм 

концептуальним підходом. Зокрема в документі «Міжнародні 

консультації з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами» 

вказується на те, що інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на 

введення дітей у регулярний освітній простір.  
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Інклюзія - це політика та процес, який дає змогу всім дітям брати 

участь у всіх програмах. Відмінність у підходах полягає у визнанні того 

факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно враховувало й 

пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. 

 Поняття "інтеграції", "інклюзії" розглядаються як антонімічне щодо 

"сегрегації" і позначають відповідний поступ у розвитку системи 

одержання освіти особами з порушеннями. [4]. 

Метою інклюзивної освіти є досягнення якicних змін в різних 

аспектах розвитку дітей цієї категорії – фiзичному, соціальному, 

психологічному, розумовому, особистісному. 

В Україні процес інклюзивного навчання здiйснюється шляхом 

організації спеціальних класів, включенням дітей з вадами до звичайних 

класів та навчання дітей за індивiдуальною формою. Окрім того, 

продовжують свою дiяльність спецiальні школи. Тобто заклади освіти 

міста є відкритими для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, 

інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей. [3]. 

З метою залучення дітей з особливими освiтніми потребами у 

загальноосвітній простір передбачено різні форми їх навчання, зокрема, у 

спеціальних класах у загальноосвітніх навчальних закладах, що 

регламентується Положенням про спеціальні класи для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 

№ 1224, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 29.12.2010 р. за № 18707. 

Зазначеними нормативними документами визначено основні завдання та 

напрямки психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання. 

[1]. 

Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими потребами 

ставить перед освітнім закладом два серйозних запитання: «Як допомогти 
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їм нормально розвиватись?» і «Як звести до мінімуму можливі негативні 

наслідки сумісного навчання з іншими дітьми?». 

Суть діяльності шкільної психологічної служби полягає в супроводі 

дитини протягом її шкільного навчання, що дає можливість впровадити 

шкільну психологічну діяльність у навчально-виховну педагогічну 

систему. 

Сучасне суспільство визнає, що саме інклюзія є більш гуманною та 

ефективною освітньою системою, яка здатна задовольнити потреби всіх 

категорій дітей, незалежно від рівня психофізичного розвитку, та сприяє 

створенню інклюзивного суспільства, яке б повною мірою сприймало 

таких учнів, визнавало їхні права на освіту, особистісний розвиток, 

професійну діяльність, участь у суспільному житті.  

У Концепції розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН № 912 від 

01.10.10 р.) наголошується, що інклюзивна освіта в Україні має 

запроваджуватися, починаючи з дошкільних навчальних закладів, де 

відбувається головним чином виховна діяльність щодо підростаючого 

покоління [1].  

Впроваджуючи інклюзію в освітньо-виховний процес, можна досягти 

розбудови українського суспільства, яке дозволить кожному громадянину 

«незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або 

відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й 

робити свій внесок в його розвиток. У такому суспільстві особливості 

поважають і цінують» [4]. 

В закладах освіти Козятинського району станом на 01.03.2017 року  

було організоване інклюзивне навчання для 3 дітей з особливими  

освітніми потребами. Станом на 01.09.2017 р. інклюзивне навчання 

організовано для 7  таких дітей.  

Вже четвертий навчальний рік у Флоріанівському ЗНВК І-ІІІ ст. 

«Школа-дитячий садок» функціонує інклюзивний клас, в якому спільно 
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навчаються  діти з ООП та діти без відхилень у психофізичному розвитку. 

3 роки інклюзивного навчання показали нам переваги спільного навчання 

та недоліки  в організації інклюзивної форми навчання. Один учень за 

результатами навчання виявив добрі успіхи в оволодінні програним 

матеріалом за відповідною програмою, показав достатній рівень адаптації 

до шкільного колективу, його однокласники почали толерантніше 

ставитись до нього, мікроклімат в класі добрий, стосунки між батьками 

позитивні. Батьки цього хлопчика активно долучились до навчально-

виховного процесу. На жаль, інша дитина не  змогла адаптуватися до 

навчального закладу, навчальні навички не сформовані, допомога 

асистента вчителя і самого вчителя була малопродуктивною, стосунки в 

класному колективі не склалися.  

З січня 2017 року в Махаринецькій СЗШ І-ІІІ ст. організована 

інклюзивна форма навчання для учня 1 класу та в Широкогребельському 

ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» для вихованця дошкільного 

відділення, дитини-інваліда.   З 1 вересня 2017 р. організовано інклюзивну 

форму навчання ще для 4 дітей  (у Вівсяницькій СЗШ І- ІІІ ст. – 6 клас, 

Глуховецькій СЗШ І-ІІІ ст. – 2 клас, у Дубовомахаринецькому ЗНВК І-ІІІ 

ст. «Школа-дитячий садок» - 4 клас, у дошкільному відділенні 

Самгородоцького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»).  Інформація про 

мережу закладів загальної середньої освіти з інклюзивними та 

спеціальними класами наведено у таблиці 1.    

Таблиця 1 - Заклади загальної середньої освіти  з інклюзивними та 

спеціальними класами                                                        

Район/ 

Місто 

Кількість 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти з 

У них: Кількість 

спеціальни

х класів у 

закладах 

загальної 

Кількість 

класів з 

інклюзивни

Кількість 

учнів з 

особливими 

Кількість 

ставок/посад 

асистентів 
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інклюзивни

м навчанням 

станом на 

01.12.2017р.. 

м навчанням 

станом на 

01.12.2017р. 

освітніми 

потребами   

станом на 

01.12.2017р. 

вчителів  

станом на 

01.12.2017р..  

середньої 

освіти 

ст
ан
о
м
 н
а 

 0
1
.1
2
.2
0
1
7
р
. 

у
 н
и
х
 д
іт
ей

 

Козятинс

ький 

район 

7 7 7 1,5/ 3 - - 

 

 

До того ж, інклюзивне навчання корисне не лише для дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, а й для їхніх однолітків, яке 

сприятиме їх особистісному розвитку. Таке навчання розвиває у здорових 

школярів здатність до емпатії, тактовної взаємодії, чуйності та 

толерантності щодо хворих однолітків, сприяє формуванню ставлення до 

них, як до рівноправних членів колективу.  

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл 

передбачає позитивний вплив на їхніх батьків та інших членів родини, 

внаслідок чого відбувається поступова позитивна зміна психічного стану 

останніх, послаблюється напруженість, покращується емоційний стан, 

зменшуються їхні тривоги й страхи, мобілізуються сили на боротьбу з 

хворобою [6]. 

Отже, впровадження системи інклюзивного навчання дає позитивні 

результати. У даному дослідженні ми розглянули становлення 

інклюзивної освіти, його історію вивчення та сучасний стан його 

використання. Однак, наше дослідження на цьому не вичерпане, а ставить 

за мету подальше вивчення даної проблеми. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

У статті обґрунтовано роль надання соціальних послуг у 

соціальному захисті різних груп населення, особливо тих осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Визначено та 

проаналізовано розвиток система соціальних послуг на сучасному етапі. 
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Ключові слова: соціальні вослуги, соціальний захист, реформи, 

фінансово-економічні проблеми. 

Постановка проблеми. Сучасні реформотворчі процеси, що 

відбуваються у країні зазнають нещадної критики та мають багато 

прихованих недоліків, саме тому нами здійснено грунтовний аналіз 

системи надання  соціальних послуг в Україні, досліджено її сучасний 

стан, сутнісні характеристики та показники. 

Метою статті є: 

1) здійснити загальний огляд системи соціального захисту в Україні; 

2) розкрити ключові проблеми системи надання соціальних послу в 

Україні; 

3) виявити структурні, термінологічні та фінансово-економічні 

проблеми у сфері надання соціальних послуг у вітчизняній соціальній 

роботі; 

4) проаналізувати перспективи реформи системи надання соціальних 

послуг. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Джерельною базою 

написання даної статті є низка наукових праць, публікацій вітчизняних 

учених і дослідників, які досліджували різні аспекти системи соціальних 

послуг. Питання теорії та практики діяльності системи надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення вивчалися експертами 

Українського Фонду соціальних інвестицій (далі - УФСІ) [7]. 

Кращому розумінню питань управління  системою соціальних послуг 

сприяли роботи вітчизняних дослідників і науковців, таких  як: Ю. 

Ажнюк, Т. Калита, С. Міщенко, Л. Сідельнік, І. Студеняк, І. Чучка, Ю. 

Шаров, С. Ягудін та ін. 

Написанню статті передувало ґрунтовне вивчення автором широкого 

спектру соціальних проблем, питань розроблення та реалізації соціальної 

політики в Україні, вітчизняної системи соціального захисту населення та 
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її складової - системи надання соціальних послуг, різні аспекти яких 

розкриваються в наукових роботах, публікаціях таких вчених і 

дослідників, як С. Бандур, К. Батигіна, Н. Болотіна, Н. Борецька, К. 

Ващенко, Н. Власенко, О. Власюк, І. Гнибіденко, С. Горбунової-Рубан, В. 

Гошовська, А. Гриненко, А. Колот, М. Кравченко, І. Курило, Е. Лібанова 

та ін [4]. 

Незважаючи на існування цілої низки наукових праць і публікацій, в 

яких розкриваються різні аспекти соціальних послуг, питання 

функціонування системи надання соціальних послуг, зокрема її сутності 

та сучасного стану в Україні залишаються на узбіччі проведення наукових 

досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно чинного законодавства 

соціальний захист в Україні включає в себе: схеми соціального 

страхування для осіб, що втратили роботу чи тимчасово втратили 

працездатність; фінансову та матеріальну допомогу різним категоріям 

відповідно до законодавства, а саме: субсидії, пільги, соціальні виплати 

тощо; соціальні послуги. 

Основними проблемами системи соціального захисту, на нашу 

думку, є: 

– громіздка нормативно-правова база. Різноманітні пільги (за 

соціальною та професійною ознаками), соціальні виплати та соціальні 

послуги в Україні здійснюються відповідно 58 законів та більше ніж 120 

підзаконних нормативно-правових актів; 

– занадто розгалужена система пільг та соціальних виплат, які є 

тягарем для бюджету, а відтак на практиці не можуть бути реалізовані. За 

оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у чинному 

законодавстві пільг складає від 3,8 до 5,8 млрд. дол. США на рік, проте 

реально фінансується лише незначна їх частина. В Україні налічується 

понад 130 категорій одержувачів різних видів соціальних виплат, з яких 
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лише 70 отримують виплати за соціальною ознакою, та близько 50 – за 

професійною. Усі пільгові категорії громадян мають право на більш як 

120 видів пільг, а також понад 60 видів соціальних і компенсаційних 

виплат; 

– відсутність єдиної системи обліку різних категорій отримувачів 

пільг, соціальних виплат та соціальних послуг; 

– відсутність системи статистичного обліку діяльності недержавних 

надавачів соціальних послуг; 

– реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та 

соціального забезпечення щонайменше у 2,5-3 рази перевищує ту суму, 

що задекларована у бюджеті України; 

– бюджетна система України функціонує за «прецедентним» 

принципом. Кошти, які виділялися в минулому фінансовому році, 

передбачаються і в наступному фінансовому році з невеликим 

збільшенням на рівень інфляції, що прогнозується. Такий підхід заважає 

реально планувати пріоритети соціальної політики та виділяти кошти на 

соціальні послуги. Кошти на соціальні послуги виділяються на утримання 

установ соціального захисту, в яких до 90% бюджету йде на комунальні 

послуги та заробітну плату працівникам; 

– серед заходів соціального захисту переважають грошові 

трансферти населенню (соціальні та компенсаційні виплати). В Україні 

систему надання соціальних послуг намагаються використовувати не як 

інструмент реінтеграції осіб, які опинились в складних життєвих 

обставинах, а як інструмент боротьби з бідністю; 

– система соціального захисту не зацікавлена у виведені осіб зі 

складних життєвих обставин (реабілітації) чи в недопущенні потрапляння 

соціальних груп в складі життєві обставини (профілактиці). Підтримка 

осіб, що потрапили в складні життєві обставини забезпечує фінансування 

установ, та значний обсяг матеріальної і фінансової допомоги, яка 
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проходить через керівників закладів, управлінь та департаментів 

соціального захисту на місцевому рівні [1,2]. 

На сьогодні існує неузгодженість законодавчих та нормативних актів 

щодо термінів, категорій, наявні проблеми з реалізацією вже прийнятих 

підзаконних актів, а також з відсутністю підходів до розрахунку 

фінансування соціальних послуг на одного отримувача на заміну 

традиційним підходам утримання установ. Також структурні проблеми в 

сфері надання соціальних послуг пов’язані з неузгодженістю в діяльності 

самого Міністерства соціальної політики в цікавій для нас сфері та 

наявністю трьох умовних сфер соціальних послуг, відповідно до цільових 

груп: діти, сім’я, молодь; пенсіонери, ветерани; особи з інвалідністю; інші 

соціальні групи які фінансуються лише за рахунок місцевих бюджетів 

відповідно до Бюджетного кодексу України (бездомні, звільнені з місць 

позбавлення волі, ВІЛ-інфіковані тощо) 

Перші три «сфери» мають власну розгалужену систему установ та 

закладів «Центрів соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді» та 

«Територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)», Центри реабілітації інвалідів, підприємства 

Українського товариства сліпих (УТОС), Українського товариства глухих 

(УТОГ) тощо.  

Соціальні послуги для четвертої групи надаються за рахунок лише 

місцевих бюджетів, коштів неурядових організацій, а також за кошти 

міжнародних донорів. Кожен надавач, який працює в цих «різних сферах» 

надання соціальних послуг намагається зберегти фінансування власних 

установ та лобіює зміни до законодавства, які мають на меті забезпечити 

інтереси надавачів, а не отримувачів соціальних послуг [6, c. 408]. 

Зазначені проблеми досить чітко проявляються при визначенні 

потреб в соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних 

громад. Забезпечення адресності як соціальної допомоги, у вигляді пільг 
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та компенсацій, так і соціальних послуг, неможливо без чіткого 

планування та визначення потреб населення адміністративно-

територіальних одиниць в соціальних послугах. Оцінка потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах вперше 

була проведена в 2013 році [3,с.11]. 

У 2017 році незалежний аналіз отриманих результатів, який 

проводили експерти Бюро соціальних та політичних розробок показав, 

що: 

– оцінка потреб проведена частково; 

– не визначені пріоритети щодо потреб в соціальних послугах; 

– не враховано потенціал недержавних надавачів соціальних послуг; 

– некоректно застосовуються види соціальних послуг для визначення 

потреб окремих соціальних груп; 

– не розраховано потенційний попит на соціальні послуги в більшості 

областей України; 

– кількісні показники потреб окремих соціальних груп не адекватні у 

порівнянні до їх загальної кількості (за даними офіційної статистики та 

оціночними даними); 

– орієнтовні обсяги фінансування соціальних послуг для задоволення 

попиту необґрунтовані [5, с. 408]. 

На початку 2014 року Мінсоцполітики ухвалило наказ від 20.01.2014 

№ 28 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за 

№ 253/25030) «Про затвердження Порядку визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах». Аналіз, 

проведений Бюро соціальних та політичних розробок у 2017 році, показав 

що: 

– порядок оцінки потреб не забезпечує адекватний збір даних та їх 

аналіз; 

– визначення цільових груп, які мають право на отримання певних 
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видів соціальних послуг є незрозумілим, та дискримінаційним; 

– оцінка потреб проведена частково, в більшості областей не 

проводився аналіз отриманих даних та не визначались основні пріоритети 

в послугах; 

– не визначені пріоритети в області щодо потреб в соціальних 

послугах. Керівництво більшості областей не вважає за потрібне 

визначати пріоритети, тому що такий аналіз є завданням Міністерства 

соціальної політики; 

– не можливо проаналізувати потенціал різних надавачів соціальних 

послуг та інфраструктуру, відповідно до вимог нового Порядку оцінки 

потреб в соціальних послугах; 

– соціальне замовлення залишається декларативним механізмом, 

перш за все по причині неякісного та некоректного проведення оцінки 

потреб. 

Отже, наявні нормативні документи не забезпечують визначення 

потреб та є громіздкими і не відповідають потребам реформи системи 

надання соціальних послуг. Перш за все, визначення потреб спрямовано 

на забезпечення фінансових інтересів державних та муніципальних 

надавачів. Кожен соціальний заклад забезпечує «визначення потреб» 

власне своїх цільових груп: діти, сім’я, молодь; пенсіонери, ветерани; 

інваліди; інші соціальні групи які фінансуються лише за рахунок місцевих 

бюджетів. При плануванні бюджетних коштів, які можливо виділити на 

соціальні послуги з місцевих бюджетів, послуги неурядових організацій 

не будуть враховані та профінансовані. 

Економічні труднощі пов’язані, перш за все, з неефективністю 

використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальну сферу 

та принципами формування соціального бюджету. Також існує 

протиріччя між намаганням держави скоротити бюджетні витрати, та 

намаганням надавачів соціальних послуг ці витрати збільшити [6, с.17].  
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Як уже було зазначено, гарантовані державою соціальні послуги, 

прив’язані до прожитковому мінімуму та доходів окремих осіб та сімей. 

Нажаль, в існуючому Переліку соціальних послуг та стандартах 

соціальних послуг буде досить важко прорахувати її вартість на одного 

клієнта, та визначити яка саме частина соціальної послуги буде 

надаватися за державні кошти, а яка за рахунок отримувача. 

Таким чином, нормативи фінансування соціальних послуг мають 

визначатися стандартами соціальних послуг. Також необхідно впровадити 

систему розрахунку вартості послуги на одного клієнта. Зрозуміло, що 

вартість послуги на одного клієнта, скоріш за все буде, використовуватися 

не для визначення коштів, які надає держава на необхідні соціальні 

послуги, а для встановлення «економічно обґрунтованих» розмірів оплати 

за соціальні послуги з боку населення. В контексті вищевказаного, можна 

передбачити, що принцип «гроші ходять за отримувачем послуг» може 

розглядатися як форма соціальної допомоги. При цьому, виплати одному 

отримувачу не будуть перевищувати прожитковий мінімум, навіть якщо 

не відповідатимуть «економічно обґрунтованій» вартості послуг, на які 

він має право. 

Реформування системи соціальних послуг зумовлено потребою у 

створенні «ринку соціальних послуг» – забезпечення якості та 

ефективності соціальних послуг за оптимальну вартість. Закон України 

«Про соціальні послуги» передбачає право отримувача послуг обирати 

«установу та заклад, а також форму соціального обслуговування». В 

«Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» також 

прописані завдання щодо «створення для суб’єктів, що надають соціальні 

послуги, рівних умов на ринку таких послуг» та необхідність 

«модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг і створити 

конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження механізму 

стимулювання суб’єктів, що їх надають до постійного підвищення рівня 
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якості таких послуг» 

Але цілком зрозуміло, що перехід до ринку та реалізація державної 

стратегії переходу від утримання закладів соціального обслуговування до 

фінансування соціальних послуг, що передбачає бюджетне фінансування 

недержавних надавачів соціальних послуг в трьох вищевказаних сферах 

буде проходити по різному. Одночасно ліквідувати розгалужену мережу 

Центрів буде проблематично. З іншого боку, всі нормативні документи, 

які розробляє Міністерство соціальної політики із врахуванням 

недержавних надавачів соціальних послуг впроваджуються Управліннями 

праці та соціального захисту населення виключно з урахуванням 

фінансових інтересів державних та комунальних установ (надавачів) 

соціальних послуг. 

В «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» 

передбачається запровадити механізм соціального замовлення для 

посилення конкуренції серед суб’єктів, що надають соціальні послуги, та 

стимулювання підвищення якості таких послуг, розробити та запровадити 

механізм фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за 

отримувачем послуг». Але зазначені механізми створення ринку 

соціальних послуг є вторинними по відношенню до питання предмету 

соціального замовлення, тобто кількість коштів з бюджетів на надання 

певного обсягу соціальних послуг. Наразі в Україні відсутні механізми 

розрахунків вартості послуги, визначення їх мінімального пакету, 

фінансування якого бере на себе держава. Все це не дозволяє визначити 

«предмет соціального замовлення» та залучати НУО до надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів [8, c. 52]. 

Слід зазначити, що в значній кількості регіонів немає недержавних 

надавачів соціальних послуг, серед яких можливо б було провести 

конкурс на соціальне замовлення. У 2013-му році в рамках одного з 

міжнародних проектів в Запорізькій області було проведено пілот з 
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реалізації механізму соціального замовлення. Було проведено конкурс 

серед одного надавача (Червоний хрест), який отримав ті ж самі бюджетні 

кошти, які отримував в попередні роки без конкурсів. Механізм 

соціального замовлення залишається лише формальністю та жодним 

чином не впливає на практику надання соціальних послуг. 

Звуження джерел фінансування соціальних послуг для недержавних 

надавачів тільки місцевим рівнем має ряд проблем, не вирішивши які 

говорити про перехід до такої системи не варто. Враховуючи 

невизначеність механізму формування «предмету соціального 

замовлення», можна передбачити що кошти будуть розподілятися не на 

закупівлю соціальних послуг, а на фінансову підтримку недержавних 

організацій. 

Вирішення проблеми фінансового забезпечення закладів соціального 

обслуговування можна досягти шляхом залучення альтернативних 

(недержавних) джерел фінансування, а також запровадження для закладів 

стимулів ефективного використання бюджетних та власних коштів. 

Одним із таких стимулів може стати формальний підхід до розподілу 

коштів з обласного бюджету, для чого необхідно розробити методику 

розрахунку вартості соціальних послуг. 

 Отже, вважаємо, що цілі, пріоритети та напрями фінансування 

соціальних послуг слід визначати на основі здійснення аналізу потреб 

громад у соціальних послугах. Важливо, щоб формат послуг максимально 

враховував потреби тих, кому вони адресуються. 

В наш час система соціальних послуг в Україні перебуває на стадії 

розвитку та удосконалення. Досвід частини країн Європейського союзу 

переконливо свідчить, що існують шляхи, які дозволяють докорінним 

чином модернізувати систему соціальних послуг за кілька років.  

Доречним є запровадження системи соціального планування на 

місцевому рівні, яка має передбачати залучення всіх членів громади до 
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пошуку шляхів розв’язання конкретних соціальних проблем, що 

виникають на місцевому рівні. На основі такої системи можна було б 

визначати пріоритети, залучати надавачів послуг і розподіляти бюджетні 

кошти. Такі плани слід розробляти щорічно і брати за основу при 

визначенні обсягу фінансової підтримки місцевих громад. 

В рамках державної стратегії переходу від утримання закладів 

соціального обслуговування до фінансування соціальних послуг та з 

метою забезпечення якості соціальних послуг потрібно створити 

механізми залучення до надання соціальних послуг широкого кола 

зацікавлених осіб. Зокрема, необхідно створити можливості для надання 

безкоштовних послуг за рахунок фінансування з бюджету навіть для 

приватних установ та громадських організацій. Бюджетне фінансування 

має виділятися на конкурсній основі. 

Від реформування сфери соціальних послуг користь отримають усі: 

одержувачі послуг, тому що вони одержать доступ до послуг, які в 

більшій мірі задовольняють їх потреби; громади, тому що вони краще 

дбатимуть про своїх членів і, що не менш важливо, самі шукатимуть та 

знаходитимуть найбільш оптимальні шляхи розв’язання існуючих 

проблем; держава, адже її обмежені бюджетні ресурси 

використовуватимуться більш продумано й ефективно, а громадяни 

будуть забезпечені якісними соціальними послугами. 

Визначення нормативів соціальних видатків вимагає великих зусиль, 

зваженого підходу та взаємодії між різними рівнями влади. Методи, які 

використовуються для визначення вартості соціальних послуг, можуть 

суттєво відрізнятися. Як свідчить досвід країн Європейського Союзу, 

найбільш ефективним підходом до формування бюджету є підхід, 

заснований на наявних надходженнях до прибуткової частини.  

Висновки. Отже, Україні слід перейти до системи соціальних послуг, 

заснованій на реальній оцінці вартості надання послуг відповідних 
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стандартів та відмовитися від принципу фінансування лишень державних 

установ, відкривши ринок соціальних послуг для недержавних структур, 

що підвищить рівень конкуренції та, – як наслідок, – забезпечить 

підвищення якості соціальних послуг. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Розглянуто особливості формування видатків місцевих бюджетів в 

Україні в умовах реформи місцевого самоврядування. Визначено 

особливості проведення видаткової політики на рівні місцевого 

бюджету. Проаналізовано систему управління видатками місцевого 

бюджету та визначено основні проблеми формування видатків місцевих 

бюджетів в умовах децентралізації.  

Ключові слова: державні видатки, державний бюджет, поточні 

видатки, капітальні видатки, місцевий бюджет, децентралізація.  

В даний час в Україні переважна більшість представників місцевого 

самоврядування своєю головною проблемою називають хронічну нестачу 

власних коштів для покриття видаткових повноважень органів місцевого 

самоврядування. У структурі доходів місцевих бюджетів важливе місце 

продовжує займати фінансова допомога, яка здійснюється у формі 

дотацій, субвенцій, коштів фондів фінансової підтримки. Це призводить 

до зниження відповідальності органу місцевого самоврядування у процесі 

вирішення питань місцевого значення. А саме, за рахунок ефективного 

управління видатковою частиною виконуються ключові функції бюджету: 
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розподільча, контролююча та забезпечуюча. Процес управління 

видатками бюджету ускладнюють: політична нестабільність, загроза 

суверенітету і територіальної цілісності країни, дисбаланс фінансової 

системи. 

Над особливостями організації бюджетної системи і специфікою 

побудови та функціонування місцевих бюджетів працювали у своїх 

працях такі вчені як: А. Загородній, О. Кириленко, Л. Воронова, М. Артус, 

В. Булавинець, О. Бойко-Слобожан, О. Василик, М. Гапонюк, Д. 

Гризоглазов, С. Запольський, І. Легкоступ, Л. Кондусова, Ю. Пасічник, С. 

Юрій, В. Яцюта, А. Буряченко, А. Славкова та інші.  

Метою даної статті є дослідження проблем та пошук шляхів 

удосконалення формування та використання видаткової частини 

бюджетів органів місцевого самоврядування на прикладі фінансового 

управління Калинівської районної держадміністрації.  

Місцевий бюджет доцільно розглядати в декількох аспектах. По-

перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у 

розпорядження місцевих органів самоврядування, по-друге, як систему 

фінансових відносин [2, с. 677]. Вони є фінансовою базою існування будь-

якого місцевого бюджету, тому відіграють особливу роль в кожному 

окремому районі, особливо в сучасних умовах децентралізації.  

Однією із найголовніших проблем організації бюджетних відносин 

на місцевому рівні є невідповідність видатків дохідним надходженням. 

Недостатність власних стабільних доходів місцевих бюджетів, яка не 

сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, зумовлена такими 

чинниками:  

- низьким рівнем обґрунтованості та прогнозованості дохідної 

частини місцевих бюджетів; 
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- концентрацією фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, 

що знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих 

питань регіонів; 

- високим рівнем централізації бюджетних ресурсів; 

- невирішеністю питання подолання заборгованості між бюджетами 

різних рівнів за взаємними розрахунками; 

- тенденцією здійснення видатків з місцевих бюджетів без 

відповідного підкріплення дохідними джерелами, що приводить до 

дотаційності місцевих бюджетів.  

Фінансове управління Калинівської райдержадміністрації, являючись 

бюджетною установою, здійснює видатки, які відображаються в 

кошторисі установи. Ці видатки так само, як і надходження, здійснюються 

по загальному і спеціальному фондах бюджету на відповідний рік. 

Спробуємо проаналізувати видатки загального фонду фінансового 

управління за 3 роки (Таблиця 1), користуючись кошторисом фінансового 

управління. 

Таблиця 1-Видатки загального фонду фінансового управління за 

період 2015-2017 рр. 

 Роки Відхилення 2017 року від: 

2015 2016 2017 2015 року 2016 року 

Абсол. Відн.(%) Абсол. Відн.(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поточні 

видатки 

323070 419600 645800 322730 99.9 154200 31.4 

Оплата праці 

працівників 

бюджетних 

установ 

200050 257700 425300 225250 112.6 167600 65 

Заробітна плата 200050 257700 425300 225250 112.6 167600 65 

Нарахування 72420 93700 154000 81580 112.6 60300 64.4 
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на заробітну 

плату 

Придбання 

предметів 

постачання і 

матеріалів, 

оплата послуг 

та інші видатки 

37400 58900 53600 16200 43.3 -5300 -9 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

9100 13100 12900 3800 41.8 -200 -1.5 

Оплата 

транспортних 

послуг та 

утримання 

транспортних 

засобів 

9100 18900 14800 5700 62.6 -4100 -21.7 

Поточний 

ремонт 

обладнання, 

інвентарю та 

будівель; 

технічне 

обслуговування 

обладнання 

12000 14000 14000 2000 16.7 0 0 

Послуги 

зв’язку 

6500 7500 9500 3000 46.2 2000 26.7 

Оплата інших 

послуг та інші 

видатки 

700 5400 2400 1700 242.9 -3000 -55.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Видатки на 4500 5500 5300 800 17.8 -200 -3.6 
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відрядження 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

8700 15800 9100 400 4.6 -6700 -42.4 

Оплата 

теплопостачання 

6000 12300 - -6000 -100 -12300 -100 

Оплата 

електроенергії 

2700 3500 5500 2800 103.7 2000 57.1 

Оплата 

природного газу 

- - 3600 0 0 -3600 -100 

Капітальні 

видатки 

- 60000 - 0 0 -60000 -100 

Придбання 

основного 

капіталу 

- 60000 - 0 0 -60000 -100 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

- 60000 - 0 0 -60000 -100 

Разом видатків 323070 551600 647300 324230 100.4 95700 17.3 

 

Якщо порівнювати структуру витрат фінансового управління, то 

можна сказати, що найбільше число видатків було здійснено у 2017 році 

порівняно з попередніми роками по таких статтях, як оплата праці 

працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату. 

Різниця з попередніми роками  в оплаті праці працівників бюджетних 

установ становить відповідно: 

- у 2016 році порівняно з 2017 роком: 167600 грн. або ж 65%; 

- у 2015 році порівняно з 2017 роком: 225250 грн. або ж 112,6%. 

 А у нарахуваннях на заробітну плату відповідно: 
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- у 2016 році порівняно з 2017 роком: 81580 грн. або ж 112,6%; 

- у 2015 році порівняно з 2017 роком: 60300 грн. або ж 64,4 %. 

Що ж до придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг 

та інші видатки, то вони найвищими є у 2016 році. Так, якщо порівнювати 

2017 рік з 2016 роком, то різниця становитиме відповідно 9%, а от якщо 

порівнювати 2017 рік з 2015 роком, то тут навпаки, у 2015 році вони були 

меншими на 43,3% порівняно з 2017 роком. Така сама ситуація і в 

придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, а також в оплаті 

транспортних послуг і в утриманні транспортних засобів. Що ж до 

поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель і технічного 

обслуговування обладнання, то витрати по даній статті фінансового 

управління у 2016 та 2017 роках залишилися незмінними. А от якщо 

порівняти 2017 рік з 2015 роком, то тут різниця становитиме 16,7 %. Це 

означає, що у 2015 році порівняно з наступними роками було 

профінансовано видатків по даній статті на 16,7% менше, ніж у наступних 

роках. 

Оплата послуг зв’язку найвищою була у 2017 році. Так у 2016 році 

вона була нижчою порівняно з 2017 роком на 26,7%, а у 2015 році 

порівняно з 2017 роком – на 46,2%. Крім того, оплата інших послуг та 

інших видатків, включаючи видатки на відрядження та оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, найвищою була у 2016 році. 

Враховуючи те, що у 2016 році були здійсненні ще й капітальні 

видатки на загальну суму 60000 грн., вони не вплинули на кінцевий 

результат. Таким чином, можна зробити висновок, що найбільше число 

витрат по кошторису фінансового управління спостерігається тільки у 

2017 році. 

Витрат по спеціальному фонду фінансове управління Калинівської 

райдержадміністрації, так само, як і надходження, немає.  
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Відповідно до проведених розрахунків побудуємо гістограму витрат 

загального фонду фінансового управління за 2015-2017 рр. (рис.1). 

 

Рисунок 1– Витрати загального фонду фінансового управління за 

2015-2017 рр. 

У частині витрачання коштів бюджету варто відзначити 

неефективність витрачання коштів бюджету та відсутність необхідного 

контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів [1, с.105]. Також 

можна виділити наступні проблеми, що виникають в роботі органів 

місцевого самоврядування, що не дозволяють оптимізувати видатки 

місцевих бюджетів: 

- за місцевими бюджетами не закріплюються додаткові джерела 

доходів у разі прийняття державних законів, що збільшують обсяг 

видаткових зобов’язань місцевих утворень; 

- на державному рівні не прийнято рішення про скорочення або 

скасування встановлених пільг по місцевих податках; 

- суб’єкти України компенсують видатки місцевих бюджетів, що 

виникають у зв’язку з недофінансуванням переданих органам місцевого 

самоврядування державних повноважень; 

- відомості про платників податків і об’єкти оподаткування не 

надсилаються органам місцевого самоврядування. 
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Основна проблема, з якою сьогодні стикаються керівники району – 

це постійний брак коштів не тільки на розвиток, але й на поточні 

проблеми.  

Серед заходів, що сприяють підвищенню фінансової стійкості 

місцевого бюджету, можна виділити наступні:  

1. Посилити контроль за недотриманням обліку об’єктів майна 

та земель, шляхом допомоги при оформленні громадянами прав власності 

на землі та майнові об’єкти шляхом коригування самої процедури 

оформлення та постановки на облік; 

2. Виявити постійних платників податків, тобто власників 

неврахованого майні та земельних ділянок шляхом проведення 

роз’яснювальної роботи з фізичними особами; 

3. Підвищити якість інформаційної обізнаності населення про 

оподаткування об’єктів нерухомості та посилити взаємозв’язок між 

реєструючими, інвентаризуючими та фіскальними органами.  

4. Необхідний механізм компенсації випадаючих доходів (пільг) 

регіональних і місцевих бюджетів, або скасування відповідних пільг, які 

були встановлені законодавством з 2016 року.  

Проблеми бюджетів міських утворень пов’язані з доходами і 

витратами. Видаткова частина значно перевищує дохідну. Питання 

економічної самостійності міських утворень стоїть на першому місці, 

тому, насамперед, необхідно забезпечити економічне зростання, посилити 

незалежність і збалансованість місцевих бюджетів, які в сукупності 

утворюють основу бюджетної системи нашої країни.   

Зміна умов формування та виконання місцевих бюджетів може 

суттєво позначитись на збалансованості бюджетної системи. Наявність 

значної кількості проектів законодавчих актів, які передбачають зміну 

політичного, адміністративного та бюджетного устрою, посилює 

імовірність виникнення ризиків у бюджетній сфері [3, с.741].  
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Здебільшого така бюджетна практика розподілу видатків спрямована 

на виконання поточних завдань, і як наслідок – лише на виживання 

держави до наступного бюджетного періоду. Успішний економічний 

розвиток держави має базуватися на інвестиційній основі, на що 

звертають увагу вчені-економісти. Незважаючи на рівень виконання 

місцевих бюджетів, кількість коштів, які витрачаються на певні галузі 

народного господарства, ми не бачимо того рівня життя, яке обіцяне 

високопосадовцями. За даними усіх контролюючих органів, існують 

неодноразові факти розкрадання бюджетних коштів, починаючи  навіть із 

стадії формування бюджетних запитів. Тому, насамперед, в Україні існує 

проблема корупції, яка спричинена недостатнім контролем та 

відповідальністю розпорядників бюджетних коштів [4, с. 219]. Для 

розв’язання проблем у даній сфері, потрібно реформувати бюджетну 

систему в цілому, адже проблеми видаткової частини місцевих бюджетів 

з’являються не тільки в процесі розподілу, але і в процесі формування 

місцевих бюджетів.  

Підсумовуючи вище викладений матеріал, можемо стверджувати, що 

для підвищення ефективності процесу формування видаткової частини 

місцевих бюджетів, децентралізації управління бюджетними коштами 

необхідно: чітко розмежувати на законодавчому рівні видатки на 

виконання делегованих державою і власних повноважень органі місцевого 

самоврядування; конкретизувати видаткові повноваження місцевих 

бюджетів у галузях бюджетної сфери; переглянути склад видатків 

місцевих бюджетів, які враховуються та не враховуються при визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів та запровадження прозорої 

методології при їх розрахунку; завершити формування бази Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для 

отримання детальної інформації про таких осіб. Реформування місцевих 

бюджетів, зокрема зміцнення фінансової основи місцевого 
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самоврядування і розмежування видаткових повноважень органів 

місцевого самоврядування, повинне відбуватися поетапно з урахуванням 

суспільно-політичних та економічних умов із збереженням 

збалансованості бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з 

проведенням реформ в галузях бюджетної сфери та інших сферах 

діяльності.  
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Жорняк В.Р.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В роботі розглядаються значення і особливості здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємствами в сучасних умовах. 

Запропоновано поєднувати загальні методи управління такі, як 

адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі задля досягнення 

ефективної роботи з персоналом адже саме від правильної організації 

роботи як у відділі, так і по усьому підприємству буде залежати успіх 
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майбутньої операції. Проаналізовано функції управління та виокремлено 

чинники, що впливають на ефективність здійснення цих функцій. 

Виокремлено характерні риси управління зовнішньоекономічною 

діяльністю відповідно до виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; ефективність; 

планування; резерви; управління; результативність . 

В умовах глобалізації світового господарства значно підвищується 

роль зовнішньоекономічної сфери як на макро-, так і на 

мікроекономічному рівні. На сучасному етапі зовнішньоекономічні 

зв'язки є невід'ємною частиною діяльності галузей національної 

економіки, підприємств і організацій. Вони стають засобом науково-

технічного, економічного і соціального прогресу суспільства. 

Зовнішньоекономічна діяльність сприяє: 

- глобалізації світової  економіки, постійне розширення і розвиток 

політичних і господарських зв'язків між державами; 

- створення єдиної всесвітньої і регіональних фінансово-кредитних 

систем; 

- зняття дискримінаційних обмежень в торгівлі по відношенню до 

деяких країн; 

- протекціоністська (заохочувальна) політика ряду державпо 

відношенню до зовнішньої торгівлі, налагодження господарських зв’язків 

між країнами; 

- швидкий розвиток всіх видів транспорту, що полегшує організацію 

міждержавних перевезень вантажів; 

- швидкісний розвиток засобів зв'язку та систем комунікацій (від 

телефаксу до Інтернету), істотно спрощує процес переговорів. 

Для прийняття рішення про зовнішньоекономічну діяльність та її 

основні напрямки вирішальним є порівняльний аналіз рівнів 
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господарського розвитку потенційних партнерів і вивчення політико-

економічних і національно-культурних особливостей цих країн.Ініціатива 

виходу фірми за кордон може бути або пов'язана з внутрішніми 

потребами підприємства, або грунтуватися на пропозиціях з-за кордону. В 

тому і іншому випадку необхідно вирішити, який вид і кількість продукції 

буде при цьому вивозитися і ввозитися, з яких і в які країни, на які ринки 

варто, перш за все, орієнтуватися. Формування ринкових відносин, при 

яких підприємство працює як "відкрита система", що вимагає врахування 

низки внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на його фінансове 

благополуччя, зростає роль планування ЗЕД. 

Планування - найважливіша функція управління в будь-який 

соціально-економічній системі. На рівні суб'єкта господарювання його 

можна охарактеризувати як передбачення цілей і результатівдіяльності 

підприємства, а також визначення ресурсів, необхідних для їх досягнення. 

В умовах ринкової економіки роль планування на рівні суб'єктів 

господарювання зростає, так як підприємство працює як "відкрита 

система", коли потрібно враховувати дії конкурентів, вимоги споживачів, 

попит і ряд інших зовнішніх факторів. Тільки орієнтуючись на ринок, 

підприємство забезпечує своє фінансове благополуччя. Змістом 

планування є проектування бажаного майбутнього, а кінцевим 

результатом - планові рішення, що становлять основу подальшої 

управлінської діяльності. Вони повинні не тільки визначати цілі 

підприємства на ринку, але і передбачати конкретні дії для їх досягнення. 

Сенс планування ЗЕД полягає у визначенні їїцілей як частини 

внутрішнього корпоративного управління і вироблення шляхів їх 

досягнення.  

У процесі планування ЗЕД вирішуються приватні задачі: 

- розширення обсягу продажів за рахунок освоєння нових ринків; 

- мінімізація витрат виробництва; 
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- вдосконалення організації збуту, що забезпечує зниження витрат 

реалізації товарів; 

- підвищення якості продукції. 

При плануванні експорту та імпорту поряд із вартісними, 

застосовуються натуральні і умовно-натуральні вимірники. Натуральні 

показники (кілограми, метри, штуки) визначають долю підприємства на 

ринку, характеризують виробничу спеціалізацію підприємства. На 

нихоснові визначається потреба в виробничих потужностях, 

матеріальних, трудових, енергетичних та іншого виду ресурсах. Умовно-

натуральні вимірники дозволяють привести всі види продукції, що 

випускається до одного зразка, прийнятого за базу. 

При аналізі ЗЕД підприємства необхідно звертати увагу на такі 

показники, як динаміка зовнішньоторговельного обороту, 

зовнішньоторговельне сальдо, доходи від зовнішньоекономічної 

діяльності. 

На динаміку зовнішньоторговельного обороту, експорту та імпорту 

впливають структура товарів, середні ціни, зростання (зниження) 

фізичних обсягів ввезення (вивезення) продукції. Плануючи дані 

показники ЗЕД, необхідно визначити вплив кожного з них. 

Зовнішньоторговельне сальдо визначається як різниця між експортом і 

імпортом. Якщо експорт перевищує імпорт, сальдо є позитивним, в 

іншому випадку - негативним. 

Визначення розмірів зовнішньоторговельного обороту підприємства 

є основоюдля планування доходів від зовнішньоекономічної діяльності, 

витрат виробництва, прибутку, валютних доходів і інших параметрів 

діяльності підприємства. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності - 

складова частина загального результату господарської діяльності 

підприємства. 
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Підвищення результативності ЗЕДпідприємства зводиться до поняття 

резервів, а то в свою чергу - до зниження втрат у використанні ресурсів. 

Правильніше під резервами розуміти невикористані можливості зниження 

поточних і авансованих витрат матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів при даному рівні розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин. Усунення всякого роду втрат і нераціональних витрат - це один 

шлях використання резервів. Інший шлях пов'язаний з великими 

можливостями прискорення науково-технічного розвитку як головного 

важеля підвищення інтенсифікації ефективності виробництва. Таким 

чином, резерви в повному обсязі можна виміряти розривом між 

досягнутим рівнем використання ресурсів і можливим рівнем, виходячи з 

накопиченого виробничого потенціалу підприємства.  

Класифікація резервів можлива за різними ознаками. Основна ознака 

класифікації виробничих резервів - по витокам підвищення ефективності 

виробництва, які зводяться до трьох основних груп: доцільна діяльність 

(праця), предмет праці і засоби праці. Значить, в процесі виробництва слід 

розрізняти: матеріальні фактори, або засоби виробництва, і особистий 

фактор, або робочу силу.  

Науково обґрунтована організація виробничого процесу вимагає 

пропорційного наявності і використання матеріальних (засобів праці і 

предметів праці) і трудовихресурсів. Обсяг виробництва лімітується тими 

факторами або ресурсами, наявність яких є мінімальним. На більшості 

підприємств раніше лімітованою групою ресурсів, що визначає виробничі 

можливості підприємства, були засоби праці. У процесі техніко-

економічного планування підраховувалися виробничі потужності цехів і 

підприємств в цілому, а потім вже визначалися потреби в робочій силі і 

предметах праці. 

 Всучасних умовах господарювання гальмом у розвитку виробництва 

все частіше стають трудові та матеріальні ресурси.На багатьох сучасних  
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підприємствах традиційні методи управління не можуть забезпечити 

ефективний взаємозв'язок окремих областей і етапів процесу ЗЕД і не 

враховують комплексний характер їх впливів. Стверджується, що для 

суттєвогопідвищення ефективності діяльності важливо, щоб вся система 

управління функціонувала як єдиний механізм для досягнення 

поставлених перед підприємством цілей. 

Управління зовнішньоекономічної діяльністю виявляється всередині 

підприємства, воно взаємопов'язане з процесами, що відбуваються на 

підприємстві, і знаходиться з ними у взаємодії уряду й взаєморозвитку. 

Система управління ЗЕД інтегрується в управління підприємством, що, в 

свою чергу, забезпечує гнучкість, динамічність, безперервний 

розвитокпідприємства, узгодженість формальних та неформальних 

відносин. 

Система управління ЗЕД є лишеодним з факторів, що сприяють 

успішності діяльності і прибутковості промислового підприємства при 

роботі на зовнішніх ринках. Вкрай важливі елементи - це сампродукт, 

його ціна, якість, використовувані при його виробництві технології, 

рівень професіоналізму працівників виробництва, служб продажів і т.д. 

Незалежно від організаційної структури,кваліфікованості персоналу і 

оснащеності технічними засобами, ресурсів, що вкладаються в розвиток 

зовнішньоекономічноїдіяльності, без наявності конкурентоспроможної 

продукції, неможливо отримати позитивний результат. Можна буде 

тільки домогтися разових поставок, при ризику втрати ділової репутації. 

Конкурентоспроможність продукції є основою успіху підприємства 

на світовому ринку і конкурентоспроможності системи управління ЗЕД, 

отже, її результативністьбагато в чому залежить від того, наскільки вірно 

оцінені конкурентні позиції продукції підприємства.Управління 

конкурентоспроможністю продукції являє собою розробку і реалізацію 

комплексу заходів по вивченнюринку, підготовці виробництва, його 
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здійснення і збуту продукції , що мають спрямованість на правильний 

вибір конкурентних позицій і повного задоволення потреб суб'єктів 

ринку. Формування конкурентного середовища та оцінка конкурентних 

позиційна споживчому ринку супроводжуються динамічними процесами, 

в ході яких 

виявляється перевага товаровиробників. Вивчення конкурентів, 

пропонованої ними продукції і умов конкуренції потрібна длятого, щоб 

визначати переваги і недоліки підприємства, а також розробляти власну 

стратегію створення і підтримкиконкурентних переваг. 

В якості ключового фактора ефективності системи управління ЗЕД 

визнається використання сучасних методів управління персоналом, що, з 

одного боку, є необхідністю для підприємства, що здійснює ЗЕД, з іншого 

- може стати каталізатором цього процесу на всьому підприємстві. В 

управлінні персоналом важливий взаємозв'язок всіх напрямків роботи: 

підбір, навчання, оцінка, мотивація і стимулювання, які найбільшою 

мірою повинні відповідати цілям і задачам підприємства на міжнародній 

ринках. 

Для сфери ЗЕД в більшій мірі справедливе правило, відповідно до 

якого, чим більше рівень невизначеності, тим більшу кількість інформації 

необхідно обробляти для досягнення і підтримки необхідного рівня 

ефективності. 

Таким чином, в сучасній економіці зовнішньоекономічна діяльність є 

важливим елементом господарювання економічних одиниць. При 

здійсненні даної діяльності необхідні правильна організація, планування 

діяльності, чітка постановка цілей ЗЕД, визначення напрямків її 

досягнення.  
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ 

ЇЇ  ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті розкрито теоретичні аспекти аналізу ефективності 

фінансового-господарської діяльності підприємства;проаналізовано 

історичне походження економічної категорії «аналіз»; визначено 

критерії оцінки ефективності діяльності підприємства; визначено 

можливі види ефективності діяльності; обґрунтовано шляхи підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Ключові слова:  аналіз, фінансово-економічна діяльність, 

ефективність, синергічна ефективність, фінансова стійкість, ефект 

«стартового вибуху».  

Для сучасної економіки характерно посилюється нестабільність 

зовнішнього середовища. Події стають все більш непередбачуваними. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства дає можливість 

розробити необхідну стратегію і тактику розвитку господарюючого 

суб'єкта, на основі яких формується виробнича програма, виявляються 

резерви підвищення ефективності виробництва.  

Фінансова стійкість підприємства є головним показником, який 

характеризує ефективність діяльності підприємства та його фінансовий 

стан за певний проміжок часу.  

Забезпечення постійної фінансової стійкості підприємства є найбільш 

актуальною задачею для більшості українських підприємств. Фінансово 

стійке підприємство це та мета, яку повинні ставити перед собою всі 
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суб’єкти господарювання. Але на практиці досягнення позитивних 

результатів діяльності підприємства, особливо в тих економічних умовах, 

що склалися на території нашої держави, є дуже складним завданням. 

Мета роботи: дослідження ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення. 

Для досягнення поставленої головної мети процес дослідження 

розбивається на декілька етапів, на кожному з яких буде вирішуватися ряд 

завдань. До таких завдань даної роботи відносяться: 

– розкриття теоретичних аспектів аналізу ефективності 

фінансового-господарської діяльності підприємства; 

– визначення критеріїв для оцінки ефективності діяльності 

підприємства; 

– визначення можливих видів ефективності діяльності; 

– визначення шляхів підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 

Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без 

аналізу. Сам термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що 

в перекладі означає «розділяю», «розчленую». Отже, аналіз у вузькому 

плані являє собою розчленовування явища або предмета на складені його 

частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке 

розчленовування дозволяє заглянути усередину досліджуваного предмета, 

явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль 

кожного елементу в досліджуваному предметі або явищі [8, с. 6]. 

Однією з основних задач комплексного економічного аналізу є 

виявлення ефективності господарської діяльності підприємства.  

Під ефективністю фінансово-господарської діяльності підприємства 

розуміють комплексне відбиття кінцевих результатів використання 

засобів виробництва та робочої сили (працівників) за певний проміжок 

часу [7, с. 449]. 
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Родовою ознакою ефективності (продуктивності) може бути 

необхідність досягнення мети фінансово-господарської діяльності 

підприємства (організації) з найменшими витратами суспільної праці або 

часу. 

У кінцевому підсумку змістове тлумачення ефективності 

(продуктивності) як економічної категорії визначається об'єктивно 

діючим законом економії робочого часу, що є основоположною 

субстанцією багатства й мірою витрат, необхідних для його 

нагромадження та використання суспільством. Саме тому підвищення 

ефективності виробництва треба вважати конкретною формою вияву 

цього закону. 

Соціальна ефективність полягає у скороченні тривалості робочого 

тижня, збільшенні кількості нових робочих місць і рівня зайнятості 

людей, поліпшенні умов праці та побуту, стану довкілля, безпеки життя 

тощо. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише 

позитивними, а й негативними (безробіття, посилення інфляції, 

погіршання екологічних показників). 

Локальна (комерційна) ефективність визначає конкретний результат 

виробничо-господарської чи іншої діяльності підприємства, унаслідок 

якої воно має певний зиск (дохід, прибуток). 

Коли ж виробництво продукції на даному підприємстві потребує 

додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на іншому 

підприємстві зв'язане з меншими експлуатаційними витратами або 

іншими позитивними наслідками діяльності, то кажуть про 

народногосподарську ефективність, тобто сукупний ефект у сферах 

виробництва та споживання відповідних виробів (послуг). 

Абсолютна ефективність характеризує загальну або питому (у 

розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) ефективність діяльності 

підприємства (організації) за певний проміжок часу. 
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Порівняльна ефективність відображає наслідки порівняння можливих 

варіантів господарювання і вибору ліпшого з них; рівень порівняльної 

ефективності відбиває економічні та соціальні переваги вибраного 

варіанта здійснення господарських рішень (напрямку діяльності) проти 

інших можливих варіантів [3, с. 155]. 

Первинна ефективність — це початковий одноразовий ефект, що 

його одержано внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємства (організації), запровадження прибуткових технічних, 

організаційних або економічних заходів. 

Мультиплікаційна ефективність виявляється здебільшого в кількох 

специфічних формах — дифузійному й резонансному ефектах, а також 

ефектах «стартового вибуху», супровідних можливостей та акселерації. 

Дифузійний ефект реалізується тоді, коли певне господарсько-

управлінське рішення, нововведення технічного, організаційного, 

економічного чи соціального характеру поширюється на інші галузі, 

унаслідок чого відбувається його мультиплікація. 

Резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення в певній 

галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері 

(наприклад одержання синтетичного волокна високої якості уможливило 

виробництво нових видів тканини, а відтак — нових видів одягу тощо). 

Ефект «стартового вибуху» — це своєрідна «ланцюгова реакція» в 

перспективі. Він можливий за умови, коли певний «стартовий вибух» стає 

початком наступного лавиноподібного збільшення ефекту в тій самій або 

в іншій галузі виробництва чи діяльності. 

Синергічна ефективність (від гр. synergos — діючий спільно) виражає 

такий комбінований вплив сукупності тих чи тих інновацій на фінансово-

економічний стан суб'єкта господарювання, коли загальний ефект 

перевищує суто арифметичну суму впливу на виробництво (діяльність) 
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кожної інновації зокрема, тобто коли кожна інновація посилює вплив усіх 

інших [7, с. 453]. 

Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва 

(діяльності) залежить від багатьох чинників. Тому для практичного 

розв'язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває 

класифікація чинників її зростання за певними ознаками. Класифікацію 

чинників зростання ефективності (продуктивності) виробничо-

економічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за трьома 

ознаками: 1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 2) 

напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяльності); 3) 

місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю). 

Активне використання цих джерел підвищення ефективності 

виробництва (діяльності) передбачає здійснення комплексу заходи, які за 

змістом характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення 

виробничо-комерційної діяльності суб'єктів господарювання (друга 

класифікаційна ознака). Визначальними напрямами є [6, с. 104]: 

1. Прискорення науково-технічного та організаційного прогресу 

(підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удосконалення 

структури виробництва, організаційних систем управління, форм і методів 

організації діяльності, її планування та мотивації); 

2. Підвищення якості й конкурентоспроможності продукції 

(послуг); 

3. Усебічний розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктів господарювання. 

Практично найбільш важливою треба вважати класифікацію 

чинників ефективності за місцем реалізації в системі управління 

діяльністю (третя ознака групування чинників). Особливо важливим є 

виокремлення внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зовнішніх 
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(народногосподарських) чинників, а також поділ низки внутрішніх 

чинників на так звані тверді і м'які. 

Класифікація внутрішніх чинників на «тверді» і «м'які» є досить 

умовною, але широко використовуваною в зарубіжній практиці 

господарювання. Специфічна назва цих груп чинників запозичена з 

комп'ютерної термінології, відповідно до якої сам комп'ютер називається 

«твердим товаром», а програмне забезпечення — «м'яким товаром». За 

аналогією «твердими» чинниками називають ті, які мають фізичні 

параметри і піддаються вимірюванню, а «м'якими» — ті, що їх не можна 

фізично відчути, але вони мають істотне значення для економічного 

управління діяльністю трудових колективів. 

Отже, під ефективністю фінансово-господарської діяльності 

підприємства розуміють комплексне відбиття кінцевих результатів 

використання засобів виробництва та робочої сили (працівників) за 

певний проміжок часу. Лише вміле використання всієї системи 

перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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   Топ-менеджери страхових компаній сходяться на думці, що 

мотивація персоналу, який займається продажем страхових послуг, 

відіграє важливу роль у їх реалізації. Таким чином, для успішного, 

прибуткового, ефективного ведення страхової діяльності необхідним є 

розробка ефективної системи мотивації персоналу. 

Величезне значення у сфері послуг надається, з одного боку якості 

обслуговування споживачів, а з другого - мотивації персоналу. Тому 

вирішення питань з мотивації персоналу і підвищення якості 

обслуговування на страхових підприємствах сфери послуг є безумовно 

актуальним. 

Питанням розробки системи мотивації, визначенню мотиваційних 

факторів присвячено велику кількість праць сучасних вітчизняних 

науковців: М.Д. Ведерніков, О.А. Гарват, В.М. Гриньова, І.А. Грузіна, 

П.З. Капустянський, Н. Карлова, М.В. Савчин, М.В. Семикіна, О.В. Хитра. 

Метою даної статті є аналіз шляхів удосконалення системи 

управління персоналом страхової компанії. 

 Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її 

організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно 

задовольняти свої потреби. 

Система мотивації страхової компанії розробляється на основі 

системної моделі показників та засобів мотивації, що закріплена у 

положенні про мотивацію та його практичній реалізації. Метою мотивації 

продажу страхових послуг є збільшення обсягів надходжень страхових 

премій, покращення якості обслуговування клієнтів, збільшення 

операційного прибутку, зменшення операційних витрат. З-поміж систем 
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стимулювання продажу страхових послуг виділяють валову та операційну 

моделі. 

Розв’язання проблеми підвищення якості обслуговування у сфері 

страхових послуг можливо на основі задоволення вимог не лише 

споживачів послуг, але й персоналу. 

Основні групи показників мотивації персоналу у страховій компанії: 

Група 1. Показники задоволеності умовами праці (нормами та 

правилами праці). Ці показники характеризуються сукупністю 

психофізіологічних, санітарно-гігієнічних і соціально-психологічних 

чинників трудової діяльності, що впливають на здоров’я і працездатність 

людини, на його відношення до праці, на ефективність виробництва, 

рівень життя і розвиток особи. 

Група 2. Показники задоволеності умовами та рівнем оплати праці. 

Ця група показників визначає мотивацію персоналу за допомогою 

збільшення рівня матеріальних благ або зміни умов оплати праці для 

покращення її якості та збільшення міри задоволення персоналу системою 

оплати праці. 

Група 3. Показники задоволеності стилем керівництва. Стиль в 

управлінні може бути демократичним, коли члени колективу беруть 

участь в управлінні, немає нав’язаності рішення, або авторитарним 

(зазвичай породжує недовір'я, якусь ворожість). Стиль керівництва 

впливає на задоволення працею кожного працівника та на його настрій, 

що дуже важливо для персоналу, який працює зі споживачами. 

Також важливо виділити ще дві важливі групи показників 

задоволеності працівників. 

Група 4. Показники рівня емоційної атмосфери в колективі. Ця група 

показників характеризується сприятливими або несприятливими 

чинниками соціально-психологічного клімату в колективі. 
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Сприятливі чинники: добре обладнане робоче місце, сприятливі 

санітарно-гігієнічні умови, максимально комфортний і зручний графік 

роботи, які підвищують задоволеність від трудової діяльності в цілому. 

Велике значення для формування сприятливої атмосфери має те, 

наскільки робота є для людини цікавою і різноманітною, дозволяє 

професійно зростати. 

Несприятливими чинниками є постійний шум і метушня у робочих 

приміщеннях, погана освітленість, духота. Ці чинники можуть стати 

джерелом підвищеної дратівливості та емоційної нестійкості. 

Монотонність діяльності, висока відповідальність, наявність ризиків для 

здоров’я, стресовий характер — всі ці чинники негативно впливають на 

психологічну атмосферу в колективі. 

Група 5. Показники задоволеності від роботи із споживачами, які 

характеризуються мірою позитивних (радість, доброта, співпереживання, 

довіра) або негативних емоцій (дратівливість, емоційне виснаження, 

злість, агресія), що виникають в процесі спілкування із споживачами. 

Ще донедавна попит на персонал у сфері страхування зростав 

швидше ніж пропозиція [4]. Але, на початку 2012 р. ситуація дещо 

змінилася: на одного кандидата припадало дві вакансії. Співвідношення 

кількості резюме до кількості вакансій становило 0,5. Такий показник 

досягався за рахунок диспропорції щодо кількості вакансій і резюме для 

страхових агентів. Водночас, для спеціалізації “керівник напрямку” 

співвідношення кількості резюме до кількості вакансій – 2,7, тобто на 

одну вакансію претендувало майже 3 кандидати [3]. Причинами цього є 

те, що ринок страхування сильно постраждав у період фінансово-

економічної кризи 2008 р. Подальше його відновлення залежить від 

розвитку національної економіки та стану справ у банківській сфері, з 

якою, зокрема, тісно пов’язаний страховий бізнес. Сьогодні в українській 

страховій галузі зайнято близько 50 тис. осіб, з них: 30 тис. осіб працює в 
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страхових компаніях на постійній основі; близько 3 тис. осіб – в якості 

страхових посередників та інших професійних учасників ринку (аварійні 

комісари, сюрвейєри та ін.) [2]. 

Топ-5 мотиваційних факторів, що можуть впливати на роботу 

персоналу страхової компанії до праці та забезпечити ефективне 

управління персоналом наведено нижче: 

1.Висока заробітна праця. 

2.Можливість додаткового заробітку (відсотки від продаж, премії та 

бонуси). 

3.Можливість кар'єрного росту. 

4.Готовність керівництва давати гнучкий графік. 

5.Дружній та сучасний колектив. 

     Як бачимо, стабільна конкурентна заробітна плата, що відповідає 

кваліфікації працівника страхової компанії на першому місці і це не 

дивно. За даними опитування 1464 респондентів з різних регіонів 

України, найефективнішим способом підвищення мотивації персоналу є 

матеріальна винагорода. Неефективна система винагороди може 

викликати в працівників незадоволеність (як розміром, так і способами 

визначення і розподілу винагороди), що спричиняє зниження 

продуктивності праці, падіння якості, порушення дисципліни. 

Незадоволені компенсацією працівники можуть вступити у відкритий 

конфлікт із керівниками організації, припинити роботу, організувати 

страйк чи залишити організацію. 

    З іншого боку, ефективна система компенсації стимулює 

продуктивність працівників, направляє їхню діяльність у потрібне для 

організації русло, тобто підвищує ефективність використання людських 

ресурсів. Основне значення системи компенсації полягає в тім, щоб 

стимулювати виробниче поводження співробітників ї, направивши його 

на досягнення стратегічних задач, що стоять перед нею, іншими словами, 
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з'єднати матеріальні інтереси працівників зі стратегічними задачами 

організації. Ця ключова установка визначає мети системи компенсації.  

   Продумана система компенсації дозволяє організації контролювати 

й ефективно керувати витратами на робочу силу, забезпечуючи при цьому 

наявність необхідних співробітників. Оскільки витрати на робочу силу є 

основною статтею витрат для більшості сучасних організацій, ефективне 

управління ними має принципове значення для загального успіху 

організації. Як уже відзначалося, недоплати працівникам можуть сильно 

підірвати здатність ї реалізовувати свої стратегічні задачі. У той же час 

необґрунтовано високі витрати на заробітну плату призвели до 

банкрутства безліч організацій. 

     Для страхових компаній дуже вдале рішення взяти приклад із 

закордонної практики та впровадити “нові” програми мотивації 

працівників. Такі методи мотивації тільки набирають обертів на Україні, 

але втілювати їх страхові компанії поки що не дуже хочуть, так як це зайві 

витрати. Отже, для удосконалення системи управління персоналом у 

страхових компанія доцільно використовувати такі програми мотивації 

працівників: 

1.Страхування життя працівникам компанії зі знижкою до 50% або 

безкоштовно. 

2.Соціальний пакет:  

- оплата мобільного зв'язку; 

- оплата за проїзд у громадському транспорті та маршрутних таксі; 

- безкоштовні обіди на офісі або частково компенсація. 

3.Зона для відпочинку та розваг у офісі. 

4.Оплата навчання, курсів, тренінгів, семінарів та перекваліфікації. 

5.Безкоштовне медичне страхування на всі випадки життя. 

6.Додаткова оплата праці за ненормовані робочі дні. 
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7.Привітання з днем народження, народженням дитини та іншими 

важливими подіями у житті працівників (премії, додаткова заробітна 

плата, подарунки). 

8.Підтримка співробітників грошовою винагородою за їх ювілейний 

стаж роботи (1 рік, 5 років, 10 років і т.д.). 

9.Оплата за лікарняними листками. 

10.Подвійна заробітна плата за перевиконання норми. 

11.Працевлаштування людей з особливими фізичними вимогами. 

12.Організація корпоративних свят, тімбілдінгів та інших заходів для 

сприятливого клімату в колективі. 

13.Заохочувальні вихідні та допомога нематеріального характеру 

(додатковий вихідний). 

14.Змагальні програми для персоналу (наприклад, хто продасть 

більше полісів страхування, буде працівником місяця, фотографію 

розмістити в офісі та на сайті). 

15.Виплата допомоги у випадку смерті рідних чи каліцтва. 

   Таким чином, управління персоналом страхової компанії, яке 

здійснюється системно та продумано, з урахуванням останніх досягнень 

науки та практики, є запорукою успішного розвитку страховика та 

забезпечення його платоспроможності і фінансової стійкості.  

   Отже, можна зробити висновки, що теорія управління персоналом 

свідчить, що існують два фундаментальних види мотивації персоналу: 

матеріальна і нематеріальна це повинна враховувати кожна страхова 

компанія. Роль нематеріальної мотивації та інших елементів не слід 

недооцінювати у боротьбі за високопрофесійних та ефективних продавців 

страхових послуг.  
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 АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

Досліджено проблеми розвитку та мотивації персоналу на вітчизняних 

підприємствах, роль корпоративної культури у розвитку мотивації 

персоналу. Розглянуто вплив психологічних аспектів мотивації на 

ефективність розвитку персоналу, мотиваційних механізмів у сучасному 

підприємництві. Значна увага зосереджена на обґрунтуванні 

необхідності врахування психологічних аспектів при найманні, розвитку 

та інших важливих напрямках управління персоналом.  

Ключові слова: розвиток персоналу, мотивація персоналу, 

корпоративна культура,  підприємство, трудовий потенціал. 

Проблему адекватного до сучасних вимог розвитку персоналу (РП), 

оптимального використання трудового потенціалу як важливого фактора 

конкурентоспроможності підприємства не завжди вдається практично 

вирішити у системі загального управління вітчизняними підприємствами. 

У сучасному підприємництві недостатньо впроваджуються ефективні 
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напрямки РП (навчання і підвищення кваліфікації, планування кар’єри, 

формування резерву працівників) під час здійснення виробничої, 

інноваційної діяльності підприємств та управління персоналом. 

Недостатнє врахування окремих аспектів РП пояснюється не тільки 

відсутністю коштів підприємств, але й нерозумінням управлінцями 

важливості цієї проблеми, швидкої окупності грошових коштів і зусиль, 

вкладених у підвищення ефективності діяльності на основі РП та дієвих 

мотиваційних механізмів на підприємстві.  

Основоположником мотиваційних теорій та окремих елементів РП є 

А. Сміт, який доводив, що людину до роботи слід примушувати і її роботу 

необхідно постійно контролювати. Принцип «батога і пряника» був 

розроблений Ф. Тейлором, який перший сформульовав поняття 

«достатнього енного виробітку», суть якого полягала у диференціації 

заробітної плати. Ф. Тейлор керувався концепцією «економічної людини», 

сформульованою А.Смітом.  

Умови формування та вдосконалення методів РП, корпоративної 

культури компанії всебічно розглянули вчені і практики М.Х. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, С.Дж. Сайлас, А. Бхайд, Р. Перо, Н. 

Тічі, В. Леонард, Т. Госс, Р. Паскаль, А. Томпсон, Я. Джонс, Д. Оліан, С. 

Рінз, М. Полліт, А. Стрікленд та ін. Закордонні і вітчизняні вчені В.Н. 

Беседіна, Н.А. Волгіна, С.А. Карташова, Н.Я. Коваленко, О.В. 

Крушельницька, О.М. Левченко, Л. Москвіна, А.А. Нікіфорова, В.А. 

Савченко вказують, що на ринку праці формуються стійкі тенденції 

посилення уваги до якісних показників робочої сили, раціонального 

використання і розвитку найманих працівників підприємств: Окремими 

складовими РП займалися вчені: О.В. Данчева, А.П. Єгоршин, А.М. 

Колот, О.Є. Кузьмін, Д.П. Мельничук, О.Г. Мельник, Й.М. Петрович, В.А. 

Співак, Ю.М. Швальб. Світовий досвід РП розкрили П. Журавльов, И. 

Ліпсіц, В. Пшенніков. Розвиток персоналу є необхідною умовою 
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функціонування будь-якого підприємства в умовах сучасних змін у 

вимогах до професійних знань та науково-технічного прогресу. Розвиток 

персоналу повинен бути неперервним, передбачати професійне навчання і 

підвищення кваліфікації. Вищезгадані аспекти РП розглянуто у сучасних 

дослідженнях О. Ситника, А. Власової, Ж. Левицькі, Д. Потапова, В. 

Савченко.  

Низький професійний та кваліфікаційний рівень працівників є однією 

з головних причин низької конкурентоспроможності підприємства, що 

впливає на рівень прибутковості підприємства і, своєю чергою, обмежує 

фінансові можливості для підвищення кваліфікації, розвитку персоналу 

(РП).  

Сучасний рівень інформаційного, комунікаційного та програмного 

забезпечення, а також виробничих та управлінських технологій, пов’язане 

з ним технологічне і технічне переоснащення підприємств підвищують 

вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

Тому метою важливого процесу РП на підприємстві є підготовка 

конкурентоспроможних високопрофесійних працівників, мотивованих до 

максимальних зусиль для завоювання ринків, підвищення якості 

продукції, ефективного використання всіх видів ресурсів та зниження 

собівартості продукції.  

Недосконалість існуючих систем і заходів розвитку персоналу та 

механізмів мотивації працівників зумовлена такими чинниками:  

− недостатнім врахуванням глобалізаційних процесів, 

всезростаючими вимогами до кваліфікації працівників на ринку праці;  

− складністю РП у сучасних фінансових умовах діяльності 

підприємств, врахування особистісних аспектів розвитку та мотивації 

працівників;  

− суб’єктивність при вивченні та формуванні мотиваційних 

механізмів РП; врахування необхідності онтогенетичного розвитку 
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вищезгаданої мотивації від феноменологічних даних до ширших 

узагальнень та теоретичних побудов;  

− недостатнім врахуванням психологічних аспектів при РП та 

мотивації персоналу, формуванні та впровадженні дієвих механізмів 

мотивації працівників з метою підвищення РП;  

− необхідністю формування тіснішого зв’язку РП з корпоративною 

культурою. 

 Розвиток персоналу – це система навчання, організаційного розвитку 

та професійного зростання персоналу, функціонування якої спрямовано 

на вирішення поточних і стратегічних завдань організації завдяки 

забезпеченню більшої індивідуальної та організаційної ефективності.  

Основна мета РП – збільшення «віддачі» кожного працівника, 

структурного підрозділу та організації загалом. Система РП передбачає: 

професійне навчання; планування та розвиток кар’єри; створення та 

ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників, 

найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок.  

Основною метою РП корпорації є формування та максимальне 

використання кадрового потенціалу для забезпечення здатності 

працівників ефективно розв’язувати складні завдання, викликані 

швидкою зміною факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Досягнення зазначеної мети управління РП вимагає забезпечення:  

− відповідності структури та якості кадрів до змінних потреб 

підприємства та його ефективної взаємодії з іншими об’єктами ринкових 

відносин;  

− постійного підвищення рівня кваліфікації та розвитку персоналу;  

− формування ефективних мотиваційних механізмів РП, врахування 

психологічних аспектів мотивації та зростання ролі корпоративної 

культури у мотивації персоналу.  
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Зміна потреби в кадрах, розвиток, підвищення кваліфікації персоналу 

вимагають правильного вибору методів навчання та підвищення 

кваліфікації, врахування індивідуального підходу до потреб кожного 

працівника [1].  

Сучасна складність ринкових умов діяльності підприємств, 

формування найсприятливішого для підприємства функціонально 

структурованого простору передбачають ефективну взаємодію із 

державними та регіональними органами управління, постачальниками, 

конкурентами, споживачами, організацію ефективного ділового 

співробітництва із партнерами по бізнесу. Правильна організація 

підприємницької діяльності має на меті прогнозування і передбачення 

впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємця, своєчасне 

реагування на змінні умови діяльності підприємства. Цим динамічним 

зовнішнім умовам діяльності протистоять відносно статичне внутрішнє 

середовище, яке має свій внутрішній порядок, зумовлений організаційною 

структурою, цінностями та організаційною культурою підприємства.  

Ефективна діяльність підприємства передбачає узгоджену роботу 

структурних підрозділів, формальних та неформальних груп на 

підприємстві, результативну взаємодію керуючої і керованої підсистеми, 

окремих членів трудового колективу підприємства. У дослідженні 

підприємство розглядається як частковий конкретизований випадок 

організації – структурованої управлінської одиниці, яка має свою мету 

діяльності, завдання, організаційну структуру, технології та персонал.  

При цьому саме персонал – людський капітал – є тим найважливішим 

фактором успішної підприємницької діяльності, який вдало використовує 

інші фактори виробництва і забезпечує їх максимальну віддачу. Здатність 

підприємства навчатися і розвиватися швидше за своїх конкурентів є 

джерелом його соціальних, стратегічних і економічних переваг. Для 

підприємця, керівника повинно бути зрозуміло, що саме люди, 
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турботливо підібраний ним персонал, який пройшов певні етапи розвитку, 

зможе успішно виконувати виробничо-організаційні завдання, формувати 

творчі і результативні колективи, оптимально використовувати капітал, 

обладнання, інформаційні та матеріальні ресурси. За умов безперервного 

навчання і підвищення кваліфікації працівників підприємства управлінці 

не мають необхідності звільняти робітників і витрачати кошти на підбір, 

навчання і підготовку нового персоналу. Одним з основних напрямів РП 

підприємств є організація взаємопов’язаних процесів розвитку 

конкурентоспроможних і особистісних здібностей працівника.  

Розвиток персоналу сприяє зростанню умінь, навичок, знань 

працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний 

рівень. Все це, своєю чергою, підвищує конкурентоспроможність 

найманого працівника на ринку праці.  

Однією з причин недостатньої уваги до розвитку персоналу є те, що 

підготовка кадрів в межах підприємства потребує власних засобів, яких не 

вистачає у підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку 

підготовки кадрів на підприємстві є небажання управлінців витрачати 

кошти на навчання персоналу через можливу зміну роботи останніми, 

побоювання втратити витрачені кошти [4]. Питання професійної освіти 

закріплені в таких законодавчих актах України: Законі України «Про 

освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Законі України 

«Про вищу освіту».  

Недоліки у розвитку персоналу на підприємствах:  

− недостатнє врахування психологічних аспектів при виборі 

професійної діяльності, інноваційної діяльності у сфері управління 

персоналом та безпосередньої виробничо-організаційної діяльності 

окремих працівників;  

− недостатнє врахування особливостей різних психологічних типів у 

мотиваційних механізмах ;  
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− необхідність підвищення ефективності мотиваційних механізмів 

різних категорій персоналу;  

− недостатнє забезпечення комплексності реалізації різних методів 

менеджменту (системного і комплексного підходу до РП, побудови і 

впровадження нових мотиваційних механізмів, моделювання майбутніх 

виробничих ситуацій в навчальних програмах, інтерпретація результатів 

анкетування та мотивації різних категорій персоналу, експериментування, 

науково обґрунтованих нововведень у розвитку та управлінні 

персоналом);  

− недостатнє структурування, упорядкування і вирішення застарілих 

управлінських проблем, пов’язаних з низьким РП та мотиваційним 

впливом на персонал.  

Впровадження нових методів та інструментів РП матиме такі 

позитивні наслідки:  

− підвищення конкурентоспроможності підприємства, мотивації 

працівників у процесі розвитку персоналу, планування кар’єри, 

хедхантингу;  

− підвищення прибутковості, продуктивності праці, ефективності 

використання не тільки людських ресурсів, але й фінансових, 

матеріальних та інформаційних ресурсів організації;  

− забезпечення синергічного ефекту від застосування у виробництві 

нововведень на основі проведеного навчання персоналу, заходів з 

підвищення ефективності використання ресурсів підприємства.  

− зменшення коштів на заміщення працівників;  

− зниження плинності кадрів;  

− набуття працівниками знань і розвиток професійних навичок, 

необхідних для подальшої організаційної діяльності;  

− згуртування колективу, поліпшення соціально-психологічного 

клімату, морального духу в колективі;  
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− зміцнення лояльності, відданості працівників меті організації;  

− вдосконалення систем мотивації;  

− забезпечення наступності в управлінні;  

− полегшення запровадження інноваційних змін [6];  

− зниження безробіття.  

Головні засоби змін та успішного функціонування компанії – 

стратегія, структура і культура, направлені на отримання ринкових 

переваг і підвищення конкурентоспроможності фірми.  

Вивчення зарубіжної літератури дало змогу узагальнити основні 

принципи створення та удосконалення РП корпоративної культури [2, 3]:  

− відповідність РП стратегії, цілям розвитку компанії, її головним 

традиціям та цінностям;  

− зміна культури для досягнення відповідності між 

РП,стратегією та культурою;  

− врахування змінних умов ринку, глобалізації та інтеграції 

(узгодження субкультур при купівлі, злитті та об’єднанні різних компаній, 

функціонуванні транснаціональних компаній);  

− врахування досвіду державного стимулювання РП, багатьох 

соціальних факторів внутрішнього середовища компанії;  

− формування ефективних навчальних програм, адаптивних 

корпоративних культур, підсилення слабких і вдосконалення нездорових 

культур (Інтернет-компанії);  

− дотримання етики бізнесу у корпоративній культурі та РП;  

− посилення зв’язку корпоративної культури і мотивації персоналу, 

заохочення найкращих працівників;  

− удосконалення корпоративної культури із розвитком персоналу та 

компанії загалом [7];  

− застосування показових та дієвих заходів із РП;  
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− оприлюднення результатів навчання; мотивація найактивніших та 

результативних у навчанні працівників.  

Існують дві групи методів формування та активізації знань, 

можливостей, поведінкових аспектів [3]:  

− формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства;  

− розвитку потенціалу кожного співробітника.  

До першої групи належать методи:  

− організаційного розвитку, удосконалення організаційних структур;  

− поліпшення стилю управління;  

− конфліктного менеджменту (сприяє міжособистісним 

комунікаціям, створенню сприятливого мікроклімату);  

− техніка групової роботи менеджера.  

До другої групи належать методи:  

− підготовки і перепідготовки робітників, фахівців, професіоналів і 

керівників;  

− підвищення кваліфікації;  

− проведення семінарів, конференцій, групових дискусій.  

Умовами розвитку персоналу можуть бути:  

− оцінювання персоналу (визначення здібностей і можливостей 

працівника);  

− визначення мінімальної кваліфікації працівника у нинішній момент 

та в майбутньому (метою кожного працівника є виконання поставлених 

перед ним вимог і завдань). Задоволення своєю роботою, поліпшення 

свого іміджу, можливість просування по службі; відповідальність, 

покращення свого становища на ринку праці, надійне робоче місце і 

достатній заробіток;  

− визначення стратегічних цілей підприємства щодо потреб у 

персоналі, формування попереднього резерву, просування складу резерву 
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керівників, підвищення кваліфікації, оплата праці згідно виконаної 

роботи.  

Заходи РП необхідно планувати відповідно до загальної стратегії 

розвитку організації через виявлення невідповідностей між професійними 

знаннями та навичками персоналу для досягнення стратегічної мети, 

професійної компетенції. Заходи РП визначають учасників програм 

навчання, зміст, спрямованість, терміни проведення програм навчання.  

Реалізація заходів розвитку персоналу може здійснюватися:  

− без відриву від виробництва (інструктаж, коучінг, ротація робочих 

місць);  

− з відривом від виробництва (участь у спеціалізованих тренінгах, 

семінарах, програмах підвищення кваліфікації й управлінської освіти).  

Розрізняють два види професійного навчання: загальна (первинна) 

професійна підготовка; підвищення кваліфікації та перепідготовка.  

Вибір методів навчання обумовлюється критеріями: мета і завдання 

навчання; терміни проведення; вартість програм; склад учасників програм 

навчання (посади, досвід, кваліфікація, мотивація); ринкова репутація 

організації, кваліфікація та компетенція викладачів.  

Мотивація працівників до участі у навчальних програмах навчання 

обумовлена [5] :  

− бажанням зберегти роботу, посаду, статус в організації;  

− прагненням отримати службове підвищення, розширити посадові 

повноваження;  

− бажанням підвищити оплату своєї праці;  

− інтересом до нововведень, нових знань і навичок;  

− бажанням розширити коло спілкувань та встановити нові контакти.  

Завдання керівництва полягає в ефективному використанні чинників 

індивідуальної мотивації для запровадження програм навчання персоналу.  
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Однією з форм розвитку персоналу, зокрема керівного складу, є 

створення резерву на заміщення керівних посад і планомірна робота з 

ним. Резерв керівних кадрів — це певна група працівників, відібраних для 

просування на керівні посади за результатами оцінювання їхніх 

професійних знань, умінь і навичок, ділових і особистих якостей. 

Формування кадрового резерву повинно забезпечувати своєчасне 

заміщення вакантних посад новими працівниками, сталість управління 

організацією та її структурними підрозділами; призначення на посади 

компетентних, здібних працівників; навчання претендентів на посади; 

постійне накопичення ними необхідного досвіду на новій для них посаді.  

Більшість зарубіжних підприємств виділяють для професійного 

розвитку 10 % фонду заробітної плати [7]. Інвестиції в людський капітал 

— це вкладання, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей 

персоналу, це витрати на освіту, здоров’я, на мобільність переміщення 

робочої сили з низькопродуктивних робочих місць до більш 

високопродуктивних. Державні органи насамперед стимулюють 

активність підприємств за допомогою прямого фінансування внутрішньо 

фірмових систем навчання. При наймі та навчанні молоді 16–18 років, яка 

ще не має повної середньої освіти, державні органи Великобританії, Італії, 

Швеції покривають до 80 % витрат підприємств [6]. Об’єктом прямого 

фінансування державними органами Німеччини, Франції, Італії, Швеції 

стала так звана альтернативна форма підготовки кадрів, що охоплює 

молодь до 25 років (чергування процесу теоретичної підготовки в 

навчальному закладі з трудовою діяльністю за умов часткової зайнятості). 

Так, забезпечується відповідність зайнятості тієї чи іншої особи здобутій 

на певний момент кваліфікації. Необхідною умовою такої форми 

навчання є наявність спільної програми, яка забезпечує координацію 

підготовки у двох різних системах. Активний контроль підприємств за 

навчальним процесом обумовлює постійне коригування програм 
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теоретичного навчання. Методи прямого фінансування доповнюються 

непрямим стимулюванням внутрішньо фірмової підготовки з боку 

держави через диференціювання податкової політики. Цей інструмент 

особливо активно використовується у США (кошти на підготовку 

молодих працівників повністю звільняються від податку за умови 

акредитування місцевими органами влади, тобто відповідності підготовки 

встановленим стандартам). У західноєвропейських країнах одним з 

джерел коштів державних органів на професійну підготовку є грошові 

відрахування самих підприємств.  

Отже, правильна структура дає змогу реалізувати мету і стратегію 

корпорації, навчання персоналу на основі оновлених програм підготовки 

підвищує кваліфікацію персоналу, а корпоративна культура – привносить 

енергію, духовне та етичне наповнення для реалізації стратегії, стає 

зрозумілою як працівникам корпорації, так і її клієнтам. У корпоративну 

культуру компанії повинні органічно вписуватися переконання і традиції 

неперервного навчання і розвитку працівників, принципи бізнесу за 

новітніми ринковими засадами, ефективні нові робочі процедури, активна 

трудова атмосфера.  

Фірми з яскраво вираженою, сформованою корпоративною 

культурою набагато ефективніше здійснюють навчання персоналу та 

використовують людські ресурси. Корпоративна культура – один з 

найефективніших засобів залучення, ефективного розвитку та мотивації 

співробітників. Як тільки працівник задовольняє потреби нижчого рівня , 

у нього виникають потреби іншого плану: у гідному положенні в 

колективі, визнанні, самореалізації й т.п. При визначенні реалізації цих 

людей на перший план виходить необхідність навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу, корпоративна культура, однією з важливих 

функцій якої є підтримка кожного члена колективу, розкриття його 

індивідуальності, талантів.  
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Участь в орієнтаційних програмах дає співробітнику повну картину 

функціонування компанії, її стратегій и задач, а також його ролі в ній.  

Чим вищий стаж роботи співробітника в компанії з іншими методами 

та засобами РП , тим триваліша адаптація до нової організації. Зазвичай 

повна перед адаптація досвідчених співробітників займає до року, 

випускники вузів адаптуються протягом місяця.  

Отже, розвиток персоналу пов’язаний із сильною корпоративною 

культурою, ґрунтується на етичних принципах ведення бізнесу, 

моральних цінностях і соціальній відповідальності. Це передбачає щиру 

турботу про підвищення кваліфікації персоналу, відкритість, дотримання 

громадянської позиції. Ефективний РП передбачає вивчення зарубіжного 

досвіду розвинених країн, державну підтримку РП, пільги в 

оподаткуванні при підготовці кваліфікованих кадрів для регіонального 

ринку праці. Розвиток персоналу, задекларована корпоративна культура 

впроваджується і розвивається менеджерами вищого рівня за умови 

підтримки колективу, лідерства «згори», ефективної взаємодії 

формальних та неформальних лідерів.  
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ 

HR - БРЕНДІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто особливості HR-брендінгу та HR-бренду. 

Проаналізовано комплексний склад HR-бренду організації. Надано 

визначення HR-брендінгу, як діяльності щодо формування особливої 

системи управління персоналом, яка дозволяє підприємству отримати 

конкурентні переваги серед інших та забезпечити безперервний приріст 

вартості HR та інших активів.  Досліджено кадрові технології та 

процеси, про які інформує HR-брендінг. 

Ключові слова:  HR-брендінг, персонал, брендінг, бренд, імідж 

підприємства, менеджмент. 

 На сьогоднішньому ринку праці загострюється конкуренція не серед 

продавців, а між покупцями - роботодавцями, які намагаються залучати й 

утримувати в своїй організації кваліфікованих, творчих, ініціативних 

співробітників. В умовах, коли через фінансову кризу відбувається 

скорочення витрат на персонал та управління людськими ресурсами в 
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цілому на перший план виходять й інші, нецінові, способи утримання  

працівників. Одним з них є позитивний HR-імідж організації в очах її 

співробітників, більш відомий як HR-бренд («бренд роботодавця»).   

HR-брендінг проявляється, в першу чергу, в області практичного 

менеджменту і тільки кілька років тому став предметом уваги 

академічних досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. 

Дослідження HR-брендінгу найбільш  активно  проводяться у 

Великобританії  (Т. Амблер, С. Берроуз ), Бельгії, США (Л.Сартейн, 

М.Шуман ), Австралії (Б. Мінчінгтон). Серед вітчизняних науковців слід 

виокремити – О.В. Сардака , А.С. Пасєку та інших.   

Через деяку новизну даного напряму в сфері управління персоналом 

організації в науковому й практичному просторі до цих пір немає єдиного 

підходу до розуміння того, що є HR-брендінг і HR-бренд, тобто відсутній 

єдиний погляд на суть предмету. Така ситуація пов’язана звичайно із 

міждисциплінарністю сфери досліджень та необхідністю поєднання вже 

усталеної для маркетингу та управління персоналом термінології. В той 

же час, дослідники даного питання переважну роль в HR-брендінгу 

відводять іміджу організації як роботодавця на ринку праці і цим самим 

обмежують його вплив на інші складові управління персоналом, 

залишають поза увагою вже працюючий персонал, не орієнтують HR-

брендінг на внутрішнє середовище організації. Це обумовило вибір теми 

дослідження.  

Стосовно визначення сутності поняття «HR-бренд», то більшість 

тлумачень, що зустрічаються в науковій та практичній літературі з 

управління персоналом мають багато спільного.  

Так, наприклад, одні спеціалісти вважають, що бренд роботодавця 

складається із відношення організації до своїх співробітників та емоцій, 

які працівники при цьому відчувають [10]. В такому разі при побудові  

HR-бренду увага буде звертатися на формування певного емоційного 
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іміджу організації серед співробітників та сторонніх осіб. Це може бути 

досягнуто підтримкою корпоративної культури, формуванням певної 

вікової структури персоналу та відповідної корпоративної поведінки, 

норм та цінностей. Дуже схожим є наступні визначення HR-бренду:   

- образ компанії-працедавця, базисом якого є корпоративні цінності і 

внутрішнє корпоративне життя. Саме у них полягає унікальність компанії, 

її «несхожість» з іншими, відмінність від конкурентів [11].  

- образ компанії як працедавця, сформований з відгуків і вражень 

теперішніх і колишніх співробітників [12].  

У  книзі  Б.  Мінчінгтона  «Your  Employer  Brand: attract-engage-

retain» бренд роботодавця  (employer  brand) визначений  «імідж 

організації як чудового місця для роботи з точки зору працівників і 

ключових зацікавлених осіб (key stakeholders) назовні (активні та пасивні 

шукачі роботи, клієнти, покупці та інші)»[12]. Тобто, в цьому визначенні 

розширено коло цільових груп, на які спрямовані зусилля організації як 

роботодавця і, власне, HR-бренд стає невід’ємною частиною загального 

бренду, який дозволяє залучати  та утримувати працівників та клієнтів.  

Практична реалізація такого підходу дозволила розглядати «HR-

бренд» як торгову марку роботодавця. Остання є образом компанії в 

свідомості співробітника, потенційних співробітників та на ринку праці в 

цілому [13].  

Основоположники теоретичних пошуків в цій сфері Т. Амблер та 

С. Барроуз визначили бренд роботодавця як ряд економічних, 

функціональних і психологічних переваг, які працівник може отримати, 

приєднавшись до організації[11]. Їх послідовники Л. Сартен і М. Шуманн 

описують бренд роботодавця так: «Це те, як бізнес будує та подає свою 

індивідуальність, його походження та цінності, те, що він обіцяє надати, 

щоб пов’язати працівників із компанією емоційно, аби вони, в свою чергу, 

надавали те, що бізнес обіцяє своїм клієнтам». У подальшому ці науковці 
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у своє бачення бренду роботодавця включили ще й брендінг талантів. Він 

показує компанію як привабливе місце для роботи, щоб створити попит – 

магніт для талантів – щоб привабити, утримати та найняти потрібних 

людей для потрібної роботи у потрібний час із потрібними результатами. 

В результаті компанія стає відомою не тільки через її продукцію, але і 

через її таланти [13].    

В цілому можна зробити висновок, що аналіз бренду роботодавця 

більше орієнтується на маркетингові інструменти, оскільки акцентується 

увага на комунікативному аспекті, вивченні тих сигналів, які 

підприємство транслює на зовні і в середину для посилення привабливого 

образу роботодавця.   

Більш наближеним до сфери управління персоналом є визначення 

HR-бренду підприємства як сукупності складових бренду підприємства – 

роботодавця, а також бренду його персоналу, що забезпечують взаємне 

узгодження і досягнення цілей підприємства та наявних і потенційних 

його працівників. В такому випадку основа HR-бренду — це те, як 

колишні, сьогоднішні та майбутні співробітники сприймають своє місце 

роботи.    

Досліджуючи HR-бренд в системі управління персоналом слід 

виходити із особливостей такого управління та його об’єкта, який в 

процесі використання може прирощувати свою вартість та якості і цим 

самим впливати на вартість інших активів компанії, формувати своїми 

діями загальний імідж організації у зовнішньому середовищі. Тому, 

необхідно  розглядати HR-бренд як сукупність характеристик і якостей 

системи управління персоналом, які відрізняють конкретне підприємство 

від інших та визначають створювані нею особливі умови для 

співробітників. Саме таке визначення дозволить відійти від однобокого 

розгляду HR-бренду як бренду роботодавця та врахувати в ньому місце і 

роль усіх працівників, HR-спеціалістів, що працюють на підприємстві, 
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HR-технологій та  HR- проектів, які вони реалізують (одним з них є 

пошук і найм нових співробітників, до якого застосовується поняття 

«бренд компанії як працедавця (employee brand)»).  

Для формування позитивного HR-бренду слід займатися на 

системній основі HR-брендінгом. Існує думка, що HR-брендінг − це образ, 

що створюється організацією в свідомості нині працюючих 

співробітників, потенційних кандидатів на ринку праці, клієнтів і 

споживачів, як саме краще місце для роботи [14]. Таке визначення не є 

досить точним, оскільки описує суб’єктивний результат самого процесу 

брендування, а не його як такий. Інший підхід полягає в тому, що HR-

брендінг розглядається як комплекс заходів зі створення привабливої 

репутації компанії на ринку праці [4]. На думку деяких українських 

практиків в сфері управління персоналом брендінг роботодавця (або HR-

брендінг) включає в себе приваблення, залучення та утримання ініціатив, 

спрямованих на покращення іміджу компанії як роботодавця [15].  

Джон Салліван у своїй книзі «Вісім елементів успішного бренду 

роботодавця» визначив брендінг роботодавця як «цільову, довготривалу 

стратегію управління обізнаністю та сприйняттям працівників, 

потенційних працівників і зацікавлених осіб, застосовану конкретною 

компанією» [14]. Т.Амблер і С. Берроуз  [11]  визначають брендінг 

роботодавця з точки зору вигоди, яку він дає працівникам: як бренди 

товарів та послуг представляють покупцям певний образ, брендінг 

роботодавця створює імідж організації для її потенційних і теперішніх 

працівників. Пасєка А.С. та  Красномовец  В.А. під HR-брендінгом 

розуміють комплекс цілеспрямованих заходів щодо формування 

позитивного іміджу роботодавця з метою постійного залучення і 

утримання найкращих фахівців.    

З наведених визначень видно, що в більшості своїй дослідники вірно 

трактують брендінг як діяльність (процес) або як сукупність заходів, 
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спрямованих на формування суб’єктивної складової HR-бренду (образу, 

уявлення, іміджу, привабливої репутації), орієнтованих переважно на 

зовнішній ринок праці (брендінг компанії-роботодавця).   

HR-брендінг - це діяльність щодо формування особливої (унікальної) 

системи управління персоналом, яка дозволяє конкретному підприємству 

отримати конкурентні переваги серед інших та забезпечити безперервний 

приріст вартості HR та інших активів. В такому разі через формування 

унікальних HR-проектів та використання особливих HR-технологій 

можлива орієнтація підприємства на різні цільові аудиторії серед 

персоналу. Крім того, за такого підходу можливо чітко визначити що 

організація може запропонувати працівникам на різних стадіях роботи з 

ними (залучення, формування і розвиток, використання та вивільнення).  

До того ж таке визначення HR-брендінгу дозволяє йому не бути 

занадто нав’язливим при наймі персоналу, а в більшому ступені є 

зорієнтованим на інформування про існуючий підхід до управління 

працівниками  в конкретному підприємстві. Звичайно, охопити одночасно 

всі функції та завдання управління персоналом в процесі HR-брендінгу не 

можливо, однак HR-брендінг має інформувати принаймні про такі кадрові 

технології та процеси, як: 

- розвиток і навчання працівників; 

- система мотивації та стимулювання; 

- управління інформаційними потоками; 

- використання персоналу та його потенціалу; 

- вивільнення працівників; 

- кадрова інформація тощо.  

 Посилення HR-переваг підприємства підвищуватиме її соціальний 

капітал в бізнес-середовищі в цілому та забезпечить підвищення вартості 

усіх активів, включаючи HR (потенціал, компетенції, лояльність, 

залученість працівників тощо). В такий спосіб поступово збільшуються 
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можливості підприємства підтримувати позитивний бренд та розвивати 

його. Однак слід пам’ятати про те, що трансльований на зовні HR-бренд 

має бути ідентичним внутрішньому. Якщо ідентичності не буде, то ця 

невідповідність (особливо якщо внутрішній бренд стає негативним в очах 

співробітників та кандидатів) може суттєво погіршити зовнішній бренд.   

Отже, НR - брендінг є відносно новою діяльністю в сфері управління 

організацією та її конкурентоспроможністю в середовищі її 

функціонування. Цілеспрямована і системна робота в сфері HR-брендінгу 

дозволить суттєво підвищити вартість компанії та посилити її позиції 

серед конкурентів. Найважливішим кроком в цьому аспекті, на нашу 

думку, є усвідомлення необхідності переорієнтації на вже працюючих 

співробітників, тобто на формування, підтримання і розвиток. Зростання 

вартості усіх активів та в сфері HR. Зростання ефективності, вартості та 

привабливості компанії у зовнішньому середовищі. Зростання 

можливостей для підтримання позитивного HR-бренду, внутрішнього 

позитивного HR-бренду.   
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ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

В статті проаналізовано теоретичні та методичні аспекти впливу 

лідерства на формування та розвиток організаційної культури в 

публічному управлінні. Було визначено лідерську складову процесу 

формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні, 

яка орієнтована на клієнта-громадянина. Визначені основні стратегічні 

напрямки впровадження лідерства у публічному управлінні.  

Ключові слова: лідерство, лідер-керівник, стиль лідерства та 

керівництва, організаційна культура, типологія організаційної культури, 

“культура безвладдя”, клієнт-громадянин.  

Постановка проблеми. Демократичне врядування сьогодні 

запроваджується провідними демократичними країнами світу як 

найперспективніша модель управління суспільством. Ця модель сьогодні 

є найбільш привабливою і для України, оскільки сприяє ефективній 

діалоговій взаємодії держави й суспільства.  
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Конституцією [4, с. 1] закріплено, що Україна – демократична 

держава, отже, для сучасної України актуальним питанням є формування 

демократичних лідерів у державному управлінні*, спроможних успішно 

вирішувати проблемні питання сьогодення та забезпечити розвиток 

країни на майбутнє. Сучасне лідерство в державному управлінні має 

низку особливостей. Насамперед це демократичне лідерство, яке включає 

демократичну поведінку лідерів та сприяє демократизації суспільства. Це 

актуалізує необхідність науково обґрунтованих пропозицій щодо 

формування відповідних знань, умінь, навичок у сучасних лідерів, 

насамперед лідерів у системі державного управління.  

В сучасному світі, який невпинно глобалізується, для збереження 

конкурентоспроможності у будь-якій галузі людської діяльності вже 

недостатньо високої компетентності усіх працюючих, високих стандартів 

якості роботи, високого рівня інформаційного забезпечення, наявності 

чіткої стратегії діяльності тощо. Наразі, як показала наша сучасність, 

найважливішим фактором гарантування конкурентоспроможності 

сучасної організації стала її організаційна культура. Як галузь знань, яка 

входить в серію управлінських наук, вона охоплює широке 

міждисциплінарне наукове поле. Організаційна культура володіє 

безмежними управлінськими можливостями при умові контрольованого 

впливу лідерів-керівників на її формування та розвиток. Тільки в такому 

випадку можуть бути забезпечені відповідні характеристики її складових, 

дієздатність необхідних функцій, концентрація її потужної організуючої 

сили на досягненні загальних цілей організації і її працівників. У разі 

стихійного, неконтрольованого процесу формування та розвитку 

організаційної культури, нажаль, іноді превалюють її дезорганізуючі сили 

і не виконуються основні конструктивні функції.  Безумовно, це небажано 

в будь-якій сфері людської діяльності, а в сфері публічного управління 

такий факт просто неприпустимий з усім відомих причин.   
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Феномен лідерства в організації у свій час досліджували: Р. Акофф,  

О. Віханський, Р. Дафт, М. Мескон, А. Наумов, С. Роббінс, Ф. 

Тейлор,  

С. Філонович, Е. Яхонтова та інші.   

Лідерство на державній службі було досліджено такими науковцями: 

Л. Бізо, Є. Барань, Н. Данілова, І. Ібрагімова, М. Їжа,  В. Князєв, О. Кікоть, 

А. Ліпенцев,  Н. Нижник, О. Оболенський, Л. Пашко, Т. Підлісна, С. 

Серьогін, Т. Федорів, В. Малиновський та інші.  

Проте, лідерська концепція формування та розвитку організаційної 

культури у публічному управлінні є мало дослідженою, що гальмує 

рішення низки проблем стосовно впровадження організаційної культури в 

публічному управлінні. Однією із таких проблем є низький рівень її 

лідерської компоненти.    

Метою статті є аналіз теоретичних та методичних аспектів впливу 

лідерства на формування та розвиток організаційної культури в 

публічному управлінні, яка орієнтована на клієнта-громадянина. При 

цьому необхідно дослідити нагальність впровадження лідерської 

компоненти організаційної культури в публічному управлінні і визначити 

основні стратегічні напрямки цього процесу.   

Виклад основного матеріалу. Популярність досліджень 

організаційної культури у публічному управлінні обумовила безліч 

тлумачень цього феномену, але всі вони, на наш погляд зводяться до 

системного колективного продукту, який визначає межі, норми, правила 

поведінки колективу організації у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах, що обумовлюють способи досягнення ним індивідуальних 

та організаційних цілей.   

Організаційна культура має три основних джерела:   

- уявлення, переконання, ціннісні орієнтири засновників 

організації;  
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- досвід колективу, отриманий при розвитку організації;  

- змінені уявлення, переконання, ціннісні орієнтири, які внесені 

новими членами колективу і керівниками.  

Усі ці джерела конче важливі, але найбільш суттєвим з них в період 

формування та розвитку організаційної культури  є “вплив керівників, не 

тільки визначаючих основну місію і середовище, в якому прийдеться 

працювати організації, а й відбираючих кандидатів до членів групи та 

формуючих характер їх реакцій, які направлені на виживання та 

інтеграцію” [1, с. 47]. При цьому необхідно, щоб керівник був лідером, 

який добре обізнаний не тільки у стратегічних цілях організації, а й в  

індивідуальних цілях кожного її члена. Саме врахування індивідуальних 

цілей співробітників гарантує їх підтримку необхідної організаційної 

культури.   

Вважаємо, що визначальним результатом ґенези організаційної 

культури в публічному управлінні на даному етапі її розвитку є синтез 

ролей керівника і лідера. Якщо на попередніх етапах ключовою 

управлінською проблемою була задача встановлення конструктивного 

співробітництва між офіційними керівниками з одного боку, і лідерами 

робочих груп та трудових колективів – з іншого, то в даний час стає 

нормою в діяльності успішного управлінця суміщення функцій керівника 

і лідера. Внаслідок цього поняття керівництва поступово змінюється 

поняттям лідерства, оскільки реальне і ефективне управління організацією 

забезпечується не стільки авторитетом посади, скільки авторитетом 

особистості керівника, його лідерськими здібностями. Отже, лідерські 

якості керівника стають аксіомою успішного формування та розвитку 

сучасної організаційної культури. Не випадково Е. Шейн у своїй роботі 

тлумачить лідерство як управлінський вплив, керівництво, що 

здійснюється завдяки цінним особистісним якостям. У зв’язку з цим Е. 
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Шейн пише: “Створення культури, її еволюція та управління нею – ось у 

чому полягає достеменне завдання керівника” [2, с.16].  

Незважаючи на велику кількість досліджень, поки що однозначного 

тлумачення терміну “лідерство” не існує. На нашу думку, воно пов’язане 

зі здібністю людини формувати чи змінювати організаційну культуру, а 

також впливати на окрему особистість або на групу людей за допомогою 

особливих особистісних властивостей з метою спрямування їх зусиль на 

досягнення цілей організації та їх власних цілей. Для цього, як було 

сказано вище, дуже важливо, щоб лідерство асоціювало з управлінням або 

адмініструванням і носило формальний і організуючий характер, коли 

влада є санкціонованою відповідною посадою. Існує ще неформальний,  

організуючий характер, властивий лідерству, яке не санкціоноване 

посадою і ґрунтується суто на авторитеті особи чи групи осіб. Нажаль, 

існує лідерство, яке носить неформальний та дезорганізуючий характер і 

не націлене на досягнення організаційних цілей. Як правило, у цьому 

випадку превалюють особистісні цілі, які не сприяють розвитку 

організації і її організаційної культури. Останнім часом в публічному 

управлінні випадки такого лідерства стають не поодинокими, що ще 

більше актуалізує лідерський аспект його організаційної культури.  

В різних підходах до типології організаційних культур лідеру 

відводиться різна роль. Відомо, що в усіх типах організаційної культури, 

крім підприємницької, можна констатувати системний підхід до 

управління, який вимагає професійної діяльності по раціональним 

правилам. При цьому зміна лідера чи керівника не суттєво вплине на 

діяльність організації і її організаційну культуру. В той же час, 

підприємницький тип організаційної культури базується на ситуативному 

підході до управління, а зміна лідера або керівника може привести до 

розвалу організації.  
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Відомо, що зв'язок між лідерством як способом професійної 

поведінки, яка має вплив на групу або колектив співробітників, незалежно 

від посади, і лідерством як посадовим “олімпом”, породжує дві проблеми.  

Лідерство формальне не може ототожнюватися з “реальною” владою, а 

лідерство “реальне” або неформальне – з зайняттям посади.  

Труднощі у тлумаченні поняття “лідерство” можна пояснити ще й 

тим, що формальне положення (посадове) і реальна влада завжди 

впливають один на одного: хтось має стати лідером в результаті певного 

положення. На кінець, лідерство є свого роду технологією зайняття 

посади, а посада – шляхом до лідерства.  

Наукова думка розглядає лідерство як процес і як властивість. 

Лідерство визначається в термінах лідерської поведінки, рольових 

відносин, рівнем впливу на постановку цілей та способів їх досягнення 

тощо. Отже, широке розуміння лідерства включає в себе вплив: на 

постановку цілей і визначення стратегії розвитку; на узгодження 

поведінки для досягнення цілей; на групову підтримку; на організаційну 

культуру.  

Слід наголосити, що лідерство не пов’язане з можливістю 

використання сили, насильства, тиску, які обумовлені положенням в 

організації або офіційними повноваженнями і передбачає лише взаємодію 

людей у підтримці лідера.   

В сучасному світі так швидко змінюються умови життя, що 

ментальна програма людства буде значно відставати від дійсності без 

допомоги лідерів. Саме лідерству властива здібність приймати рішення і 

діяти в умовах повної невизначеності, а також у середовищі, яке постійно 

змінюється. До того ж, відношення лідерства має місце тоді, коли всі 

учасники – і лідер, і послідовники – відчувають наявність конкретних 

потреб, оптимальне задоволення яких можливе тільки завдяки підтримки 

взаємодії. Варто погодитися  з думкою Н. Тічі, який відмічає, що лідери – 
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це люди-переможці, які володіють ідеями і цінностями, а також енергією і 

силою волі для того, щоб робити те, що необхідно. І організації стають 

переможцями, оскільки у них є хороші лідери, і не тільки “вгорі”, а й на 

усіх рівнях [3, с.263].  В таких організаціях активно використовують час і 

ресурси на виховання лідерів. До того ж, з трансформацією суспільства 

змінюється зміст лідерства, його роль у формуванні та розвитку 

організаційної культури.  

На разі,  будь-яка організація знаходиться у процесі безперервних 

змін, щоб пристосуватися до змінного зовнішнього середовища. Вона 

вимушена змінювати політику, процедури і структури, а також 

забезпечувати мотивацію окремих співробітників та груп  для плідної 

роботи в умовах сучасних потрясінь та невизначеності. Ці зміни 

передбачають просування організації до визначеного і бажаного стану у 

майбутньому. При цьому формування та розвиток параметрів 

організаційної культури, а також наповнення її якісно новим змістом, 

обумовлює зміни усіх кадрових технологій, які використовує керівництво 

даної організації до своїх співробітників. До того ж, стратегічно важливим 

фактором стають лідерські уміння керівників будувати відносини з 

колективом і в колективі, управляти роботою і персоналом, навчати і 

вчитися самим безперервно тощо.  

Цілком зрозуміло, що такі організаційні перетворення пов’язані з 

формуванням відповідних формальних і неформальних правил та норм 

організаційної поведінки з урахуванням вкладу кожного співробітника на 

підставі його незалежності та розвитку пізнавальних практик, а також на 

підставі змін традиційних групових інтересів у бік партнерства та 

толерантності. Проте, частіше за все, навіть визнані в організації лідери і 

керівники формують та розвивають організаційну культуру суб’єктивно і 

однобоко. Вони ставлять групові задачі, базуючись на ідеологічній 

(ціннісній) складовій організаційної культури, залишаючи без змін 
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системи винагород, контролю, обліку, інформаційного забезпечення, 

професійного та службового зростання тощо.  

Дослідження ролі лідерства у формуванні і розвитку організаційної 

культури не буде повним без аналізу теорії лідерства по Шейну. Він 

вважав, що особлива роль лідерів полягає у тому, що вони пропонують 

певні відповіді на питання, які пов’язані з зовнішніми і внутрішніми 

аспектами існування організації. Але при цьому лідери не привчають 

колег до певної моделі сприйняття та мислення, а спонукають їх до 

певних дій, які дозволяють перевірити власні ідеї вирішення 

організаційних проблем і створення стабільної внутрішньої системи 

управління.  

Е. Шейн підкреслює, що роль лідера у формуванні та розвитку 

організаційної культури на різних етапах життя організації є різною. 

Ранній етап життя організації унеможливлює різного роду двозначні та 

розкольницькі позиції завдяки чіткій стратегічній політиці лідера-

засновника. При певних змінах зовнішнього середовища на подальших 

етапах розвитку організації його первинні уявлення можуть значно 

змінитися, що приведе до змін в організаційній культурі.  

Е. Шейн також підкреслював, що з розвитком організації вторинні 

механізми формування і розвитку організаційної культури 

перетворюються у первинні механізми і забезпечують організаційну 

стабільність. Він вважав, що чим найбільш важливу роль у роботі 

організації будуть відігравати структури, процедури та ритуали, тим в 

більшій мірі вони ставатимуть своєрідними фільтрами або наборами 

критеріїв при виборі нових лідерів. Внаслідок цього в достатньо 

розвинутих організаціях вірогідність того, що нові лідери стануть 

змінювати організаційну культуру, суттєво знижується [2, с. 219]. Проте, 

якщо лідер зможе змінити організаційну культуру, використовуючи всі 
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перелічені вище механізми, то він автоматично стає неперевершеним 

лідером.  

Аналіз взаємозв’язку домінуючих управлінських форм і механізмів 

та інструментів процесу встановлення цілей дає можливість остаточного 

визначення управлінської форми публічного управління і ролі керівника. 

Враховуючи його відмінні особливості від будь-якої іншої галузі 

людської діяльності, можна стверджувати, що тільки демократична 

управлінська форма може забезпечити верховенство законодавства та 

легітимність при лідерській ролі керівника. Що стосується типу 

організаційної культури, який найбільш прийнятний у публічному 

управлінні, то на даний час він є переважно бюрократичним і таким, який 

відчутно стримує реформаційні і трансформаційні процеси, обумовлені 

сучасною парадигмою публічного управління. Проте останнім часом, на 

підставі впровадження нового публічного менеджменту (New Public 

Management), світова наукова думка схиляється до партиципативного або 

осучасненого корпоративного типу організаційної культури, коли 

публічні інституції вчасно і цілковито задовольняють вимоги суспільства 

до надання йому публічних послуг. В сучасних вітчизняних умовах 

особливо  необхідні лідери, які здатні сформувати організаційну культуру 

з високими етичними стандартами і орієнтовану на клієнта-громадянина. 

Фактично очікується, що лідер зможе досягнути повної професійної, 

соціальної та емоційної інтеграції кожного співробітника у справи органу 

публічної влади, і досягнення за рахунок цього максимально можливої 

ефективності та результативності діяльності службовців [5, с. 186].   

Висновки. Отже, у сучасному глобальному світовому середовищі 

наявність чіткої і зрозумілої стратегії публічного управління; 

використання інформаційних технологій; дотримання високих стандартів 

якості праці; відповідна компетентність працівників; наявність 

відповідної організаційної культури є необхідними, але не достатніми 
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умовами, які можуть задовольнити вимоги сучасного суспільства у 

наданні йому публічних послуг. На часі особливу роль у цьому мають 

зіграти лідерство та ініціатива як керівників усіх рівнів, так і їх підлеглих. 

Йдеться про те, що наше буремне сьогодення ставить все нові і нові 

завдання перед сферою публічного управління, які потребують досить 

швидкого реагування і децентралізації прийняття управлінських рішень. 

Часи “циркулярів зверху” пройшли безповоротно, і законодавство має 

вибудовуватися, починаючи з нижчих ланок управління, тобто, на місцях, 

завдяки ініціативі та лідерству усіх працюючих у сфері публічного 

управління. Подальші дослідження розглянутої теми мають поглибити 

технологічні  аспекти впровадження лідерської компоненти 

організаційної культури в публічному управлінні.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Проаналізовано  особливості розвитку економіки України під 

впливом глобалізації. Вивчено події, які зробили найбільший вплив на 

поступальний розвиток держави.  Розглянуто динаміку прямих іноземних 

інвестицій в економіку України та проаналізовано наслідки такої 

динаміки. Запропоновано основні вектори для розвитку України. 

Ключові слова: глобалізація, розвиток, інвестиції, модернізація, 

ризики. 

Глобалізацію розглядають як основний фактор розвитку цивілізації. З 

кожним днем її впливи на кожну країну прямо та опосередковано 

зростають. Під впливом локальних, а також глобальних факторів 

формується нова економічна, геополітична та цивілізаційна ситуація. 

Глобалізація дає можливість виявити нові ракурси державних форм 

прояву в світовій системі і нові моделі суспільно-правових інтересів, 

прослідкувати трансформацію державного суверенітету і виявити нові 

модифікації державних формувань та проблем багатьох правових систем. 

Сьогодні глобалізація займає особливе значення в житті кожного 

українця окремо, і країни загалом, оскільки трансформаційні процеси, що 

відповідають тенденціям нового світу, створюють нові можливості та нові 

ризики [2, с. 218]. 

Проблемам глобалізації та її впливам на нашу країну присвячені 

праці як і вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як: В.П. 

Вишневського, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, М.І. Зверякова, Ю.В. 
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Кіндзерського, О.А. Корнієвського, В.Л. Мазура, Е.Д. Холстініної та 

інших. 

Мета даної статті полягає в аналізі впливів глобалізаційних процесів, 

тенденцій їх розвитку, а також прогнозах розвитку соціально-

економічного становища України на наступні 3роки. 

Сьогодні Україна відноситься до країн, що розвиваються, відповідно, 

вона має недостатньо структурної сили, щоб істотно впливати на процеси 

в глобальній системі міжнародних відносин. А ситуація, що сформувалась 

на сучасному етапі розвитку нашої країни привела до того, що більшість 

проблем суспільного розвитку загострюються та набувають глобальних 

масштабів. 

До розпаду Радянського Союзу, Україна була потужною 

індустріально-аграрною країною, яка в ті часи займала лідируючі позиції 

в Європі та світі по ключовим показникам сільськогосподарського і 

промислового, військового та наукового розвитку. Це сприяло 

культивуванню думки суспільства про сприятливі перспективи соціально-

економічного прогресу України поза єдиним національно-господарським 

комплексом СРСР та швидкі темпи інтеграції країни в 

загальноєвропейські структури. Після проголошення незалежності в 

Україні відбувся глибокий економічний спад, який переріс в системну 

кризу і вплинув на всі важливі сфери життєдіяльності суспільства. Як 

результат – Україна стала слабкою державою в політичному відношенні. 

В Україні не склався механізм підтримки національного виробництва, а 

склався механізм його придушення. Недосконалою залишається і 

вітчизняна податкова система, але особливо важкою являється ситуація з 

інвестиційною політикою. Інвестори вкладають гроші в економіку тих 

країн, які демонструють стабільний ріст, а також здатність забезпечувати 

ці процеси. Якщо це не відбувається, то ті мізерні інвестиції, які 
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надходять, обкладаються з усіх боків такими умовами, що виникає 

питання про їх доцільність [1, с. 325]. 

Для того, щоб Україна вижила як самостійна держава, потрібно 

зробити все для підвищення конкурентоздатності економіки нашої країни, 

як з точки зору витрат на виробництво, так і з точки зору інвестиційної 

привабливості. При цьому, варто бути реалістами та усвідомлювати, що 

сьогодні ми володіємо обмеженою кількістю переваг, які здатні 

забезпечити конкурентоздатність української економіки. 

За допомогою промислової політики можливо змінити галузеву 

структуру з метою стимулювання економічного зростання. Сама 

промислова політика стає способом державного регулювання 

прогресивних структурних змін у сфері виробництва, які забезпечують 

вихід на траєкторію стійкого економічного зростання. Недоцільне 

використання інструментів промислової політики можуть призвести до 

втрати конкурентоспроможності галузі. В більшості випадків 

неефективність промислової політики була пов’язана з застосуванням 

помилкових механізмів регулювання або з лобіюванням інтересів 

визначених бізнес-груп. 

Ретроспективний погляд на зроблене і не зроблене за 27 років 

незалежності України дає достатньо підстав стверджувати, що економіка 

країни перебуває на початковому етапі створення власної моделі «ривка 

навздогін». Зрештою, потрібно вирішити, з чого почати. Безумовно, слід 

врахувати не лише досягнення традиційних лідерів світової економіки, 

але й корисний досвід перевтілень – розвитку нових країн інформаційного 

суспільства. 

Українська модернізація, в своїй першооснові має гамлетівську 

проблему: «бути чи не бути». Не дивлячись на те, що країна протягом 27 

років незалежності на руїнах планової економіки створювала власний 

варіант олігархічного устрою господарювання, який не став фундаментом 
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для «українського дива». За цієї моделі істотно гальмується потенціал 

важелів конкуренції, країна не відповідає рівню світових лідерів, навіть не 

наближається до цього. Контролюючи цілі галузі, олігархи не зацікавлені 

в міжгалузевому русі капіталу і структурних змінах, оскільки подвоюють 

свої доходи через політичні канали за допомогою свого впливу на 

державні інституції та взаємозв’язок з ними. Головною рисою 

олігархічної економіки є домінування корупції в тісних зв’язках між 

економічною та адміністративно-політичною «елітами». Однак, основним 

недоліком олігархічної моделі економіки є вкрай низький рівень 

інноваційної складової зростання. Як свідчать численні дослідження, в 

останні 20 років попит на інновації з боку українських підприємств 

залишається низьким, він не відповідає потребам стійкого економічного 

розвитку і цю тенденцію не змогли переламати навіть кризові періоди [3, 

с. 280]. 

Для України налагодження ефективних і гідних її потенціалу зв’язків 

з ЄС являлось одним із пріоритетних завдань. Однак європейський вибір 

України не має на увазі її однозначного тяжіння до Європи, а передбачає 

створення системи взаємовідносин України в просторі Європа – Північна 

Америка – Країни пострадянського простору. Саме ця система в 

глобальному контексті і зумовлює набір стратегій і перспектив шляхів 

розвитку України в 21 столітті. Для України її майбутнє, в першу чергу, 

пов’язано з відтворенням державності та оформленням 

загальнонаціональної ідеї. Потрібно також обрати стійку і динамічну 

модель економіки. Магістральним шляхом розвитку економіки України в 

наші роки стане створення економіки відкритого типу, тобто такої 

економічної системи, якою б користувались більшість країн нашого світу. 

З одного боку, це дозволить Україні стати зрозумілою країнам-партерам, і 

іншого – відкриє дорогу в Україну для транснаціональних корпорацій [7, 

с. 154] . 
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В період розгортання глобалізації багато країн об’єднуються на 

основі взаємовигідного обміну знаннями і технологіями з метою 

досягнення прогресу в світовій економіці. У разі відсутності в уряду 

сформованої системи впровадження інновацій проведення політики 

вільної торгівлі може призвести до серйозних економічних втрат. Більш 

того, можливі застій і деградація. Науково-технічний потенціал і 

національна система інновацій в Україні, на думку фахівців, дають 

Україні значні переваги у конкурентній боротьбі. Цей потенціал і всі 

пов’язані з ним переваги слід активно задіяти для реалізації стратегічних 

інтересів України і забезпечення довгострокової стабілізації економіки [5, 

с. 386-391] .  

В 2017 році економіка України продовжувала зростати і розвиватись, 

але, на жаль, робила це занадто повільними темпами і порядком відстала 

від глобальних тенденцій.  

Так, на економічну ситуацію в країні вплинуло багато факторів. 

Наприклад, висока корупція з’їдає щорічно 2% ВВП за оцінками МВФ. 

Глобалізація в бізнесі і фінансах відкрила нові можливості для отримання 

незаконних доходів в країнах, що розвиваються, до яких відноситься і 

Україна. Сфери, які вимагають частого втручання чиновників, такі як 

природні ресурси та інфраструктура, стали особливо вразливими цілями.  

Аналітики «Українського інститут майбутнього» виділили головні 

події в економіці України за 2017 рік, які зробили найбільший вплив: 

1. Підвищення мінімальної заробітної плати в два рази – до 3200 

грн. За оцінками НБУ це підвищило ВВП на 0,5%, в той же час, це 

викликало ріст інфляції на 2-4%. Тенденцію змін за останні 5 років 

можете побачити в  таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Рік 
Сума мінімальної 

заробітної плати, грн. 
ВВП, % 

Індекс інфляції, 

% 

2013 1147 3,3 100,5 

2014 1218 7,7 124,9 

2015 1378 26,3 143,3 

2016 1400-1600 20,4 112,4 

2017 3200 25,2 113,7 

 

2. Отримання траншу МВФ – 1 млрд грн., що допомогло 

поповнити резерви НБУ і підтримати стабільність курсу гривні. 

3. Розміщення 15-річних єврооблігацій України на суму 3 млрд 

доларів під 7,375%. 

4. Перевищення облікової ставки НБУ – з 12,5% до 13,5% – це 

створило тиск на ділову активність та зростання економіки. 

5. Підвищення в рейтингу Doing Business з 80 позиції на 76, що 

певним чином знизило ризики для інвесторів. 

6. Вихід банківського сектора в прибуток – це сприяє загальному 

зростанню економіки. 

Отже, можна сказати, що економіка нашої країни показує ріст, але 

він є досить слабким та повільним, з огляду на ті вимоги, які ставить 

перед нами світова спільнота. Але Україна економічні показники 

зростають слабше, за інші європейські країни, тому її і відносять до країн, 

що розвиваються. Однією з суб’єктивних причин може бути те, що ми не 

маємо детального плану по розвитку країни. 

На жаль, негативним є і зовнішній борг України. За наступні п’ять 

років Україні необхідно виплатити більше 40 млрд доларів. В 2018 році 

виплати за зовнішнім боргом складуть 6,5 млрд доларів, а золото-валютні 

резерви нашої країни складають 19,5 млрд доларів. Але, якщо ми не 
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набудемо зовнішньої фінансової підтримки, тоді наші резерви знизяться 

до критично низького рівня [6]. 

Таким чином, щоб не потрапити у зону ризику, Україні не обійтись 

без підтримки Міжнародного валютного фонду, так як без кредитів МВФ 

стрімко зростає можливість падіння резервів нижче критичного рівня і 

девальвації гривні до 35-49 грн. за долар. Також, за прогнозами експертів, 

якщо країна не проведе реструктуризацію боргу і не змістить пікові 

виплати з 2021 року на більш пізній період, то в 2019 році вона зможе 

опинитись в системі неконтрольованого дефолту. 

Окрім ризиків, які не оминуть Україну стороною, є також маса 

позитивних можливостей для вітчизняної економіки в 2018 році. Один із 

позитивних моментів – продовження співпраці з МВФ. Якщо вона 

продовжиться, то в наступному році Україна зможе отримати 3,5 млрд 

доларів траншу, що допоможе стабілізувати курс гривні і успішно 

виплатити зовнішні борги. І звичайно ж, найголовніший фактор, який 

допоможе у розвитку економіки – інвестиції. Тому що саме вони 

стимулюють створення  підприємств та робочих місць на них. Україні 

щорічно потрібно залучати 20 млрд доларів інвестицій для розвитку. 

Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за 

останні 6 років можна побачити на діаграмі (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку 

України 

За прогнозами експертів, якщо в 2018 році буде завершена судова 

реформа і реформа енергетичного сектору, проведена прозора 

приватизація,  

прийнятий закон про заміну податку на прибуток, податком на 

виведений капітал, а також створені умови для запуску спеціальних 

економічних зон – це дозволить залучити в Україну додатково 2-3 млрд 

доларів зовнішніх інвестицій, а в 2019-2020 роках від 7 млрд до 13 млрд 

доларів [8]. 

Ще один вектор для розвитку – модернізація транспортної 

інфраструктури. Транспортна інфраструктура в країні зношена на 70-90%, 

що обмежує можливості експорту продукції і транзиту. Загальна потреба 

в інвестиціях на 2018 рік оцінюється в 6,5/8 млрд доларів. Адже, 1 долар 

інвестицій в інфраструктуру дає 2-3 долари приросту номінального ВВП, 

а створення одного робочого місця в транспортному секторі призводить 

до створення шести робочих місць в інших секторах [4, с. 92]. 

З приводу прозорої приватизації – вона дозволить компаніям 

залучати додатковий інвестиційний ресурс. На 2018 рік запланована 
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досить масштабна приватизація, якщо вона здійсниться, це істотно 

поліпшить економічний стан країни і не дасть вирости дефіциту бюджету. 

Експерти також додають, що розвиток підприємництва та формування 

нових інститутів допоможе стимулювати експорт, а також зменшити 

ризики для іноземних інвесторів, що збільшить внутрішнє споживання на 

10-12% на рік. 

Отже, підводячи підсумок, можна стверджувати, що на сьогоднішній 

день глобалізаційні процеси в світі досягли такого впливу на країни, що їх 

вже не можна ігнорувати. Глобалізація являється процесом всесвітньої 

економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В  ОБ’ЄДНАНІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  

У статті досліджено особливості формування органів управління 

об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) в умовах реформування. 

Висвітлено специфіку реорганізації організаційної структури селищної 

ради в ОТГ. Запропоновано пріоритетні напрями діяльності 

новостворених ОТГ на прикладі Вороновицької об’єднаної 

територіальної громади Вінницької області.  

Ключові слова: органи управління, об’єднана територіальна 

громада, децентралізація, добровільне об’єднання. 

Постановка проблеми. Актуальність реформи децентралізації в 

Україні не викликає сумнівів ні в практиків, ні у науковців.  Кожен 

мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, 

доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні 

дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих 

послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. 

Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: 

сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми. Саме вони повинні мати 

широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними 

https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2014
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вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. Одним із 

рушійних кроків в даному процесі є добровільне об’єднання громад. 

Добровільне об’єднання територіальних громад ґрунтується на принципах 

конституційності та законності, добровільності, економічної 

ефективності, державної підтримки, повсюдності місцевого 

самоврядування, прозорості та відкритості, а також відповідальності [1].  

Метою статті є дослідження проблем та перспектив формування 

органів управління в об’єднаній територіальній громаді на сучасному 

етапі реформування органів управління на місцевому рівні. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Питання децентралізації 

влади та реформування місцевого самоврядування як етапу формування 

нової ефективної системи управління системно у своїх дослідженнях 

вивчають такі науковці як Дирів А.Б. [2], Махначова Н.М. [4], Шаров 

Ю.П., Міненко М.А., Баймуратов М.О. та інші. Зважаючи на активну фазу 

практичного впровадження реформи децентралізації вважаємо тема статті 

актуальною. 

Виклад основного матеріалу. Впровадження системи 

децентралізованого управління – це досить складний та довготривалий 

процес, який повинен бути чітко та ретельно визначений. 18 грудня 2016 

року було створено Вороновицьку об’єднану територіальну громаду, до 

якої увійшли селище Вороновиця та село Комарів Вінницького району 

Вінницької області. Село Комарів розташоване у 15 кілометрах від 

обласного центру, а його населення налічує 1277 чоловік. Зміна порядку 

фінансування та підпорядкування Вороновицької громади стали 

поштовхом до змін в організаційній структурі. На рис. 1. розглянемо 

організаційну структуру Вороновицької селищної ради до об’єднання в 

Вороновицьку ОТГ. 
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Рисунок 1 – Організаційна структура Вороновицької селищної ради 

Вінницького району Вінницької області (до створення ОТГ 

18.12.2016) 

 Після прийняття рішення про створення ОТГ з’явилась необхідність 

реорганізації організаційної структури селищної ради. Було створено нові 

відділи, серед яких відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, 

відділ комунальної власності та земельних відносин, а також 

організаційний відділ. Також введено до штату нові посади, насамперед 

посада старости громади, що об’єдналася з селищем Вороновицею, а саме 

громада села Комарів. До реорганізованої організаційної структури 

селищної ради в об’єднаній громаді планується включення ще таких 

відділів, як відділ освіти, культури, архітектури, що свідчить про потужні 
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перспективи Вороновицької селищної громади в її економічному, 

соціальному та культурному розвитку. 

Також для жителів Вороновицької ОТГ було створено Центр надання 

адміністративних послуг. Сьогодні центр надає близько півсотні 

різноманітних послуг. За період своєї роботи ЦНАП надав послуги більше 

п’яти тисячам громадян. Також в ЦНАПі працює державний реєстратор, 

яким у 2017 році було зареєстровано 170 прав власності на майно. З 

початку 2018 року – 415.Також у ЦНАПі послуги місцевим громадянам 

надають спеціаліст з Управління праці та соціального захисту населення 

Вінницької РДА та спеціаліст з Пенсійного Фонду, двічі на місяць у 

Вороновицю приїжджає спеціаліст із Бюро технічної інвентаризації. В 

режимі відео-конференцій громадян також консультують із Центру 

зайнятості. В перспективі – придбання обладнання для виготовлення ід-

карток та закордонних паспортів. З початку 2018 року саме послуги, які 

надає державний реєстратор, очолили рейтинг найзатребуваніших серед 

населення. За ним ( 380 наданих послуг) – соціальні послуги та пенсійне 

забезпечення (155 послуг). У 2017 році ситуація виглядала дещо інакше: 

 люди найчастіше звертались із питаннями  соціального характеру (3398), 

на другому місці були запити щодо паспортної системи (507), а почесне 

третє місце займали питання з пенсійного  забезпечення (481), що 

відображено в таблиці 1 [3]. 

Таблиця 1 - Звернення громадян до ЦНАПу Вороновицької 

об’єднаної територіальної громади (ос.) 

Н/п Назва послуги 2017 (рік) 2018 (1 півріччя) 

1. Реєстрація права власності на 

майно 

170 415 

2. Соціальні послуги 3398 380 

3. Пенсійне забезпечення 481 155 
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Одним із найпріоритетніших напрямів роботи по благоустрою 

громади є будівництво нових доріг. Невід’ємною частиною покращення 

якості життя є проведення централізованого водопостачання. З початку 

цього року у селі Комарів було збудовано 2 та капітально відремонтовано 

одну артсвердловину. Вороновицькою селищною радою замовлено 

комплексну топографічну висотну фотозйомку для визначення місць 

розташування майбутніх артезіанських свердловин та маршрутів 

прокладання водогонів.  

Найвагомішим досягненням у сфері культури в 2017 році стало 

відкриття палацу Можайського після капітального ремонту фасадів 

пам’ятки архітектури. Фінансувався проект за кошти Європейського 

Союзу, а також субвенцій з обласного, районного  та місцевого бюджетів 

(з бюджету ОТГ – 150 тисяч гривень). 

 Висновки. Таким чином, об’єднані громади дійсно зацікавлені у 

великому фінансовому ресурсі: 60% ПДФО, державні субвенції на освіту, 

медичні заклади, розвиток інфраструктури.  Фінансування між ОТГ і 

сільськими радами відрізняється суттєво, до того ж  тільки об’єднаним 

громадам передаються землі, що знаходяться поза межами населеного 

пункту. Із Вінницького району першою ОТГ стала Вороновицька громада.  
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 Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті представлено результати теоретичного аналізу базових 

категорій теорії конкуренції, розглянуто особливості або властивості, 

які створюють для суб'єктів господарювання певну перевагу над своїми 

прямими конкурентами.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність 

підприємства, міжнародна конкурентоспроможність підприємства, 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства є одним з важливих аспектів 

ринкового середовища, що сприяє адаптації підприємства до умов на 

ринку. В сучасному бізнесі конкурентоспроможність підприємства є 

запорукою його успіху, прибутковості і процвітання. 

В сучасних умовах розвитку світової економічної системи, процеси 

інтеграції та глобалізації спричинили взаємопроникнення та тісну 

співпрацю господарських систем країн, що інтегруються. В цьому можна 

розрізнити два моменти. По-перше, це дає поштовх для розвитку країн із 

більш відсталою економікою, а по-друге, економічна криза не бачить 

http://votg.gov.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175
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кордонів і тому розповсюджується так само швидко. Для економіки 

України, яка зараз переживає досить складний період, пов'язаний із 

подоланням наслідків кризи, вихід з такої ситуації може підказати 

зовнішня підтримка більш розвинених країн, або ж розвиток власних 

потужностей та конкурентоспроможності через формування стійких 

конкурентних переваг. 

Вивченню теорії формування конкурентних переваг належить значна 

частина економіки підприємництва та менеджменту. Вивченням таких 

факторів успіху у різні відрізки часу займалися такі провідні вітчизняні та 

західні вчені – економісти: П. Забєлін, Н. Моісєєва, А. Войчак, М. Портер,    

Б. Карлофф, Р. Фатхутдінов, А. Шегда, А. Сміт,  Д. Рікардо, Хекшер, Б. 

Олін, П. Самуельсон, В. Баранчеєв та інші.  

Конкуренція змушує суб’єктів підприємницької діяльності не 

зупинятися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижувати 

витрати на виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що 

пропонуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність. 

Цінність конкурентних переваг на ринку для підприємств що 

специфічно займаються ЗЕД не є сталою величиною, оскільки розвиток 

конкуренції знаходиться у постійній динаміці. Основним завданням 

підприємств є утримання вже існуючих конкурентних переваг та 

формуванням нових. Цей сегмент потребує подальшого вивчення та 

досліджень.  

 Мета та завдання відповідного теоретичного дослідження є 

поглиблення теоретичних та практичних засад конкурентних переваг, 

виявлення джерел їх формування, пошук шляхів їх вдосконалення та 

утримання на необхідному рівні для підприємств у сфері ЗЕД.  

У сучасній економічній літературі, що присвячена проблемам 

виживання та стратегічного успіху фірм в умовах висококонкурентного 

середовища, велика увага приділяється факторам успіху підприємства, 
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зокрема ключовим і ринковим факторам успіху, ключовим компетенціям, 

конкурентним перевагам. Про стратегічний успіх говорять у тих 

випадках, коли він забезпечується протягом тривалого проміжку часу. До 

ключових факторів успіху належить сукупність чинників ринкової та 

ресурсної орієнтації, які можуть вплинути на формування довгострокової 

конкурентоспроможності фірми і, відповідно, на її стратегічний успіх. 

Теоретичні та емпіричні дослідження для конкурентних переваг 

підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності свідчать, 

що набір ключових факторів успіху в різних галузях значно відрізняється. 

До того ж, з часом вони можуть змінюватись в одній і тій же галузі під 

впливом зрушень загальної ситуації в ній.  

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства відображає 

можливість ефективної виробничо-господарської діяльності в умовах 

глобального конкурентного ринку. Це забезпечується всім комплексом 

наявних у підприємства ресурсів. Виробництво та реалізація 

конкурентоспроможних товарів і послуг є узагальнюючим показником 

життєздатності підприємства, його вміння ефективно використовувати 

свій фінансовий, виробничий, науково-технологічний та трудовий 

потенціал. 

Протягом усього періоду дослідження конкуренції та особливі 

конкурентніпереваги підприємства за специфікою зовнішньоекономічної 

діяльності поняття «конкурентної переваги» по-різному трактували вчені-

економісти. Г. Азоєв вважає, що конкурентні переваги є концентрованим 

проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, 

організаційній сферах діяльності підприємства, яке можна виміряти 

економічними показниками (додатковий прибуток, вища рентабельність, 

частка ринку, обсяг продажів) [5, с. 48].  

На нашу думку, це визначення стосується узагальнюючої переваги, 

що походить від всіх можливих конкурентних переваг, а не від одиничної 
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конкурентної переваги в окремій сфері діяльності. Як вважає З.М. 

Борисенко, конкурентна перевага – це показник, що забезпечує 

підприємству перевагу над конкурентами на цільовому ринку для 

підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 45].  

Важко погодитися з таким визначенням, оскільки показник або 

кілька показників можуть відображати конкурентну перевагу, але сама по 

собі конкурентна перевага не може бути показником. В. Петров під 

конкурентними перевагами розуміє ті характеристики, котрі створюють 

для організації, що виробляє й /або реалізує окремий продукт, певні 

переваги над конкурентами; будь-які інновації, що дають реальне 

збільшення бізнес-успіху [4].  

Під конкурентною перевагою слід розуміти позитивні відмінності 

суб'єктів господарювання від конкурентів в деяких або в усіх видах 

діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної 

ефективності в короткотерміновому періоді й виживання в 

довготерміновому за рахунок постійного пошуку нових можливостей і 

швидкої адаптації до навколишнього оточення та умов конкурентної 

боротьби, що змінюються. 

 Зовнішній аспект забезпечення конкурентних переваг, а особливо 

конкурентні переваги підприємства за специфікою зовнішньоекономічної 

діяльності: ринкові фактори успіху. Сучасні швейцарські та німецькі 

економісти, які багато уваги приділяють розробці концепції факторів 

успіху підприємства, поділяють всі реалізовані певною фірмою ключові 

фактори успіху на дві групи: стратегічні фактори успіху та ключові 

компетенції. 

 Перша група – стратегічні фактори успіху - включає реалізовані 

фактори успіху, які мають ринкове походження і безпосередньо 

сприймаються клієнтом. З цього визначення можна побачити, що слово 

«стратегічні» не відповідає тому змісту, який вкладають ці автори у 
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наведене поняття. Тому більш коректним є назвати першу групу чинників 

«ринковими» факторами успіху. Прикладами ринкових факторів успіху 

можуть бути: якість продукції, додаткові послуги, ціна, завдяки яким 

споживачі отримують для себе додаткову корисність.  

Внутрішній аспект забезпечення конкурентних переваг та системи 

оцінки конкурентні переваги підприємства за специфікою 

зовнішньоекономічної діяльності: ключові компетенції. Друга група – 

ключові компетенції – являють собою сукупність навичок і технологій, 

яка базується на явних та прихованих знаннях, забезпечує формування 

цінностей у системі клієнта, є оригінальною по відношенню до 

конкурентів і відкриває доступ до нових ринків. Їх складно імітувати та 

передавати. Ресурси фірми приймають форму ключових компетенцій, 

якщо відбір і комбінація ресурсів здійснюється краще, оригінальніше, 

швидше за конкурентів. Ключові компетенції повинні стабільно 

забезпечувати конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно 

ринкових суперників. Можливість відтворення конкурентами ключової 

компетенції веде до її знецінення. Виділяють також наступні рівні 

компетенції:  

1) окремих індивідів (професійні компетенції);  

2) ролей, що виконують члени компанії в проектних й інших групах у 

процесі господарської діяльності (рольові компетенції); 

3) здійснення певних функцій у процесі виробництва та реалізації 

продукції (функціональні компетенції); 

 4) взаємопов’язаний набір навичок, здібностей та технологій, який 

забезпечує унікальність підприємства у певній галузі чи сфері та може 

застосовуватись у багатьох видах бізнесу (ключові компетенції).  

 Проведений аналіз підходів до класифікації конкурентних переваг 

дає можливість зробити висновок, що найбільш прийнятною як з 

наукової, так і з практичної точки зору є класифікація конкурентних 
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переваг підприємства за специфікою зовнішньоекономічної діяльності за 

шістьма критеріями: 

 - відношенням до підприємства (зовнішні та внутрішні); 

 - сферою прояву (постачання, НДДКР, виробництво, реалізація, 

сервіс та експлуатація); 

 - джерелами створення та можливістю імітації (переваги "низького, 

високого і найвищого рівня"); 

 - тривалістю дії (стратегічні і тактичні); 

 місцем формування (на робочому місці, в окремому підрозділі, в 

організації в цілому); 

 - видом ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги 

(науково-технічний ефект, економічний, соціальний, екологічний ефекти).  

Таким чином, в умовах висококонкурентного середовища, велика 

увага приділяється факторам успіху підприємства, зокрема ключовим і 

ринковим факторам успіху, ключовим компетенціям, конкурентним 

перевагам. Конкурентоспроможність підприємства є результатом 

реалізації його конкурентних переваг по всьому спектру проблем 

управління підприємством. Для аналізу формування конкурентних 

переваг було вивчено їх джерела та класифікацію конкурентних переваг з 

найважливішими критеріальними ознаки, таким, як характер джерела, 

місце виникнення, характер динаміки, сфера прояву тощо. 

 Аналітично дослідивши теоретичні основи формування 

конкурентних переваг варто зауважити, що вони представляють собою 

аналіз всіх можливих факторів, які впливають на виникнення та 

функціонування останніх. Очевидно, що процес цей є досить кропіткий, 

але приносить чималу користь підприємству. Тому застосування цієї 

теорії на практиці покаже її ефективність. 

Отже, можна зробити висновок, що поняття 

«конкурентоспроможності підприємства» є дуже складним і не має 
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жодного узагальненого визначення. Його не можна розглядати з якоїсь 

однієї сторони, треба враховувати всі аспекти цього поняття. Деякі 

науковці вважають, що головним є можливість ефективно 

розпоряджатися фінансовими ресурсами, інші пояснюють 

конкурентоспроможність підприємства через здатність випускати та 

реалізувати конкурентоспроможний товар. Міжнародну 

конкурентоспроможність слід розуміти, як здатність підприємства 

ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а також можливість 

досягнення ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної 

діяльності і лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища. 
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Проаналізовано особливості забезпечення розвитку сучасних 

підприємств, визначено основні проблеми та перешкоди цього процесу, 

проаналізовано взаємозв'язок та напрямки взаємодії між інноваціями та 

інвестиціями, здійснено спробу вдосконалити зазначені процеси. 

Ключові слова:  зростання, стабільність, інновація, інвестиція, 

економічне зростання.  

Сьогодні в умовах кризи фінансування інноваційної діяльності та 

низького рівня інвестиційної активності в інноваційному секторі 

економіки України однією із ключових проблем є реалізація стратегії 

інвестиційно-інноваційного розвитку. Особливої актуальності на 

сьогоднішній день набувають питання вдосконалення принципів, методів 

і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, 

раціоналізації механізму управління процесом залучення інвестицій в 

інновації, а також оцінки доцільності інвестування в інноваційні проекти 

на основі дослідження циклічної динаміки попиту на інновації. 

Аналізуючи взаємозв'язок та напрямки взаємодії між інноваціями та 

інвестиціями, слід зазначити, що: 

  інвестиції забезпечують реалізацію інноваційного процесу, а 

інновації породжують додатковий капітал, і, відповідно - нові інвестиції; 

  інновації складають окремий сегмент інвестиційного ринку і 

в певній мірі є його об'єктом; 
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  інновація - це реалізований на ринку результат певної 

діяльності, одержаний внаслідок інвестування капіталу у створення 

нового продукту або процесу (технології); 

  вважається, що в умовах стабільної економіки всі інвестиції 

бажано мають бути інноваційної спрямованості, а в умовах кризи 

інвестиції повинні бути спрямовані на підтримку діючих технічно 

відсталих виробничих фондів; 

  інвестиції без інновацій призводять до відтворення 

ресурсовитратного та застарілого обладнання , відповідно - до орієнтації 

економіки на екстенсивний шлях розвитку, який, як доведено 

дослідженнями закордонних та вітчизняних економістів, не має 

майбутнього. 

Таким чином, ми вважаємо, що інвестиційні та інноваційні процеси 

слід розглядати не окремо, а у комплексі, що дозволяє стверджувати про 

необхідність реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії забезпечення 

сталого розвитку. 

Відтак, орієнтир на стале економічне зростання - цільова установка 

характерна для підприємств, які пріоритетною метою обирають 

забезпечення повної фінансового рівноваги і уникнення ризику 

банкрутства в процесі майбутнього економічного розвитку. Метод 

планування показників обсягу випуску (реалізації) товарної продукції при 

такому підході заснований на використанні моделі стійкого економічного 

зростання підприємства, яка поєднує цей обсяг з показниками 

використання його капіталу. 

Так як цей метод планування відносно рідко використовується у 

сучасній вітчизняній практиці і не отримав належного відображення в 

літературі, розглянемо його більш докладно. 

Для економічної інтерпретації цієї моделі розкладемо її на окремі 

складові: 
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Таблиця 1 

Т = ЧП / ОР X ККП X А / СК X КОк 

Приріст 

обсягу 

виробництв

а (реалізації) 

товарної 

продукції 

  Коефіцієнт 

рентабельност

і виробництва 

(реалізації) 

товарної 

продукції 

 

  

  Коефіцієнт 

капіталізац

ії чистого 

прибутку 

 

 

  Коефіцієнт 

левериджу 

активів 

  Коефіцієнт 

оборотності 

загальної 

суми капіталу 

 

З наведеної моделі, розкладеної на окремі складові її елементи, 

можна побачити, що можливий темп приросту обсягу виробництва 

(реалізації) товарної продукції, що не порушує фінансову рівновагу 

підприємства, складає роботу наступних чотирьох коефіцієнтів, 

досягнутих при рівноважному його стан на попередньому етапі 

економічного управління: 1) коефіцієнта рентабельності виробництва 

(реалізації) товарної продукції; 2) коефіцієнта капіталізації чистого 

прибутку; 3) коефіцієнта левериджу активів (він характеризує 

"фінансовий важіль", з яким власний капітал підприємства формує 

активи, що використовуються в його господарській діяльності), 4) 

коефіцієнта оборотності загальної суми капіталу. 

Якщо базові параметри фінансової стратегії підприємства 

залишаються незмінними в майбутньому періоді, розрахунковий показник 

буде залишати оптимальне значення можливого приросту обсягу 

виробництва (реалізації) товарної продукції. Будь-яке відхилення від 

цього оптимального значення буде або вимагати додаткового залучення 

фінансових ресурсів (порушуючи фінансову рівновагу), або генерувати 

додатковий обсяг цих ресурсів, не забезпечуючи ефективного їх 

використання в операційному процесі. 



548 

 

Якщо ж за умовами кон'юнктури товарного ринку підприємство не 

може вийти на запланований темп приросту обсягу реалізації продукції 

або навпаки може істотно його перевищити, для забезпечення нового 

ступеня фінансової рівноваги підприємства в параметри стратегії 

використання його капіталу мають бути внесені відповідні корективи 

(тобто змінені значення окремих базових цільових показників). 

Таким чином, модель сталого економічного зростання є регулятором 

оптимальних темпів розвитку обсягу операційної діяльності (приросту 

обсягу виробництва або реалізації товарної продукції) або у зворотному її 

варіанті - регулятором основних параметрів фінансового розвитку 

підприємства (розкритих системою розглянутих коефіцієнтів). Вона 

дозволяє закріпити досягнуте на попередньому етапі управління 

використанням капіталу підприємства фінансову рівновагу в 

довгостроковій перспективі його економічного розвитку. 

Таким чином, з розглянутого методу планування можна зробити 

наступні основні висновки: 

1. Максимальний період безкризового розвитку при досягнутому 

рівноважному фінансовому стані підприємства визначається періодом 

відповідності темпів приросту обсягу реалізації товарної продукції їх 

значенням, розрахованим за моделлю сталого економічного зростання. 

Будь-яке відхилення від розрахункових значень цього показника 

приводить до втрати підприємством стану фінансової рівноваги. 

2. Стійке економічне зростання підприємства забезпечується 

наступними основними параметрами його фінансового розвитку: 

• коефіцієнтом рентабельності виробництва (реалізації) товарної 

продукції; 

• політикою розподілу прибутку (відбиваної коефіцієнтом 

капіталізації чистого прибутку); 
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• політикою формування структури капіталу (відбиваної 

коефіцієнтом фінансового левериджу) або відповідно політикою 

фінансування активів (що відображається коефіцієнтом левериджу 

активів); 

• політикою формування співвідношення основного і оборотного 

капіталу (відбиваної коефіцієнтом оборотності капіталу). 

Змінюючи будь-які перераховані параметри стратегії використання 

капіталу підприємства можна домогтися прийнятних темпів його 

економічного розвитку в умовах фінансової рівноваги. 

3. Всі параметри моделі сталого економічного зростання мінливі в 

часі і з метою забезпечення фінансової рівноваги підприємства повинні 

періодично коректуватися з урахуванням внутрішніх умов його розвитку, 

зміни кон'юнктури фінансового і товарного ринків та інших факторів 

зовнішнього середовища. 

Виходячи з цих висновків у параметри стратегії використання 

капіталу підприємства в процесі його розвитку вносяться необхідні 

корективи, що задаються можливими темпами приросту обсягу 

виробництва (реалізації) товарної продукції [1]. 

Загалом, одним із основних факторів зростання економіки на 

макроекономічному рівні є активізація інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Але, зважаючи на умови економічної кризи, розлад фінансово-

кредитної системи, гостру напруженість суспільного життя та враховуючи 

брак вільних фінансових ресурсів, дослідження проблем такого напряму 

діяльності і пошук шляхів їх вирішення є дуже актуальними. 

Інвестиційно-інноваційна діяльність, в порівнянні з інноваціями, є 

привабливішою для зовнішніх інвесторів і має більший потенціал 

розвитку. В результаті її здійснення підприємство на якісно новому рівні 

оновлює основні виробничі фонди, створює додаткові фінансові ресурси 

для подальшого розвитку, має можливість економити трудові та 



550 

 

матеріально-сировинні ресурси і виробляє продукцію з якіснішими 

характеристиками. Все це є передумовою для формування інноваційного 

потенціалу підприємства, що в майбутньому забезпечить гарантований 

високий дохід інвестору. 

Для того, щоб створити і ефективно використовувати потенціал 

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, необхідно 

сформувати систему ефективного стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств, а саме: 

- забезпечити стабільну законодавчу базу; 

- відновити кредитування як основних галузей економіки України, 

так і тих секторів, що орієнтовані переважно на національний ринок і 

ефективність діяльності яких суттєво залежить від обсягів кредитування; 

- розробити систему мотивацій для національного та іноземного 

інвестора, в тому числі і за рахунок податкових пільг; 

- комплексно задіяти всі можливі державні механізми регулювання, 

які пов’язані податковою, бюджетною, грошово-кредитною, 

амортизаційною та митною політикою, вдосконалюючи правове 

регулювання у кожній з цих сфер. 

Ще одним з безумовних факторів зростання економічного потенціалу 

підприємства  на ринку є ефективність його менеджменту. Що ж дає 

ефективний менеджмент підприємству для зміцнення позицій на ринку? 

1. Підвищення ефективності виробництва і передусім продуктивності 

праці. Аналізуючи діяльність фірми, слід враховувати, що прибуток — не 

причина існування підприємства, а результат здійснення функцій 

(маркетинг, інновації, продуктивність) персоналом, об'єднаним завдяки 

менеджменту в єдину систему. Менеджмент забезпечує вільне 

спілкування персоналу на підприємстві: по вертикалі (зверху вниз і знизу 

вверх) і по горизонталі (між різними підрозділами і працівниками). 
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2. Менеджмент дає змогу уникнути фінансових потрясінь в умовах 

ринку. Справа в тому, що при ринковій конкуренції важливо не стільки 

одержати прибуток, скільки створити умови, необхідні для дальшого 

успішного функціонування підприємств. Та або інша операція 

менеджменту має приносити такий прибуток, який дав би можливість 

акумулювати досить коштів, що створюють реальні передумови долати 

можливі ризики майбутнього, успішно елімінувати вплив ризикових 

ситуацій. 

3. Менеджмент знижує рівень соціальної напруженості на 

підприємстві і в суспільстві. Справа в тому, що управлінська діяльність, 

виходячи з ідей наукового менеджменту, покликана всіляко 

пом'якшувати, а в ідеалі усунути конфлікти між менеджерами і 

робітниками. І це багато в чому вдається на провідних зарубіжних фірмах 

за рахунок поширення акцій серед робітників, системи «довічного найму» 

та ін. Конкурентоспроможність фірми, в якій немає внутрішніх 

конфліктів, а до того ж чітко розподілені функції між підрозділами, є 

дуже високою.  

Таким чином, на нашу думку, інвестиційні та інноваційні процеси 

потрібно розглядати як особливі взаємопов'язані етапи розвитку однієї 

системи. Виходячи з цього можна вести мову про впровадження спільної 

інвестиційно-інноваційної стратегії сталого розвитку, в рамках якої з одного 

боку здійснюються фундаментальні і прикладні дослідження, розробляються 

нові технології, працює система акумулювання і пошуку інноваційних ідей, а 

з другого - відбувається пошук капіталу, відбір інвестиційних проектів, 

запроваджування його у виробництво. Отже, інвестиційно-інноваційну стра-

тегію слід розуміти як довгострокову та розраховану на перспективу 

програму з формування інноваційних переваг, які являють собою 

відображення позитивних якісних змін в результаті будь-яких інвестиційних 

процесів. 



552 

 

Список використаних джерел: 

1. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша 

С.М. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. для студ. вузів - К. 

ЦУЛ, 2007. - 296 c.  

2. Федцов В. Г.  Как открыть магазин (на примере розничной 

торговли) : Учеб.-практ. пособие / В. Г. Федцов, А. В. Федцова. – М : А-

Пиор, 2007. – 128с. 

3. Филюк Г.  Тенденції розвитку споживчого ринку України 

/ Г. Филюк, О. Шевчук // Товари і ринки. – 2011. – №1. – С.24-36. 

4. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-

Универс, 2009. – 428 с. 

5. http://library.if.ua 

6. http://conftiapv.at.ua 

 

УДК 658:005.7:005.642.1(045) 
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здобувача освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОГО 

БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті узагальнено особливості, завдання, переваги внутрішнього 

бенчмаркінгу як еталонного тестування успішної діяльності. 

Сформовано послідовність етапів технології внутрішнього бенчмаркінгу 

з орієнтацією на постійний процес удосконалення діяльності 

підприємства шляхом впровадження наявного передового досвіду.  

Ключові слова: внутрішній бенчмаркінг, цикл Демінга, критичний 

бізнес-процес, новації, стратегія.  

Кризові явища у світі та вітчизняній економіці, падіння рівня 

конкурентоспроможності країни актуалізують питання пошуку 

http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%4F%3D%D6%D3%CB%24
http://library.if.ua/book/157/10292.html
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інструментів дослідження і впровадження інноваційних шляхів розвитку 

як галузей національного господарства, так і окремих підприємств. Одним 

із сучасних інструментів управління бізнесом на підприємстві є 

бенчмаркінг, тобто управлінська технологія дослідження і впровадження 

інноваційного досвіду з метою підвищення ефективності діяльності та 

досягнення заявленої місії.  

У системі менеджменту підприємства бенчмаркінг – це стратегічна 

орієнтація на кращі досягнення через порівняння результатів діяльності і 

методів роботи з еталоном. Він охоплює процеси дослідження технології, 

організацію виробництва і збуту, методів менеджменту і маркетингу на 

еталонному об’єкті для виявлення інноваційного досвіду і його реалізації 

в конкретному бізнесі.  

Сучасна концепція бенчмаркінгу активно використовується в 

японських, американських і західноєвропейських корпораціях.  

За списком Fortune 500, більше 40% зарубіжних корпорацій 

використовують різні види бенчмаркінгу. Результати опитування 

провідних фахівців зарубіжних корпорацій свідчать, що передумовою 

ефективного застосування такого інструментарію є освоєння технології 

внутрішнього бенчмаркінгу, який характеризується як джерело отримання 

цінних ідей з наявного досвіду, зниження ризику втрат, налагодження 

контактів, створення бази даних для різних видів бенчмаркінгових 

досліджень, рекомендацій, розрахованих на власні можливості.  

З огляду на викладене, розв’язання проблеми становлення та 

розвитку внутрішнього бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах 

потребує аналізу теоретичних напрацювань і практичного досвіду, вибору 

найкращих із них і розроблення рекомендацій з їхнього застосування на 

практиці. 

Аналітичний огляд зарубіжних літературних джерел [2; 4; 10; 15;] 

виявив наявність теоретичних положень і практичного досвіду 
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ефективного застосування бенчмаркінгу на підприємствах різних галузей 

бізнесу. При цьому основна увага надається класифікації та 

характеристиці окремих видів бенчмаркінгу, методології проведення 

еталонного дослідження, принципам організації та використання його 

результатів у практичній діяльності.  

У російській та вітчизняній теорії висвітлюються питання, що 

розкривають історичні етапи розвитку і значення бенчмаркінгу [7; 9; 11; 

16], обґрунтовують причини і спонукальні мотиви віднесення його на 

рівень менеджменту та маркетингу [1; 6; 17]. Основний наголос робиться 

на застосуванні зовнішнього, у тому числі конкурентного бенчмаркінгу.  

Не вирішені раніше питання, що є частиною проблеми. За наявності 

різноманітних підходів авторів до визначення технології бенчмаркінгу [2; 

3; 12; 14;] відсутнє чітке визначення специфічних характеристик, завдань і 

послідовності етапів проведення бенчмаркінгових досліджень усередині 

підприємства.  

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних напрацювань і 

практичного досвіду, виявленні особливостей, визначенні завдань 

внутрішнього бенчмаркінгу, обґрунтуванні послідовності та змісту етапів 

його проведення на вітчизняних підприємствах.  

Бенчмаркінг походить від англ. «benchmark», що означає «початок 

відліку», «контрольна точка». У сучасному трактуванні такого поняття 

наявні різноманітні підходи [2; 3; 7; 9; 11; 15], за узагальненням яких 

бенчмаркінг – це систематичний процес порівняльного аналізу та 

оцінювання методів і результатів діяльності підприємства, його 

структурних підрозділів, функцій, процесів, продуктів праці тощо через 

зіставлення з обраними еталонами чи орієнтирами, до яких воно прагне 

або бажає покращити у стратегічній перспективі.  

На відміну від традиційного методу цілеспрямування, що базується 

на екстраполяції, конкурентному аналізі та маркетинговому дослідженні, 
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бенчмаркінг має такі особливості, як безперервність, самовдосконалення, 

встановлення амбіційних і реалістичних цілей, сприяння досягненню 

успіху через забезпечення відповідності між установленими процесами і 

загальними очікуваними результатами, використання процесного та 

функціонального підходів, дослідження як власних структурних 

підрозділів, так і різних інших підприємств із оцінюванням результатів; 

виконання як для бізнес-процесів, так і для кінцевих продуктів праці; 

виявлення лідерів; визначення об’єкта дослідження за світовими 

стандартами; урахування думки споживачів; адаптація виявлених ідей для 

покращання власного бізнесу тощо [17]. При цьому результативність 

бенчмаркінгу досягається за умови впровадження передового досвіду з 

урахуванням місії підприємства, масштабів та інших особливостей 

бізнесу.  

Для вибору варіанта застосування бенчмаркінгу в системі 

менеджменту підприємства важливе значення має класифікація його 

видів, виявлення особливостей, обґрунтування сфер доцільного 

використання та розроблення методології здійснення.  

За елементами бізнес-середовища виокремлюють внутрішній і 

зовнішній бенчмаркінг. Внутрішній бенчмаркінг полягає в порівнянні 

подібних операцій, функцій і робіт, виконуваних підприємством, і у 

виявленні можливостей їхнього вдосконалення на основі передового 

досвіду. Об’єктами внутрішнього бенчмаркінгу є якість, характер та 

результати роботи структурних підрозділів, серед яких відділи, філії, 

виробничі, допоміжні та обслуговуючі підрозділи. Зовнішній бенчмаркінг 

спрямований на порівняння діяльності підприємства з іншими 

конкурентними, галузевими, зарубіжними.  

Залежно від обраного еталона для порівняльного оцінювання 

розрізняють конкурентний, галузевий, міжгалузевий, глобальний 

бенчмаркінг. Відповідно до предмета дослідження внутрішній 
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бенчмаркінг можна поділити на процесний, функціональний і результатів 

діяльності.   

Процесний спрямований на вивчення практики побудови бізнес-

процесів, розширення інформаційної бази бенчмаркінгу.  

Функціональний бенчмаркінг застосовується для порівняння 

характеристик певних функцій в еталонних структурних підрозділах, що 

забезпечує високий потенціал інноваційних методів і швидкий доступ до 

баз даних.  

Бенчмаркінг результатів діяльності спрямований на порівняння 

результатних аналітичних показників структурних підрозділів з 

подальшим вивченням процесів, завдяки яким досягаються їхні 

оптимальні значення. На вітчизняних підприємствах пріоритетним для 

становлення і розвитку вважається внутрішній бенчмаркінг.  

Вивчення та аналіз теоретичних напрацювань і практичного досвіду 

[6; 9; 16] дозволили визначити склад завдань внутрішнього бенчмаркінгу, 

до  яких віднесено:   

-  сприяння вивченню та встановленню мінімально допустимих рівнів 

ефективності наявних на підприємстві процесів і видів діяльності;   

- виявлення нагальних проблем і сфер діяльності, які потребують 

удосконалення без залучення стороннього досвіду;   

-  забезпечення розвитку внутрішніх комунікацій підприємства; 

-  ліквідацію синдрому несприйняття чужого досвіду; 

          - створення бази для проведення процедури зовнішнього 

бенчмаркінгу;  

- розроблення пропозицій із упровадження передового досвіду в 

рамках програми    безперервного вдосконалення діяльності 

підприємства;   

-  посилення впливу факторів, що визначають ефективність роботи; 

          -  формування спільних поглядів і переваг у співробітників.  
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Практичний досвід застосування інструментарію внутрішнього 

бенчмаркінгу дозволяє віднести до його переваг доступність і простоту 

збирання й оброблення інформації, високий рівень точності результатів 

порівняння, своєчасне виявлення успішного досвіду, швидке отримання 

зворотного зв’язку; до недоліків – внутрішню обмеженість, незначну 

увагу керівництва до отриманих результатів, низьку ймовірність 

досягнення якісного нового розвитку в зовнішньому середовищі.  

Ефективність застосування внутрішнього бенчмаркінгу вимагає 

наявності таких передумов [13, с. 50]:  

 -  визначені орієнтири для розвитку підприємства та його 

структурних підрозділів і видів виконуваних робіт;   

 -  установлені та повідомлені кожному співробітникові базові 

принципи ведення бізнесу;   

 -  відпрацьовані та доведені до співробітників коротко- і 

довготривалі плани підприємства.  

Технологія проведення внутрішнього бенчмаркінгу – це процес, який 

складається з послідовних етапів за циклом Демінга, тобто безперервний 

процес, що містить чотири складові: планування (plan), реалізація плану 

(do), перевірка чи коригування плану (check) і розроблення рекомендацій 

(act). 

На даний час в теорії та практиці існують різні погляди і підходи до 

визначення етапності здійснення процесу бенчмаркінгу. Так, «IBM» 

передбачає 15 таких етапів, «АТ&N» – 12, «Хerox» – 10, «Alcoa» – 6 [13]. 

Проте в усіх відомих моделях використовуються типові етапи. 

Відмінність полягає в тому, що компанії використовують для цих етапів 

різну кількість кроків.  

За результатами виконаних досліджень і відповідно до циклу Демінга 

запропоновано такі типові етапи технології внутрішнього бенчмаркінгу 
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для вітчизняних підприємств: планування дослідження, спостереження і 

збирання інформації, аналіз, адаптація, удосконалення.  

Початковим етапом технології внутрішнього бенчмаркінгу є 

планування, спрямоване на формування команди, визначення критичних 

бізнес-процесів, їх кількісне й якісне оцінювання, розроблення порядку 

виконання етапів, установлення термінів та обсягу необхідних ресурсів. 

До складу команди бенчмаркінгу рекомендується залучати керівників і 

співробітників структурних підрозділів підприємства, а також, за 

необхідності, зовнішніх консультантів. Дуже важливим є обґрунтований 

добір складу команди, оскільки якість аналітичних досліджень і 

рекомендацій із впровадження передового досвіду залежить від 

професіоналізму виконавців.  

Для того щоб проведення внутрішнього бенчмаркінгу було 

корисним, його доцільно починати з вивчення і документування всіх 

наявних на підприємстві систем і бізнеспроцесів. При цьому можна 

скористатися моделлю Міжнародної клірингової палати з бенчмаркінгу, 

що класифікує процеси за 13 напрямами, усередині яких виокремлюють 

40 часткових процесів. На цьому етапі важливо виявити критичні 

процеси, встановити фактори, що впливають на їх ефективність, і 

визначити наявні можливості для впровадження позитивних змін. Такі 

можливості виникають, коли створені умови для окремих підрозділів і 

працівників, що дозволяють обмінюватися передовим досвідом. Причому 

вдосконалюються всі комунікаційні процеси всередині підприємства та 

виявляються ділянки діяльності, що відповідають вимогам ділового 

вдосконалення, переглядаються методи і способи роботи для 

впровадження виявлених прикладів передового досвіду.  

У більшості зарубіжних підприємств діє відоме правило «80/20», 

згідно з яким 80% недоліків, що призводять до зниження ефективності, 

обумовлено 20% робіт, виконуваних на підприємстві, а на частку 80% 
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припадає 20% недоліків [16, с. 53]. Таким чином, внутрішні 

бенчмаркінгові дослідження повинні бути поділені на вивчення 20% 

робіт, які є найбільш значущими з точки зору підвищення ефективності 

діяльності підприємства.  

Крім того, командою з бенчмаркінгу повинні аналізуватися прийняті 

на підприємстві погляди, а також основні фактори, що визначають 

ефективність його діяльності. За наявності ефективної системи 

внутрішніх комунікацій більшість проблем, виявлених у процесі 

попереднього аналізу, можуть бути розв’язані до початку 

бенчмаркінгового дослідження.  

Після вибору критичного бізнес-процесу, який повинен стати 

предметом дослідження, необхідно провести його якісне та кількісне 

оцінювання. По-перше, визначаються фактори успіху обраного процесу. 

Концепція критично важливих факторів успіху була розроблена в 60-х 

роках минулого століття. Вона виходить із наявності обмеженої кількості 

змінних, що роблять вагомий внесок в успіх підприємства [1, с. 130]. По-

друге, на основі аналізу бажаного «виходу» процесу і критичних факторів 

успіху бізнес-процесу формується перелік характеристик якості процесу.  

На заключному кроці етапу планування визначаються порядок 

(програма) виконання бенчмаркінгу, відповідальні виконавці, необхідні 

ресурси та терміни завершення кожного етапу і перевіряється 

відповідність бенчмаркінгового проекту стратегічним цілям підприємства.  

Виконання другого етапу технології внутрішнього бенчмаркінгу – 

дослідження – повинне базуватися на дотриманні принципів, 

сформульованих відомим вченим Г. Уотсоном [8]:   

- взаємність, основою якої є взаємні стосунки, згода та обмін даними, 

вигідними для партнерів;   

- аналогія, тобто подібність бізнес-процесів партнерів і можливість 

адаптації передового досвіду за об’єктом бенчмаркінгу;   
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- вимірність, що означає необхідність вимірювання характеристик і 

показників;   

- достовірність, яка вимагає застосування реальних фактичних даних, 

проведення комплексного аналізу під час вивчення бізнес-процесів.  

З урахуванням зазначених принципів до основних завдань даного 

етапу віднесено: визначення системи показників; вибір партнерів; 

збирання загальних даних.  

Перед збиранням даних про критичні бізнес-процеси партнерів 

команда з бенчмаркінгу повинна визначити систему показників, що 

підлягають порівняльному аналізу та оцінюванню. Виявлені на 

попередньому етапі фактори успіху є основою для формування цілей 

згідно з обраною стратегією та індикаторів їхнього досягнення за 

об’єктами бенчмаркінгу.  

Наступний крок етапу дослідження – ідентифікація і вибір 

структурних підрозділів і/або співробітників, яких можна включити до 

складу потенційної групи партнерів з бенчмаркінгу. Кандидати повинні не 

лише належати до найкращих за бізнес-процесами, а й бути зіставними. 

Групу партнерів з бенчмаркінгу можна вибрати без застосування 

спеціальних методів, однак для уникнення стратегічних помилок доцільно 

використовувати дискримінантний або кластерний аналіз [3]. Коли 

потенційні кандидати виявлені, потрібно зібрати загальну інформацію, 

щоб звузити їхній перелік.  

Етап спостереження й збирання даних поєднує в собі дослідження 

партнерів, що були включені в групу бенчмаркінгу. Зокрема визначається, 

яким чином здійснюються роботи з бізнес-процесу, а також вивчаються 

методи здійснення таких робіт і прийняття управлінських рішень для 

досягнення цільових індикаторів зростання бізнесу. Метою даного етапу є 

забезпечення потреби в інформації в обсягах, достатніх для подальшого 
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аналізу. Перелік необхідних даних і їх кількість різняться залежно від 

змісту бенчмаркінгового проекту.  

Збирати інформацію можна через співробітництво з невеликою 

групою працівників партнера, які володіють достатніми знаннями. Вибір 

методу збирання даних залежить від часових і людських ресурсів, досвіду 

учасників команди. Як правило, у процесі збирання даних 

використовують особисті зустрічі, уніфіковані спостережні та опитувальні 

листи, відеоконференції, фокус-групи тощо.  

Найскладніший етап – аналізування – має на меті виявлення 

можливостей застосування передового досвіду й розроблення 

рекомендацій з удосконалення бенчмаркінгового об’єкта на підставі 

результатів аналітичних досліджень.  Для досягнення зазначеної мети 

аналітичні дослідження охоплюють:    

- узагальнення отриманих на попередньому етапі даних та їх 

інтерпретацію;   

- аналіз розриву між досліджуваними процесами та прогнозування 

їхньої наявності в майбутньому;   

-  оцінювання впливових факторів розриву;  

- збирання та вивчення додаткової інформації, не передбачуваної 

планом (проектом) внутрішнього бенчмаркінгу;   

-  пошук шляхів і розроблення рекомендацій із упровадження 

новацій.  

Аналіз розриву між досліджуваними процесами можна здійснювати 

як із позицій поточного стану справ, так і тенденцій упродовж певного 

періоду часу. Після виявлення розриву команда з бенчмаркінгу повинна 

проаналізувати впливові фактори внутрішнього й зовнішнього бізнес-

середовища, характер взаємозв’язку між ними та побудувати прогноз на 

перспективу.  
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Результати аналізу можуть бути подані у вигляді аналітичних 

таблиць за кожним ідентифікатором, порівняльного профілю тощо, які 

можуть змінюватись і комбінуватися залежно від творчого потенціалу 

учасників команди та конкретної ситуації.  

Оскільки на практиці не існує абсолютно однакових процесів, 

функцій і робіт у структурних підрозділах підприємства, необхідно 

провести етап адаптації запропонованих рекомендацій до специфіки 

об’єкта бенчмаркінгу. При цьому виконується така послідовність дій:   

- вибір із запропонованих рекомендацій, що характеризуються 

принциповими можливостями використання і наявністю зворотного 

зв’язку;   

-     трансформація рекомендацій у конкретні завдання;  

- доведення результатів внутрішнього бенчмаркінгу до всіх 

співробітників підприємства, які задіяні в реалізації новацій;   

-   формування команди співробітників, які залучаються до 

управління змінами; 

-  розроблення стратегії подальшого розвитку і планування основних 

дій. 

У процесі вибору новацій для впровадження оцінюються 

прогнозовані витрати, доступність усіх видів використовуваних ресурсів у 

майбутньому, термін окупності тощо. Важливим на цьому етапі є 

залучення в процес обговорення рекомендованих змін усіх співробітників, 

які відповідають за процеси, що підлягають реорганізації. При цьому 

необхідно обґрунтувати доцільність змін, обговорити методологію та 

результати бенчмаркінгових досліджень, охарактеризувати загальні 

очікування і досягти домовленості щодо їхнього впровадження, 

деталізувати завдання на тактичному й стратегічному рівнях.  

Етап удосконалення передбачає процеси впровадження 

прогнозованих заходів, контролювання та оцінювання результатів, 
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виявлення нових проблем і планування подальших бенчмаркінгових 

досліджень.  

Робота з реалізації результатів бенчмаркінгу в практичну діяльність 

підприємства спрямована на нейтралізацію слабких сторін його діяльності 

на основі внутрішнього прогресивного досвіду. При цьому застосовують 

підходи теорії та практики управління знаннями, управління 

суперечностями, управління конфліктами. Контроль і оцінювання 

результатів упровадження новацій передбачають проведення моніторингу 

освоєння запропонованих рекомендацій і їх впливу на обчислювані 

показники.  

Результативність внутрішнього бенчмаркінгу досягається як за умови 

якісного й повного виконання всіх етапів технології, так і дотримання 

директив, етичних норм і керівництв Міжнародної організації з 

бенчмаркінгу APQC [5]. 

У разі досягнення мети виявляються нові проблеми для майбутнього 

розв’язання і процес бенчмаркінгу повторюється (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Характеристика етапів технології внутрішнього 

бенчмаркінгу 

 

Мета етапу Завдання етапу Результати виконання 

етапу 

Планування 

Прийняття рішення про 

проведення і розроблення 

програми бенчмаркінгу 

Виявлення критичних бізнес-

процесів. Якісне та кількісне 

оцінювання критичних 

бізнес-процесів. Формування 

команди бенчмаркінгу. 

Визначення порядку 

проведення бенчмаркінгу 

Критичні бізнес-процеси. 

Перелік кількісних і якісних 

характеристик бізнес-

процесів і робіт. Сформована 

команда бенчмаркінгу. 

Програма проведення 

бенчмаркінгу 

Дослідження 



564 

 

Вибір партнерів із 

бенчмаркінгу і системи 

показників 

Визначення партнерів 

бенчмаркінгового 

дослідження. Формування 

системи показників. Збирання 

загальних даних 

Структурні підрозділи і 

співробітники, включені в 

процес дослідження. Система 

показників для порівняльного 

аналіз й оцінювання. 

Загальна інформація про 

критичні бізнес-процеси 

Спостереження та збирання інформації 

Забезпечення потреби в 

інформації в повному складі 

та обсязі 

Вивчення критичних процесів 

у партнерів. Збирання даних 

для аналітичних досліджень 

Інформація про методи 

виконання критичних 

процесів у партнерів 

Аналіз 

Виявлення інноваційного 

досвіду і розроблення 

рекомендацій із його 

освоєння 

Узагальнення та 

інтерпретація даних. Аналіз 

розривів між досліджуваними 

процесами та прогнозування 

їхньої наявності на майбутнє. 

Оцінювання впливових 

факторів розривів. Збирання 

та вивчення додаткових 

даних. Виявлення 

інноваційного досвіду. 

Розроблення рекомендацій із 

впровадження інновацій 

Виявлені розриви у 

здійсненні критичних бізнес-

процесів. Впливові фактори 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Прогноз зміни 

впливових факторів. 

Інноваційні рішення 

передового досвіду. 

Запропоновані рекомендації з 

освоєння передового досвіду 

Адаптація 

Пошук шляхів інноваційного 

розвитку 

Вибір оптимальних 

рекомендацій. Трансформація 

рекомендацій у конкретні 

завдання. Доведення 

результатів бенчмаркінгу до 

всіх співробітників. 

Формування команди 

виконавців. Розроблення 

стратегії інноваційного 

розвитку 

Адаптовані рекомендації із 

впровадження інноваційного 

досвіду. Команда виконавців. 

Склад тактичних завдань із 

впровадження рекомендацій. 

Стратегічні напрями 

інноваційного розвитку 

Удосконалення 
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Упровадження рекомендацій 

за результатами бенчмаркінгу 

в практичну діяльність 

Реалізація запропонованих 

рекомендацій. 

Контролювання та 

оцінювання результатів 

реалізації. Виявлення нових 

проблем і планування 

подальших бенчмаркінгових 

досліджень 

Нейтралізація слабких сторін 

діяльності підприємства. 

Виявлені нові проблеми для 

майбутнього розв’язання 

 

 Таким чином функціонування вітчизняних підприємств в умовах 

кризового бізнес середовища викликає потребу в стратегічній орієнтації 

на кращі фактори досягнення успіху їхніх структурних підрозділів за 

допомогою еталонних досліджень, оцінювання їхніх результатів і 

використання інноваційного досвіду в практичній діяльності. Сучасним 

методом задоволення таких потреб є внутрішній бенчмаркінг, що 

увійшов, за даними Bain&Co, до трійки найпоширеніших методів 

управління бізнесом.  

На підставі виконаних досліджень у статті узагальнено поняття, 

визначено особливості, переваги, завдання внутрішнього бенчмаркінгу; 

сформульована послідовність і розроблена методика виконання окремих 

етапів технології бенчмаркінгових проектів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ НА  ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто сутність та значення професійного навчання 

персоналу та запропоновані можливі методи його проведення. 

Професійне навчання персоналу розглядається, як основний фактор 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. 
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Постановка завдання. На сучасному етапі в Україні все гостріше 

постає питання проблеми професійного навчання персоналу на 

підприємствах. Розвиток персоналу, зокрема, його начання, є важливим 

елементом кадрового менеджменту. Успіх будь-якого підприємства 

залежить від ефективності роботи його працівників. Саме кваліфікований 

персонал є інструментом, що забезпечує стабільність підприємству і 
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підвищує його конкурентоспроможність на ринку в сучасному мінливому 

середовищі. Цінність інтелектуального і фізичного потенціалу людини як 

головної продуктової сили суспільства  впливає на економічний розвиток 

більше, ніж всі інші чинники виробництва загалом. Тому, відсутність 

надійної творчої команди кваліфікованих кадрів нівелює дію інших 

факторів. 

Проблеми, пов’язані з навчанням персоналу є дуже актуальними для 

багатьох вітчизняних підприємств. Важливість дослідження питань 

організації та ефективності професійного навчання, а також підготовки 

кадрів зумовлена гострою нестачею кваліфікованих кадрів через затяжну 

кризу системи професійної освіти. Її потрібно терміново оновити, щоб 

вона задовольняла роботодавців – в робочій силі, а громадян – в 

отриманій професії. Для професійної підготовки кадрів з урахуванням 

потреб і перспектив реального сектора економіки потрібні освітні 

установи нового типу – багаторівневі і багатопрофільні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження проблеми розвитку персоналу здійснили такі вчені: О.В. 

Данчева, А.П. Єгоршин, А.М. Колот, О.Є. Кузьмін, Д.П. Мельничук, О.Г. 

Мельник, Й.М. Петрович, В.А. Співак, Ю.М. Швальб. Проте велика 

кількість питань розвитку персоналу на підприємствах не отримала 

належного вивчення та уточнення, а окремі аспекти даної проблеми 

залишаються малодослідженими та потребують подальшої оцінки та 

систематизації, зокрема,  розвитку з урахуванням змін, що відбуваються в 

економіці України.  

Мета дослідження. Основною метою даної статті є дослідження 

найважливіших аспектів професійного навчання персоналу та розробка 

рекомендацій щодо напрямів підвищення ефективності професійного 

навчання персоналу на підприємстві. 



569 

 

Виклад основного матеріалу. Професійне навчання персоналу – 

це систематичний процес формування у працівників підприємства 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для 

виконання роботи. Професійне навчання персоналу у ринкових умовах 

повинно носити безупинний характер і проводитися протягом усієї 

трудової діяльності. 

Так, професійне навчання персоналу на підприємствах повинно  

забезпечувати: 

 1. Первинну професійну підготовку працівників (здобуття 

професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робочої професії 

або спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної 

кваліфікації, необхідний для продуктивної трудової діяльності у 

підприємстві). 

2. Перепідготовку (професійно-технічне або вище навчання, 

спрямоване на оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками 

або спеціалістами з вищою освітою, які вже здобули первинну професійну 

підготовку у професійно-технічних або вищих навчальних закладах).  

3. Підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на розвиток і 

удосконалення знань, умінь і навичок у конкретному виді спеціальної 

діяльності, обумовлене постійною зміною змісту праці, удосконаленням 

техніки, технології, організації виробництва і посадових переміщень) 

[1,c.324].  

 Саме якісна вища освіта та професійне навчання визначає світова 

спільнота як головний фактор створення економікою системи цінностей і 

вмінні швидко адаптуватися в умовах змінюваного середовища для 

виробничих процесів. Україна, займаючи 69 місце серед 169 країн за 

Індексом людського розвитку 2015, входить до групи країн із високим 

рівнем людського розвитку, а, посідаючи 89 місце серед 139 країн за 

загальним Індексом глобальної конкурентоспроможності 2015-2017, 
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знаходиться на перехідному етапі від факторо-орієнтованої економіки, 

орієнтованої на ефективність [3, с. 126]. 

Світова практика показує, що сьогодні для забезпечення ефективної 

діяльності підприємствам недостатньо підібрати персонал, потрібно 

здійснювати в «людський капітал» відповідні інвестиції. За твердженням 

американського вченого Е. Денісон, інвестиції в «людський капітал» 

приносять в 5-6 разів більше прибутку, ніж у виробництво [4, с. 29]. 

Аналізуючи, показники конкурентоспроможності розвитку людських 

ресурсів  України також можна відмітити її низький рівень 

сприйнятливості до вимог інноваційної моделі розвитку. Разом з тим, 

сучасний етап науково-технічної революції якісно змінив роль людини у 

виробництві, перетворивши її у вирішальний фактор останнього. Так, 

сьогодні понад 85% японських менеджерів на перше місце серед своїх 

завдань ставлять розвиток людських ресурсів, тоді як впровадження 

новин технологій –  45%, а просування на нові ринки – близько 20%. В 

США витрати на професійне навчання кадрів перевищують100 млрд. дол. 

Близько 76% корпорацій з чисельністю персоналу понад 500 осіб мають 

програми підготовки та перепідготовки, а 30% усіх фірм США 

розглядають освітні  витрати як інвестиції та неодмінну складову 

довгострокової економічної та конкурентної стратегії. Прикладом можуть 

слугувати такі американські корпорації як «Форд» та «Крайслер», які з 

середини 90–х років минулого століття на професійно-технічну 

підготовку кадрів витрачали відповідно 25% і 35% своїх 

капіталовкладень. Одна лише фірма «Дженерал Електрік» щорічно 

інвестує в трудовий потенціал понад 100 млн. дол. У Великобританії 

витрати на проведення професійного навчання становлять 3,6%  ВВП, у 

Франції середні витрати підприємств на підвищення рівня кваліфікації 

працівників становлять 3%  фонду заробітної плати і продовжують 
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зростати. Періодичність професійного навчання працівників у розвинених 

країнах складає не більше 3-х років (в Японії - 1-1,5 року).  

Українські ж реалії в сфері професійної підготовки кадрів є далеко не 

оптимістичними. На сьогоднішній день спостерігається відставання якості 

робочої сили від потреб сучасної економіки. Наразі лише 11%  облікової 

кількості штатних працівників охоплюються системою професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

Витрати на професійне навчання кадрів на виробництві складають 1- 2% 

від фонду заробітної плати, а періодичність підвищення кваліфікаційного 

рівня працівників становить у середньому 11 років [4, с. 28]. 

Професійне навчання персоналу є важливим елементом, що сприяє 

інтересам підприємства: підвищенню ефективності та якості праці, 

підвищенню рівня життя для його працівників, забезпечення 

конкурентоспроможності останніх на ринку праці та 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. Саме 

конкурентоспроможність в даному випадку є рушійною силою. Задля 

утримання її на високому рівні потрібно слідкувати за постійною 

підготовкою персоналу, підвищенням їх кваліфікації і професійною 

орієнтацією в даний момент і на даному підприємстві. Державна політика 

України в сфері трудових ресурсів потребує вирішення таких питань:  

– необхідність забезпечення взаємозв’язку між ринком освітніх 

послуг та ринком праці; 

– приведення обсягів та якості професійної освіти і навчання у 

відповідності до потреб роботодавців; 

– підвищення ролі соціальних партнерів, суб’єктів господарювання в 

реалізації стратегії навчання упродовж життя; 

– упровадження компетентності підходу до кваліфікації та визнання 

результатів навчання. 



572 

 

Проте, не лише підприємство та держава повинні турбуватись про 

навчання працівників – людина сама повинна слідкувати за своїм 

безперервним розвитком. Так, за останніми статистичними даними, 

найбільш важливими факторами, які сприяють збільшенню рівня 

вмотивованості навчання менеджерів усіх ланок управління, та й усіх 

працівників загалом, є нетривалий період самого навчання (17%), 

здійснення навчання поза робочим місцем (17%), можливість отримання 

нових ділових контактів та розвиток нових комунікацій (16%), отримання 

безпосередньо практичного досвіду (15%) та професійність установи, яка 

проводить навчання (15%). Інші фактори, такі як розвиток нових вмінь, 

отримання знань та можливість збільшення розміру трудової винагороди 

за результатами навчання, усі разом набрали близько 6%. 

Разом з тим, ринок праці не стоїть на місці і постійно підвищує свої 

вимоги. Працівники повинні пристосовуватись до нових  реалій сучасного 

становища на ринку і тримати себе в тонусі. Також потрібно вибирати 

професію не за ринковими вимогами, а за покликанням, бо лише в такому 

разі людина зможе в повній мірі реалізувати весь свій творчий потенціал 

та принести найбільшу користь і задоволення собі, а також підприємству 

на якому вона буде працювати. 

Таким чином, існує чимало проблем розвитку системи професійного 

навчання на підприємстві: 

– обмеження з боку держави розміру виплат на проведення 

професійного навчання, які включаються до валових затрат підприємства; 

– складність процедури отримання дозволів на проведення підготовки 

та перепідготовки кадрів на підприємстві; 

– недостатня зацікавленість працівників вкладати кошти у свій 

професійний розвиток;  

– незацікавленість підприємців вкладати кошти у свій персонал;  
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– недостатній рівень використання інноваційних технологій 

професійного навчання. 

Для вирішення актуальних проблем навчання персоналу на 

підприємстві, на нашу думку, необхідно впровадити на підприємстві 

наступні заходи: 

– забезпечити участь менеджера з персоналу у розробці загальних 

планів діяльності підприємства; 

– враховувати стратегії розвитку персоналу підприємства на усіх 

етапах життєвого циклу організації, а також відповідних методичних та 

практичних вимог до роботи кадрових ресурсів підприємства; 

– застосовувати професійну діагностику персоналу; 

– здійснювати інвестиції в освіту співробітників. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, важливо зазначити, що система 

розвитку персоналу на підприємстві повинна бути гнучкою та вміти 

адаптуватись до постійних мінливих змін в організації та державі в 

цілому. Робота з людьми – це не проста та витратна робота. Але, можна 

сказати, що інвестиції в персонал є одними з найвигідніших інвестицій в 

роботу підприємства. Без контрольованої політики розвитку персоналу 

неможливо здійснити ніякі організаційні, соціальні, економічні, 

психологічні зміни в організації. Тільки в цьому випадку можна буде 

досягти позитивного результату виходу на якісно новий рівень 

кваліфікації робочої сили.  
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Розглянуто сучасну систему управління персоналом державної 

служби в Україні. Виявлено її основні проблеми на недоліки. 

Проаналізовано зарубіжний досвід реформування системи управління 

державними службовцями. Оцінено можливості імплементації їх 

позитивного досвіду в українські реалії. 

Ключові слова: державна служба, державні службовці, 

імплементація досвіду, підвищення кваліфікації, система управління 

персоналом, управління державною службою.  

Становлення та розвиток України як сучасної європейської держави 

підвищує вимоги до ефективності діяльності органів державної служби. 

Недостатній рівень застосування сучасних технологій управління 

людськими ресурсами в органах державного управління протягом 

тривалого часу призвели до низки проблем інституту державної служби, 

таких як низька мотивація праці держслужбовців, відсутність 
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результативних планів кар’єри, неефективність проведення оцінювання, а 

також програм професійного розвитку.  

Сучасна система управління державною службою України переживає 

кризу. Перш за все, вона змістовно та концептуально застаріла, механізми 

та методи роботи з персоналом є типовими та не враховують сучасних 

потреб суспільства. Окрім цього має місце відсутність системного 

характеру, зокрема це стосується прийняття чималої кількості 

нормативно-правових актів щодо діяльності державної служби. Подібні 

системні кризи переживали в свій час й інші країни.  

Реформування системи державної служби повинно проходити 

шляхом впровадження цілісної та ефективної системи управління 

персоналом, зокрема з урахуванням організаційних підходів до 

управління державною службою. Таке реформування вимагає посилення 

вимог до професійного рівня державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, ефективності їх навчання.  

Реалізація цих цілей неможлива без вивчення особливостей 

управління системою державної служби у розвинених країнах світу та 

вироблення на цій основі рішень щодо модернізації української системи 

управління персоналом держслужби, тобто без врахування та 

впровадження у вітчизняну практику найкращого зарубіжного досвіду, 

що й обґрунтовує актуальність досліджуваного питання.  

Значну увагу вивченню зарубіжного досвіду управління державними 

службовцями, як публічними, так і муніципальними, приділяють увагу у 

своїх наукових працях такі вчені як Ю. Конотопцева, Т. Кононенко, А. 

Мельник,  

О. Пархоменко-Куцевіл, Н. Привалова, Н. Стецюк та інші. Вивченням 

європейських методик навчання державних службовців займалися також  

В. Луговий, О. Оболенський, Ж. Таланова, Г. Опанасюк та В. Чмига. У 

працях цих вчених розглядаються вітчизняні проблеми підготовки кадрів 
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держслужби, тенденції підготовки державних службовців у країнах 

центральної та східної Європи, аспекти формування національних 

стандартів вищої освіти в галузі державного управління з урахуванням 

адаптації міжнародного досвіду управління професійним розвитком 

кадрів державної служби до практики функціонування державної служби 

в Україні.  

Незважаючи на численну кількість досліджень, невирішеними й досі 

залишаються питання імплементації зарубіжного досвіду управлінням 

персоналом державної служби до існуючих українських реалій. 

Метою статті є ґрунтовний аналіз особливостей українського 

механізму управління персоналом на підприємствах державної служби та 

сучасних напрацювань з проблем їх реформування; а також, оцінка 

можливостей адаптації позитивного досвіду європейських країн у галузі 

реферування системи управління державною службою у вітчизняну 

практику. 

 Будь-яка система, спрямована на управління процесами, повинна 

мати чітку регламентацію у чинній нормативно-правовій базі. Це дає 

можливість виконувати дію, застосовувати механізми, приймати та 

реалізовувати рішення в межах правового поля, мати уявлення про 

відповідальність та наслідки рішень та будь-яких дій або бездіяльності 

[3]. 

Доцільно констатувати, що ще донедавна в Україні не існувало 

єдиної загальної, законодавчо врегульованої системи управління кадрами 

у сфері державної служби. Ця система регулювалася великою кількістю 

нормативно-правових документів і лише фрагментарно. 

З 1 травня 2016 року Законом України «Про державну службу» 

регламентуватиметься підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців. Відповідно до нового Закону державним 
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службовцям створюватимуться умови для підвищення рівня професійної 

компетентності шляхом постійного професійного навчання [6]. 

Професійне навчання державних службовців проводитиметься за 

рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації 

та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування». 

Законом визначено, що підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців проводитиметься протягом 

проходження служби, а підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на 

три роки [6]. Для порівняння, до оновлення законодавства «Про державну 

службу», підвищення кваліфікації мало відбуватися не рідше одного разу 

на п’ять років.  

Відповідно до нових норм, необхідність професійного навчання 

державного службовця визначатиметься як і раніше його безпосереднім 

керівником та службою управління персоналом державного органу за 

результатами оцінювання службової діяльності [6]. 

В Законі також передбачено, що з метою підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця може проводитися 

його стажування з відривом від служби строком від одного до шести 

місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі 

або за кордоном [6]. 

Однак, навіть незважаючи на певні зрушення в системі 

реформування процесів управління персоналом держслужби, нормативно-

правове регулювання системи управління державною службою України 

суттєво застаріло. За межами цієї системи залишаються сучасні 

інноваційні вимоги до управління людськими ресурсами, зокрема: 

кадрова стратегія та організаційний розвиток; планування людських 

ресурсів, пошук, підбір та адаптація персоналу; соціальне партнерство  та 
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регулювання трудових відносин; зворотній зв'язок, мотивація та 

стимулювання праці; дослідження людських відносин, корпоративна 

культура та організаційний клімат. 

Головна проблема наявного стану управління персоналом державної 

служби полягає в тому, що існує суттєва відмінність між глобальними 

викликами сучасного суспільства, які потрібно терміново вирішувати 

державними службовцями, та застарілими методами роботи з такими 

кадрами. І саме теоретичні аспекти управління персоналом державної 

служби містять у собі неточні, а інколи й зовсім поверхневі бачення щодо 

цієї сфери державного управління [1, c.117].  

Основними характерними ознаками управління персоналом в органах 

державної влади України сьогодні є: 

 недосконала система професійного навчання кадрів та недостатнє 

ресурсне забезпечення цього процесу; 

 низька престижність державної служби, низький рівень соціальної 

мотивації та соціального захисту державних службовців, негативний 

імідж державних службовців в українському суспільстві через існуючі 

стереотипи та відсутність цілеспрямованої роботи державних структур в 

напрямку формування сприятливого образу в суспільній свідомості; 

 недостатній рівень мотивації персоналу публічних організацій через 

неможливість використання фінансових інструментів (підвищення 

заробітної плати, премії), а отже, більшість керівників не має фінансової 

можливості для матеріального стимулювання персоналу, що враховуючи 

низький рівень зарплат демотивує персонал і не сприяє якісному 

трудовому процесу; 

 відсутність єдиної та зрозумілої системи оцінки якості та 

ефективності кадрової роботи, що призводить не тільки до зниження рівня 

управління цією сферою (адже атестація і контроль персоналу носять 
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формальний характер) але й до незацікавленості персоналу в результатах 

власної діяльності та виникнення корупції на різних рівнях управління. 

Адміністративна реформа, яка проводиться в Україні сьогодні, 

неможлива без ефективного та компетентного кадрового забезпечення 

всіх рівнів. Новий Закон України «Про державну службо» наголошує на 

необхідності ретельного врегулювання системи оцінювання діяльності 

державних службовців. Його положеннями передбачено єдині умови 

вступу на державну службу, шляхом проведення відкритого конкурсу, 

впровадження щорічного оцінювання результатів діяльності 

держслужбовців, результати якого впливатимуть на розмір призначеної 

премії [7].  

Чималій кількості питань в сфері управління персоналом установ 

державної служби й досі не приділяється достатньо уваги в існуючих 

нормативно-правових документах, які мали б ці питання регламентувати. 

Тому, багато в чому реалізація якісної системи управління 

держслужбовцями залежить від розуміння керівником державної установи 

важливості даного питання для забезпечення результативності діяльності 

його установи, а також від його особистого бажання приділяти увагу 

кадровим питанням, розвитку та навчанню персоналу, організації заходів 

із мотивації та заохочень, корпоративній культурі та сприятливому 

психологічному клімату. Як результат, існує доволі відчутний дисбаланс у 

якості обслуговування, надання послуг та ефективності діяльності різних 

державних структур.  

Докорінно поліпшити кадрові технології можна тільки на базі 

безперервного оцінювання стану і прогнозування розвитку кадрового 

складу, удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність державних службовців. Зазначені питання належать до сфери 

кадрового моніторингу в системі державної служби. Реалізувати зазначені 

плани можна шляхом ґрунтовного аналізу міжнародного досвіду 
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управління персоналом установ державного сектору та виокремлення тих 

методик та типових схем, які могли б бути раціонально впроваджені та 

ефективно використанні в Україні. 

Для вибудовування цілісної картини системи управління персоналом 

державної служби за кордоном необхідно перш за все розглянути три 

основних підходи:  

 англосаксонський; 

 французький; 

 американський [4].  

Основоположником англосаксонського підходу до управління 

персоналом державної служби є Великобританія. Проте в подальшому 

найбільший внесок у його розвиток зробили німецькі вчені. Сьогодні 

англосаксонський підхід активно застосовується країнами Північної 

Європи: Данією, Нідерландами, Норвегією, Швецією. Особливістю 

даного підходу є правова домінанта в загальній системі підготовки 

державних службовців, базова юридична освіта. І хоча зараз ситуація 

дещо змінилася, службовці, що отримали професійну освіту за 

методиками англосаксонського підходу, традиційно мають сильну 

підготовку в правовій сфері.  

Підвищення ефективності роботи державних службовців нерозривно 

пов’язане з розвитком міждисциплінарного підходу до формування 

програм навчання, орієнтованого на розвиток у майбутніх державних 

службовців системного мислення, комунікабельності, уміння працювати в 

команді, самостійності та ініціативності. Саме такий підхід узятий за 

основу у Великобританії, де в межах реформування системи державної 

служби були розроблені критерії оцінювання компетентностей 

спеціалістів, що спонукає державних службовців до постійного 

професійного вдосконалення, опанування нових знань та ефективних 

методів роботи [2]. 
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Таким чином, для української практики організації навчання 

державних службовців, за прикладом Великобританії, була б корисною 

наявність критеріїв оцінювання компетентностей, що створило би 

значний позитивний стимул для підвищення рівня освіти та професійних 

навичок.   

Тим не менш можна виділити й цілий ряд обмежень, які не 

дозволяють обрати англійський варіант системи управління персоналом 

державної служби у якості зразка для наслідування, враховуючи 

українські реалії. По-перше, це яскраво виражена децентралізація 

освітньої системи та перепідготовки службовців. Крім того, у 

Великобританії існує чітка система контролю якості отриманої освіти. По-

друге, сильна правова підготовка, яка й відрізняє англосаксонський підхід 

від інших, базується на прецедентному праві, що значно ускладнює 

процес адаптації навчальних програм до українських умов.  

Представниками французького підходу до управління професійним 

розвитком кадрових ресурсів державної служби є Франція, Італія та 

Іспанія. Класичним прикладом є досвіт Франції, оскільки вона, як країна 

сталих демократичних традицій, посідає важливе місце серед країн, що 

відіграли визначальну роль у створенні сучасних державних і правових 

структур. Професіоналізм управлінських кадрів визначений одним із 

пріоритетів в організації державної служби цієї країни [4].  

На сьогоднішній день у Франції створена й ефективно функціонує 

система професійної підготовки державних службовців, яка включає 

загальнонаціональні, призначені для підготовки керівного персоналу 

державної служби, регіональні й спеціалізовані галузеві навчальні заклади 

та забезпечує здобування кожним майбутнім держслужбовцем ґрунтовних 

знань у сфері державного управління, високої адміністративної та 

професійної культури, компетентності, професіоналізму, вміння 
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ефективно й професійно спілкуватися як у межах адміністрації, так і з 

громадянами, як користувачами державних послуг [5].  

Французька система управління персоналом державної служби 

адаптована до централізованої держави. У Франції здійснено уніфікацію 

вимог до прийому на державну службу, підготовки службовців і 

проходження ними кар’єри. Як і в Німеччині, французька система 

підготовки держслужбовців має багаторівневу структуру. Однак якщо 

німецькі освітні програми відрізняються високим рівнем збалансованості 

економічних та правових дисциплін, то французький підхід орієнтований 

на поглиблене вивчення економіки [2].  

Визначаючи характерні ознаки французької моделі, варто зазначити, 

що на особливу увагу заслуговує практика підготовки до вступного 

конкурсу в корпус державних службовців. Для України це дало б 

можливість залучити на державну службу кращих випускників вищих 

навчальних закладів. «Школи кадрового резерву», що розвинулися в 

Україна останнім часом, у сучасних умовах все ж такого ефекту не 

забезпечують. Заслуговує на увагу та можливу імплементацію й аспект, 

пов’язаний з просуванням по службі працівників державного апарату. У 

Франції діє система навчання та підготовки до спеціалізованих конкурсів 

працівників, з метою підвищення їх рангу задля переведення на вищу 

посаду. Запровадження такої практики в Україні дозволило б скоротити 

термін адаптації державного службовця на новій посаді, підвищуючи 

рівень його професіоналізму.  

Американський підхід до управління професійним розвитком 

кадрових ресурсів державної служби орієнтований на існуючу систему 

вищої освіти у США. Так, до складу університетів входить один або 

кілька загальноосвітніх коледжів, спеціалізовані коледжі, вищі спеціальні 

факультети, центри. Займаючись у тому числі й розробкою проблем 

стратегічного характеру, що мають державне значення, вони готують 
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учених і фахівців, яких приймають на роботу не тільки організації 

приватного сектору, а й державні органи [4].  

Враховуючи суттєві зміни в об’єктах державного управління, 

формування інституту державно-приватного партнерства, запровадження 

форм взаємодії влади, бізнесу, громадян у практику підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, в Україні доцільно запровадити такі елементи 

американського підходу: 

 концентрація в центрах підготовки, окрім освітньої діяльності 

надання консультативних послуг органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування, надання методичної та наукової підтримки 

особам, що займають керівні посади в урядових установах, оцінювання 

знань і результатів діяльності державних службовців з відповідним 

фінансуванням цих робіт; 

 залучення до викладання не лише фахівців з університетів та 

органів державного управління, але й фахівців приватних та тренінгових 

організацій.    

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що в іноземних країнах 

система управління персоналом державної служби характеризується 

такими особливостями: 

 ґрунтується на законодавстві, яке розвивалося в єдиному напрямі з 

урахуванням національних традицій, та має схожі принципи, серед яких: 

система по життєвого найму, безперервного підвищення кваліфікації, 

визнання заслуг, ієрархічність, корпоративізм та публічно-правове 

регулювання; 

 передбачає самостійність та відповідальність службовців, головним 

критерієм якого є якість надання державних послуг громадянам; 

 є усталеною системою органів, які управляють кадрами державної 

служби; 
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 ґрунтується на принципах приватного сектору, що дозволяє їй бути 

гнучкою та швидко пристосовуватися до змін у соціально-політичному 

житті суспільства; 

 підпорядковується або прем’єр-міністру, або всьому міністерству, 

що демонструє ї важливість у системі державного управління [5].  

Слід зазначити, що розвиток управління персоналом державної 

служби передбачає виконання постійних основних функцій, таких як 

мотивація, планування, організація, контроль, облік, координація, 

регулювання. При цьому кожна основна функція виконується завдяки 

допоміжним функціям, розбитих на п'ять груп: професійного відбору 

персоналу, професійної орієнтації і адаптації персоналу, професійного 

навчання персоналу, оцінки і атестації персоналу, мобільності персоналу. 

Одним із напрямів модернізації державної служби в Україні є зміна 

системи управління персоналом. На основі дослідження зарубіжного 

досвіду, можна запропонувати структуру управління персоналом 

державної служби (рис. 1), що дасть можливість централізувати процеси 

формування, стабілізації і використання персоналу, що здійснюються на 

рівні кадрових відділів, вивільнити їх від рутинної роботи з персоналом, 

оскільки певні напрями діяльності щодо персоналу можна реалізувати на 

рівні департаменту роботи з персоналом, який стане організаційним, 

координаційним і регулюючим центром управління персоналом 

державної служби.  
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Рисунок 1 – Структура управління персоналом державної служби 

Також, аналіз зарубіжного досвіду в сфері управління персоналом 

установ державної служби дає змогу визначити такі основні кадрові 

технології: 

 відбір персоналу, що забезпечує селекцію фахівців із метою 

заповнення ними вакантних державних посад [2]; 

 трудова адаптація, як комплекс заходів, спрямованих до 

найшвидшого пристосування новопризначеного фахівця до умов праці, 

соціального оточення, робочого місця [5]; 

 кар’єра, що передбачає просування по службових сходах 

організаційної ієрархії, а період якого реалізується професійний потенціал 

службовця, що забезпечує державному службовцю виконання ролі 

суб’єкта професійної кар’єри [5]; 

 трудова мотивація, як система заходів, що спрямовані на залучення, 

реалізацію, розвиток та утримання висококваліфікованих кадрів, а також 

вмотивування фахівців на розкриття прихованих здібностей з метою 

виконання ними своєї роботи ефективно та результативно; 

 підготовка державного службовця (отримання певних знань, 

необхідних для трудової діяльності службовця з метою подальшого 
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розвитку свого власного кадрового потенціалу та використання його у 

своїй трудовій діяльності; 

 підвищення кваліфікації, як процес оновлення знань та розвиток 

кадрового потенціалу службовця для ефективного виконання ним своїх 

професійних обов’язків [4]; 

 оцінювання кадрів за рахунок співвідношення елементів реалізації 

державним службовцем своїх повноважень, зокрема особистісні якості, 

результати діяльності, процес діяльності тощо, з деяким еталоном, 

певними базовими вимогами [2]; 

 формування кадрового резерву, як процес формування групи 

перспективних фахівців, які мають відповідні якості кадрового потенціалу 

для зайняття певної посади.  

Як висновок, варто зазначити, що управління персоналом державної 

служби в Україні на сучасному етапі переживає ускладнення. Зростання 

складності управління персоналом органів державної влади відбувається з 

певних причин: по-перше, внаслідок удосконалення управлінської праці 

на державній службі; по-друге, оскільки персонал – найскладніший об’єкт 

управління організації; по-третє, внаслідок постійної та різкої зміни 

цінностей працівників, що пов’язане з політичними та економічними 

реформами суспільства; по-четверте, внаслідок зростання чисельності 

апарату системи державного управління, що потребує більш ефективних 

механізмів його розвитку та раціонального використання.   

Сучасна система управління персоналом державної служби в Україні 

має чимало проблем та потребує оновлення і модернізації. Перспективами 

подальших розвитку у цьому напрямку є аналіз сучасних закордонних 

напрацювань із питань реферування системи впровадження закордонного 

досвіду у систему управління персоналом державної служби України.   
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В статті досліджено правове регулювання звільнення працівників, 

відповідно до законодавчих актів України. Розглянуто процедури 

юридичного захисту від незаконного звільнення. Зазначено можливі 

причини припинення трудового договору між працівником та 

підприємством. 

Ключові слова: трудове законодавство, звільнення, конституційне право 

на працю, захист працівників. 

Постановка проблеми. Зважаючи на теперішній нестабільний стан 

економічних та політичних процесів в Україні, все більш актуальним 

питанням для працівників є проблема незаконного і безпідставного 

звільнення.                                Однією із найбільших проблем є незнання 

своїх прав та нормативно-правових актів, якими потрібно керуватись 

використовуючи на свій захист від незаконного звільнення, тому тема 

статті є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми 

звільнення працівників було відображено в роботах таких вітчизняних 

вчених як: Л. Балабанова [1], П.М. Рабіновича, В. Савельєва [2], І.М. 

Панкевича,        І.А. Вертухова, Н.В. Лазукова, Л.В. Грицишиної, В.В. 

Соколовської [4],       Н.М. Махначової [5], Л.В. Бондарчук [6] та ін. 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-10.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-10.pdf
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Метою статті є дослідження особливостей процесу звільнення, 

нормативно-правових основ звільнення персоналу та захист працівників 

від незаконного звільнення. 

Виклад основного матеріалу.  Питання про звільнення персоналу 

виникає тоді, коли організація перебудовує свою діяльність, або введення 

інформаційних технологій скорочує потребу в ньому. Працівників, яких 

звільняють, можна поділити на дві групи: ті, які не пройшли атестацію, 

систематично порушують дисципліну або «не вписуються в організацію», 

тому що функції, які вони виконують, вже не потрібні, і ті, яких 

організація хоче залишити, але в іншій якості. 

Звільнення вимагає дотримання трудового законодавства, 

максимально об'єктивних критеріїв відбору, мінімізації затрат, відкритості 

та інформації, компенсації і допомоги в працевлаштуванні. Звільнення 

персоналу — це комплекс заходів з дотримання правових норм та 

організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при 

звільненні працівників. 

Західні фірми проводять значні звільнення в крайніх випадках, 

надаючи перевагу політиці гнучкої зайнятості. 

Планування роботи з питань звільнення працівників ґрунтується на 

складанні класифікацій випадків звільнення, а саме: 

 звільнення за ініціативою працівника (в нашій термінології - 

за власним бажанням); 

 звільнення з ініціативи адміністрації; 

 вихід на пенсію. 

Відносно безпроблемним, з точки зору організації, є звільнення за 

власним бажанням, яке в більшості випадків сам працівник оцінює 

позитивно і підтримки зі сторони адміністрації не вимагає. 

Звільнення за ініціативою адміністрації є неординарною подією для 

кожного працівника. Люди бояться втратити роботу, переживають страх і 
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різні стреси. Відповідно до законодавства про працю в Україні звільнення 

за ініціативою адміністрації може відбуватися з таких причин: 

 ліквідація підприємства, скорочення кількості або штату 

працівників; 

 невідповідність працівника робочому місцю, посаді; 

 невиконання працівником своїх службових обов'язків без 

поважних причин; 

 прогули, в тому числі відсутність на робочому місці більше 

трьох годин протягом робочого дня, і невихід на роботу протягом 

чотирьох місяців у зв'язку з хворобою; 

 поява на роботі в стані алкогольного та наркотичного 

сп'яніння; 

 розкрадання майна; 

 порушення керівником організації або його заступником своїх 

службових обов'язків; 

 аморальні вчинки[1,c. 281-283]. 

Для попередження невиправданих звільнень адміністрація повинна 

всесторонньо аналізувати причини порушення трудової дисципліни, які 

можуть бути: 

 виробничо-технічні, тобто ненормальні умови праці, 

неправильні режими праці і відпочинку, та несприятливий графік роботи; 

 соціальні — несприятлива структура колективу, невідповідні 

для особистості традиції та стиль керівництва; 

 психологічні — невідповідність характеристик особистості 

вимогам професійної діяльності. 

Система заходів щодо звільнення працівників, чітко розроблена 

американськими спеціалістами, знайшла застосування і в західних 

країнах. Ця система ґрунтується як на індивідуальній, так і груповій 

основах. Слід пам'ятати, що процес звільнення впливає не тільки на тих, 
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кого звільняють, але й на тих працівників, які залишаються в організації, 

які спостерігають за процесом звільнення, за взаємовідносинами 

адміністрації, безпосередніх керівників та колег. Одержані, за рахунок 

спостереження, дані впливають на трудову поведінку працівників. 

Враховуючи таку ситуацію, керівництво змушене хоч би частково 

вирішити проблеми тих, кого скорочують. 

В загальному вигляді система заходів щодо звільнення включає три 

етапи: 

 підготовка; 

 доведення до відома працівників про їх скорочення; 

 консультації. 

Звільнення повинно бути всебічно обґрунтованим, з оформленням 

всіх потрібних документів, і коли вони готові, відповідно до їх змісту 

роблять коротке тактовне, однозначне повідомлення про звільнення. 

Працівникові і всьому колективу повідомляють тільки одну, офіційну 

причину звільнення. 

Згідно з трудовим законодавством України при звільненні в умовах 

скорочення певної кількості працівників право залишитися в організації 

мають працівники з більш високим рівнем кваліфікації та продуктивності 

праці. У випадку однакової кваліфікації персоналу віддають перевагу 

сімейним та тим, які мають на утриманні двох або більше утриманців; 

працівникам з великим трудовим стажем уданій організації; тим хто 

одержав професійне захворювання чи інвалідність; тим, хто навчається 

заочно. 

На етапі консультації формуються концепції пошуку нового 

робочого місця. 

Третій вид звільнення - це вихід на пенсію. Це звільнення може бути 

заздалегідь заплановане з великою точністю в часі. Робота з такими 

працівниками проводиться за напрямами: курси з підготовки виходу на 
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пенсію, де вивчають правові норми і положення, пов'язані з виходом на 

пенсію, економічні аспекти подальшого життя і медичні проблеми. В 

США такі курси відвідують 94 % працівників, які виходять на пенсію.  

У західних фірмах практикується «ковзаюче пенсіонування» — це 

поступовий перехід від повноцінної трудової діяльності до виходу на 

пенсію. Як правило, це триває 5-6 років з поступовим зменшенням 

навантаження[2, c. 157]. 

Згідно Українського законодавства  порядок звільнення персоналу 

включає наступні заходи: 

– первинна інформація про звільнення; 

– співбесіда з працівником і аналіз причин звільнення на кадровій 

комісії; 

– рішення про звільнення; 

– здача місця роботи і внутрішніх документів; 

– фінансові розрахунки із працівником, який звільнюється; 

– остаточне оформлення кадрових документів. 

Документи, необхідні для звільнення працівника: 

– особиста заява (з мотивацією звільнення); 

– рішення атестаційної комісії; 

– рішення профспілкового комітету; 

– анкета “Звільнення”; 

– акт прийому-передачі робочого місця (кабінет, стілець, стіл, ключі 

від приміщень здаються керівнику) ; 

– акт прийому-передачі матеріальних цінностей (для матеріально-

відповідальних осіб); 

– документи для службового використання (здаються керівнику); 

– наказ про звільнення; 

– грошовий розрахунок у бухгалтерії;– трудова книжка (видається 

робітнику). 
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Висновки. В умовах ринкової економіки розподіл трудових ресурсів 

в основному здійснюється на контрактній основі. Переміщення, 

підвищення, зниження залежить від таких характеристик трудових 

ресурсів, як народжуваність, коефіцієнт смертності, міграційні потоки, а 

також плинність кадрів і зайнятість населення. Розкривши дану тему, 

можна зробити такі висновки: 

1) Порядок звільнення залежить від того, хто виступає ініціатором 

розірвання трудових відносин. Якщо ініціатива припинення трудового 

договору належить працівникові, то він подає заяву на ім’я власника або 

уповноваженого ним органу про своє бажання звільнитись з роботи. Якщо 

ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон 

передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення 

працівника. 

2) Відповідно з КЗпП України є випадки, коли для звільнення 

потрібна попередня згода профспілкового органу, а є такі, які не 

потребують такої згоди. 

3) Накладення стягнення за порушення трудової дисципліни має 

певну послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен 

дотримуватися. 

4) Оформлення звільнення має також певну послідовність, якої 

власник чи уповноважений ним орган повинен дотримуватися. 

5) Інструкція про порядок ведення трудових книжок на 

підприємствах, в установах і організаціях передбачає правила заповнення 

трудових книжок при звільненні працівника. 

6) При звільненні працівника йому у день звільнення видається 

трудова книжка з внесеними відповідними записами і виконується повний 

розрахунок. 

У разі необхідності скорочення виробництва підприємці здебільшого 

вирішують ці проблеми не шляхом звільнення персоналу, а переведенням 
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частини працівників за їхньої згоди на інші підприємства або 

скороченням тривалості робочого часу на даному підприємстві. 

Питання про порядок звільнення з роботи і його оформлення є 

надзвичайно важливим зараз, коли, на нашу думку, зростає 

правосвідомість населення. Воно важливе як для власника підприємства, 

організації чи установи чи уповноваженого ним органу, так і для 

працівника. Для власника чи уповноваженого ним органу – тому, що 

дотримання формальної процедури звільнення працівника за порушення 

трудової дисципліни зробить неможливим визнання судом його 

звільнення незаконним, і як наслідку – поновлення на роботі прогульників 

тощо. Для працівника – тому, що встановлена законодавством формальна 

процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ КОРУМПОВАНОСТІ СЕКТОРІВ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В статті розкрито феномен корупції як соціального явища, 

розглянуто міжнародний та вітчизняний індекси оцінювання корупційних 

проявів. Проаналізовано ситуацію в нашій державі в порівняні з іншими 

країнами.  Побудовано модель оцінки рівня корумпованості окремих 

секторів публічного управління та здійснено її практичну апробацію. 

Ключові слова: корупція, хабарництво, корупційні процеси, 

державні органи влади, модель, математичне моделювання. 

У сучасних умовах глобалізації, які характеризуються поширенням     

е-взаємодії в усіх країнах світу, проблеми ефективності публічного 

управління, зокрема взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування і громадянського суспільства, щодо протидії корупції, 

реалізації відповідних механізмів впливу на це соціальне явище 

набувають особливого значення. Корупція постійно й активно впливає на 
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свідомість громадян та їхні особисті погляди, формує корисливі аморальні 

цінності, визначає корупційну субкультуру в суспільстві, руйнує суспільні 

відносини, зменшує ресурси та підриває довіру до держави. 

Проблематика дослідження полягає в необхідності вивчення 

корупційних процесів, їх особливостей, розробки математичної моделі 

для  оцінювання рівня корумпованості окремих секторів публічного 

управління.  

Значний вклад в дослідження корупційних процесів в органах 

державної влади внесли Т. Блистів, А. Долгова, О. Дульський, 

Д. Никифорчук, І. Ніколіна. В суспільствах транзитивного типу 

державний управлінський апарат надмірно політизований, і у більшій мірі 

представляє інтереси певних груп, а не держави та суспільства, тому 

необхідно досліджувати та впроваджувати різноманітні методи для 

виявлення та вимірювання рівня корумпованості.  

Корупція – це соціальне явище, коли посадові особи зловживають 

своїми службовими обов’язками заради певної винагороди. Корупція має 

негативний вплив не тільки на соціально-економічні та політичні 

відносини національного рівня, а й міжнародного та міждержавного рівнів 

[2]. 

Міжнародною організацією з вивчення прозорості (Transparency 

International) на підставі опитувань у більшості країн світу щорічно 

визначається Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index). 

CPI 2017 року спирається на 13 джерел даних із 12 незалежних установ, 

які спеціалізуються на аналізі врядування та бізнес-клімату. Це складний 

індекс, комбінація з опитувань та оцінок рівня корупції. Джерела 

інформації, використані для CPI-2017, базуються на даних, опублікованих 

за останні два роки. CPI включає лише ті джерела, які надають оцінку 

певній групі країн/територій і які аналізують думку експертів щодо 

корупції у державному секторі. Transparency International детально 
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аналізує методологію кожного джерела даних, щоб забезпечити 

відповідність джерел стандартам якості TI [3]. 

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай 

низький рівень корупції) та вказує на рівень сприйняття корупції у 

державному секторі країни або території. 

Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні Transparency 

International «Індекс сприйняття корупції» (CPI) за 2017 рік і посіла 130 

місце (зі 180 країн), що на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у 2016 

році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого 

року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році.  

В Україні різними організаціями також здійснювалися вимірювання 

рівня корупції. Зокрема, Центром соціального прогнозування проводився 

розрахунок рейтингу загальної і регіональної корумпованості в Україні. 

Індекс корумпованості окремих органів влади і організацій розраховується 

за формулою [4]:  

 

 

де: n1 – орган корумпований,  

n2 – орган істотно корумпований,  

n3 – не змогли дати оцінку,  

n4 – орган не дуже корумпований,  

n5 – орган не корумпований,  

N – загальне число респондентів. 

Індекс корумпованості може набувати значення від +1,000 (абсолютна 

корумпованість) до –1,000 (абсолютно не корумпований орган), 0,000 – 

50%-вий рівень корумпованості. Зведений індекс корумпованості було 

розраховано як середній від індексів корумпованості органів влади різного 
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рівня і організацій, з якими доводиться стикатися респондентам у 

повсякденні [4].  

Ми пропонуємо продовжити дослідження для вирішення даної 

проблеми за допомогою методів математичного моделювання.  

Зростаюча роль моделювання обумовлюється адекватністю його 

використання в ситуаціях, коли необхідно знайти оптимальне рішення для 

успішного функціонування комплексної системи зі складними 

взаємозв’язками в умовах невизначеності. Математичні моделі часто 

інтегруються в системи підтримки прийняття управлінських рішень, 

значний попит на які спостерігається зараз з боку як державних, так і 

бізнес-організацій.  

Моделювання дозволяє здійснити ефективний аналіз ситуації і 

прийняти адекватне рішення, зокрема, економіко-математичне 

моделювання слугує як обґрунтування шляхів розвитку підприємств [1], 

так і оцінюванню ефективності соціально-економічної політики [5]. 

Для обчислення індексу було долучено офіційні данні з сайту 

Державної служби статистики України та проведено опитування серед 50 

експертів за розробленою анкетою. Експерти, професійна діяльність яких 

пов’язана з різними сферами суспільного життя (державна служба, органи 

законодавчої влади, неурядові організації, наука/освіта, бізнес, та ін.) дали 

оцінку п’ятьом галузям: освіта, правоохоронні органи, медицина, суд та 

органи місцевого самоврядування. 

Після анкетування отримаємо такі підмоделі, як результати від 

експертів та офіційні статистичні дані. Для подальшого моделювання 

можна використати модель оцінки рівня корумпованості окремих галузей. 

Результат розрахунку кожної підмоделі в загальній оцінці рівня ризику 

підприємства має свою питому вагу значущості. Ці ваги визначаються за 

допомогою методу експертних оцінок.  
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Виходячи з цього, комплексна оцінка поточного рівня 

корумпованості окремих секторів проводиться за допомогою сукупного 

показника, який формується множиною часткових параметрів, отриманих 

за розрахунком відповідних підмоделей.  

Отже, модель оцінки рівня корумпованості секторів публічного 

управління представлено так (2): 

, 

 

де  – оцінка рівня корумпованості на момент часу t;  

ia – питома вага значущості і-ї локальної функції залежності в 

розрахунку оцінки рівня корумпованості сектора публічного управління;  

)(Xfi – нормовані показники рівня корумпованості секторів публічного 

управління на момент часу t. 

Питома вага показників така: 0,6 – офіційні данні з сайту Державної 

служби статистики, та відповідно 0,4 – судження експертів. 

За результатами опитування експертів, отримали дані наведені у 

таблиці 1. Відповідно до результатів, на думку експертів: освіта та 

правоохоронні органи – не дуже корумповані; медицина, суд та органи 

місцевого самоврядування – істотно корумповані.    

Таблиця 1 – Результати опитування експертів, щодо рівня 

корумпованості секторів публічного управління 

  

Галузь 

корумпован

а 

Галузь 

істотно 

корумпован

а 

Важко 

відповіст

и 

Галузь не 

дуже 

корумпован

а 

Галузь не 

корумпован

а 

Освіта 11 10 7 14 8 

Правоохоронні 

органи 
6 14 6 20 4 

Медицина 6 30 8 3 3 

(2) 
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Суд 9 13 12 12 4 

Органи 

місцевого 

самоврядуванн

я 

8 5 9 7 21 

 

Для подальшого розрахунку індексу корумпованості для кожного 

сектору публічного управління потрібно унормувати показники. Для 

цього використаємо формулу для нормування показників-дестимуляторів: 

 

Отримавши унормовані показники, можемо перейти безпосередньо 

до моделювання. Моделювання здійснимо засобами MS Excel (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Обчислення зведеного індексу корумпованості засобами MS 

Excel 

Після проведення моделювання зведеного індексу корумпованості 

секторів публічного управління отримали такі результати (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Зведений індекс корумпованості секторів публічного 

управління 

Відповідно до рисунку найбільш корумпованішими є правохоронні 

органи (0,77), а найменш – органи місцевого самоврядування (0,1). 

Корупція серед державних службовців становить велику соціальну 

загрозу, оскільки вона прямо або опосередковано впливає на суспільні 

цінності та підвалини державності. Питання корупції в органах державної 

влади є однією з найгостріших проблем в Україні, без кардинального 

вирішення якої ефективний розвиток нашого суспільства неможливий. 

Корупційні відносини складаються з приводу виконання (реалізації) 

особою, офіційно наділеною владою чи службовими повноваженнями, 

владних (службових) повноважень.  

Отже, для полегшення обрахунків рівня корупції в органах публічної 

влади, ми пропонуємо застосовувати розроблену зведену модель, так як 

вона об’єднує зведені показники експертного оцінювання та статистичних 

даних. Розрахунки за даною моделлю допоможуть краще і точніше 

зрозуміти ситуацію, яка склалася. Отримані дані допоможуть точніше 

визначити найбільш корумпований сектор публічного управління чи 

орган влади, а також на їх основі обрати методи та заходи для запобігання 

й протидії корупції. 

Дана модель є універсальною, і не прив’язана до окремої галузі. Тому 

запропоновані рекомендації для обчислення рівня корупції можуть бути 
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застосовані не лише для обчислення рівня корумпованості в секторах 

публічного управління , але також і в інших органах, сферах 

життєдіяльності соціуму.  
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В статті відображено результати дослідження у сфері 

актуальності впливу якості управлінських рішень на систему 

менеджменту. Автор акцентує увагу на ролі управлінських рішень в 

прибутковій діяльності підприємства, вплив стратегічного планування 

на якість управлінських рішень та впровадження якісної системи 

менеджменту її зв’язок з розміщенням ресурсного потенціалу та 

зростання ефективної діяльності підприємства. 

Ключові слова: система менеджменту, якість управлінського 

рішення, стратегічний менеджмент, прибутковість, механізм 

оптимізації, перспективні стратегії, ринкова орієнтація. 

 В умовах сьогодення характерного нестабільність зовнішнього 

середовища, наявність внутрішніх протиріч на підприємстві, що 

виникають у процесі здійснення господарської діяльності, системі 

управління необхідно своєчасно реагувати та безпосередньо адаптуватися 

до відповідних умов господарювання. 

 Якість управлінських рішень на підприємстві неможливо 

аналізувати об’єктивно, тому що прийняття управлінських рішень – це 

процес, який припускає безпосередньо участь працівника підприємства, 

що неминуче призводить до суб’єктивного сприйняття якості цього 

процесу. Разом з тим саме суб’єктивне сприйняття якості допомагає його 

оцінити. 

 Для того, щоб управлінське рішення на підприємстві було 

ефективним, потрібно враховувати такі чинники: 
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1. Ієрархія в прийнятті рішень – прийняття рішень ближче до 

того рівня, на якому є більше необхідноїінформації. 

2. В розробці управлінських рішень приймає участь весь 

управлінський персонал. 

3. Використання прямих горизонтальних зв’язків під час 

прийняття рішень – сприяє прийняттю рішень в більш короткі строки, 

підвищенню відповідальності. 

4. Централізація керівництва передбачає: формування 

управлінського рішення керівником нижчого рівня вирішує свої проблеми 

зі своїм безпосереднім керівником, а не з керівником вищого рангу. 

 Дослідження складових технологій системи менеджменту на 

підприємстві – дуже важлива річ. Вона дозволяє забезпечити процес 

управління з вихідного стану в новий, покращений, якісний, а також 

допомагає реалізувати головні цілі менеджменту на підприємстві.  

 Основою стратегічного менеджменту є стратегічне планування, як 

процес формування, оцінювання й прийняття стратегії  ефективної 

господарської діяльності підприємства. Стратегія діяльності підприємства 

базується на прогнозуванні ефективної діяльності, враховуючи зміни 

зовнішнього середовища. 

 Впровадження на практиці стратегічного планування дає ряд 

переваг, оскільки воно змушує підприємство більш чітко визначити 

ефективну діяльність на перспективу. Дослідження, показують, що 

стратегічне планування підвищує якість управління діяльністю 

підприємства, приводить його у відповідність до вимог непередбачуваних 

змін у зовнішньому середовищі. 

 Стратегія діяльності системи менеджменту підприємства 

розробляється і реалізується я єдиний цілий суб’єкт ринкової економіки. 

Однак, враховуючи, що підприємство є складною багатофункціональною 
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системою і тому стратегії потрібна деталізація за допомогою 

функціональних стратегій.  

 Питанню управління підприємством були присвячені праці багатьох 

українських вчених. Серед них: Жуковський М.О., Качан Є.П.,  

Шевченко Я.С., Шушпанов  Д.Г. Але на сьогодні проблеми 

управління підприємством недостатньо ґрунтовно дослідженні. 

 Можна зробити висновки про те, що ефективна система 

менеджменту позитивно впливає на прибутковість його господарської, 

ефективне планування такої діяльності та строковість виконання 

покладених на нього або заданих ним завдань, послідовність виконання 

прийнятих ефективних управлінських рішень. 

 Функціональнерозуміння якості управлінських рішень, 

закономірність виражати якісні характеристики через кількісні показники 

тісно пов’язане з практикою здійснення господарської діяльності 

підприємства. 

 Якість управлінського рішення – це сукупність властивостей 

управлінського рішення, що приймається апаратом управління для 

досягнення потреби та інтереси в одержанні прибутку. 

Управлінські рішення – важлива частина складного процесу 

управління, яка визначає його якість, забезпечує, 

конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємства. 

Прийняття рішень – це сутність управлінського процесу, його найбільш 

відповідальну стадію, ефективність всієї системи та процесів 

менеджменту. 

 Оцінка якості управлінського рішення дозволяє підвищити 

відповідальність управлінського персоналу, сприяє покращенню стану та 

ефективності функціонування управління господарською діяльністю 

підприємства. Але потрібно враховувати, що є фактори, які впливають на 
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якість прийняття управлінського рішення, та на розробку відповідних 

методів їхнього аналізу. 

 Важливе значення має те, що вплив якості управлінського рішення 

на характер системи менеджменту підприємства на отримання прибутку 

за результатами ринкової активності підприємства. 

 Під потенціалом підприємства розуміється властивість 

підприємства забезпечити довготривале функціонування і досягнення 

стратегічних цілей на основі використання наявних ресурсів і якісних 

управлінських рішень. Реалізація ефективної господарської діяльності 

підприємства, це також своєчасна реакція на зміни зовнішнього 

середовища, відповідно, займати стійку позицію на внутрішньому і 

зовнішньому ринку серед конкурентів. 

 Успіх впливу якості управлінських рішень на систему менеджменту 

підприємства залежить наскільки вдало вибрані і використані його 

керівником конкретні методи і прийоми  підготовки рішень. 

 Наука управління на підприємстві як механізм оптимізації 

управлінських рішень може реалізуватися за допомогою: 

- застосування наукового методу; 

- використання системної орієнтації; 

- застосування моделей.  

 Науковий метод оптимізації управлінських рішень на підприємстві 

передбачає застосування схеми 1. 

 Особливості такого методу: 

а)  підприємство – відкрита система, яка складається з 

взаємопов’язаних частин;  

б) управління – це система орієнтації; 

в) управління допускає використання різних моделей. 
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 Якісні управлінські рішення дають можливість керівництву 

підприємства зробити висновки і вибрати шлях ефективної господарської  

діяльності, враховуючи зміни зовнішнього середовища.  

 Ефективність управлінських рішень підприємства полягає в 

посиленні зацікавленості в прибутку, ринковій орієнтацій і відповідно 

прискорення процесу прийняття рішень.  

Відповідна 

інформація 

 Дослідження та аналіз одержаної 

інформації 

 

 

Формування гіпотез по вирішенню 

проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Схема організаціїуправлінських рішень підприємства 

 Впровадження якісної системи менеджменту підприємства є її 

зв'язок з розширенням ресурсного потенціалу і зростанням економічної 

ефективності господарської діяльності, а саме: 

- поліпшується якість і скорочується процес прийняття 

управлінського рішення; 

- керівництво підприємства має можливість вирішувати перспективні 

стратегії; 

Дослідження гіпотез та вибір однієї 

для реалізації 

Реалізація управлінського рішення 
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- є можливість чіткого розрахунку одержання прибутку. 

 Проблема вибору ефективних економічних критеріїв по оцінці 

якості управлінських рішень, прибуткова господарська діяльність 

підприємства складне завдання.  

 Можна зробити висновок, що технологія системи менеджменту 

підприємства – це технологія, яка дозволяє забезпечити процес 

перетворення управління підприємством з вихідного стану в новий з 

покращеним станом і якістю, тобто стабільне ефективне функціонування 

господарської діяльності підприємства. 

 Сучасне управління підприємства характеризує багатоваріантністю 

можливих вирішень, гнучкість і неординарність господарських ситуацій 

та неповторність способів дій в конкретній ситуації. Система 

менеджменту на підприємстві допомагає находити способи та шляхи 

вирішення тих чи інших управлінських завдань, досягти ефективної 

господарської діяльності.  

 Отже, найбільший ефект впливу якості управлінських рішень на 

систему менеджменту  підприємства  буде при об’єднанні сукупності 

взаємопов’язаних елементів, які дають змогу підприємству приймати 

ефективні управлінські рішення  та їх використовувати при досягненні 

рентабельності господарської діяльності.  

 На кожному підприємстві існує власна система управління 

господарською діяльністю підприємством, завданням якоїє прийняття 

управлінських рішень, збут продукції та досягнення  поставлених цілей на 

ринку. Тому якісні управлінські рішення, які реалізуються його системою 

менеджменту забезпечують можливість для швидкого реагування на 

зміни у зовнішньому середовищі, при цьому також дозволить значно 

підвищити ефективність управління і тим самим конкурентоспроможність 

підприємства в цілому.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розкрито природу поняття конфлікту; досліджено 

причини їх виникнення та вплив на діяльність підприємства; узагальнено 

методи управління конфліктами на підприємствах. Вивчено та 

розроблено шляхи удосконалення системи управління конфліктами на 

підприємстві. 

Ключові слова: конфлікт, управління конфліктами, конструктивний 

конфлікт, деструктивний конфлікт, методи. 

Кожен менеджер, керівник щодня стикається з конфліктами або 

протиріччями в процесі управління підприємством. Не існує єдиної думки 

відносно ролі конфліктів  на підприємстві. Існують протилежні думки: з 

одного боку науковці стверджують, що конфлікт негативно позначається 

на функціонуванні підприємства, дестабілізує її, призводить до стресів 

співробітників. Інші спеціалісти вважають, що конфлікти чинять 

позитивний вплив на діяльність підприємства, оскільки конфлікт дозволяє 

підприємству розвиватися, виходити на нові рубежі ринку, а це дозволяє 

співробітникам професійно і духовно розвиватися. Цілком справедливо 

визначити, що конфлікти на підприємстві чинять двояку дію на нього: 

конфлікт може як зруйнувати підприємство, так і згуртувати його. Отже, 

сучасному керівнику треба уміти контролювати конфлікти і управляти 

ними. Наявність актуальної, ефективної і об’єктивної системи управління 



610 

 

процесами конфліктів дозволить не лише уникнути їх негативного 

впливу, але і направити їх на благо підприємства. Актуальність теми 

управління конфліктами обумовила написання даної статті. 

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, 

яке полягає у вивченні та розробці шляхів удосконалення системи 

управління конфліктами на підприємстві. 

Вживання терміну «конфлікт» зустрічається при розробці проблем 

психології особистості, у загальній, медичній, соціальній психології, 

психотерапії, педагогіці, політології, економіці. Конфлікти розглядаються 

західними психологами переважно в руслі традицій психоаналітичного 

представлення про природу індивіда (К. Хорні, Г. Саллівен, Є. Берн), з 

позицій когнітивної психології (К. Левін), з біхевіористської позиції (К. Л. 

Хялп), з позицій рольових підходів (Т. Сарбін, У. Гуд, Т. Ньюком, У 

Мейсон і ін.). Відомі такі теорії конфліктів, як теорія структурного 

балансу Ф. Хайдера, структурно-функціональний підхід Т. Парсонса, 

теорія соціального конфлікту Л. Козера, теорія конфліктології У Ф. 

Лінкольна, когнітивна теорія М. Дойча, теорія стратегії поведінки в 

конфліктній ситуації К. Томаса. У зв’язку з такою різноманітністю теорій, 

присвячених проблемам конфліктів, автори пропонують велику кількість 

визначень цього поняття, які залежать і від їхньої точки зору на природу 

біологічного й соціального, і від погляду на конфлікт як на особистісне 

або масове явище, і т.д. У сучасній літературі існує безліч визначень 

поняття конфлікту. Розглянемо кілька основних трактувань з точку зору 

економіки, зокрема менеджменту - табл. 1. 

Таблиця 1. - Визначення поняття конфлікту на підприємстві 

№ Автори (джерело) Трактування поняття 

1 Тирпак І.В.,  

Тирпак В.І., 

Конфлікт – це відсутність згоди між двома або 

більшою кількістю сторін, які можуть бути 



611 

 

Жуков С.А., 

Красовський Ю.Д. 

конкретними особами або групами. Кожна 

сторона робить усе можливе, щоб була 

прийнята саме її точка зору або ціль і заважає 

іншій здійснювати аналогічні кроки. 

2 Подопригора Н.Г., 

Алесинська Т.В., 

ДейнекаЛ.Н., 

Конфлікт – це відсутність згоди між двома або 

більше  сторонами. Менеджер згідно зі своєю 

роллю перебуває в центрі будь якого 

конфлікту  й покликаний вирішити  його всіма 

доступними йому способами. Курування 

конфліктами є однією з найважливіших 

функцій керівника. 

Продовження табл.1 

1 2 3 

3 Гофінкель В.Я. З одного боку конфлікт це сигнал того, що 

відбулося щось негарне  у відносинах між 

людьми, якісь розбіжності, з іншого боку 

конфлікт - це розбіжності які дозволяють 

виявити хвору, слабку ланку в ланцюзі 

виробничих або особистісних відносин 

колективу. 

4 Шилін В.М. Конфлікт – це найбільш гострий спосіб 

дозволу протиріч в інтересах, цілях, поглядах, 

що виникає в процесі взаємодії,  й звичайно 

супроводжується негативними емоціями, що 

виходить за рамки правил і норм. Конфлікт є 

предметом вивчення науки конфліктології. 

5 Гаген А.Д. Конфлікт  - це зіткнення двох або більш 

сильних мотивів, які не можуть бути 
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задоволені одночасно. Психологічно конфлікт 

пов'язаний із тим, що ослаблення одного 

мотивуючого стимулу веде до посилення 

іншого й потрібна  нова оцінка ситуації. 

Конфлікти можуть нести як позитивний, так і 

негативний ефект.  

6 Непомнящий Є.Г. Конфлікт – це зіткнення інтересів та ліній 

поведінки. 

 

Сучасна наука розглядає конфлікт не тільки в негативному, але й у 

позитивному ключі: як спосіб розвитку підприємства, групи й окремої 

особистості, виділяючи в суперечливості конфліктних ситуацій позитивні 

моменти, пов’язані з розвитком і суб’єктивним осмисленням життєвих 

ситуацій. Як вважає Ф. Глазл, багато англо-американських авторів 

роблять упор у своїх визначеннях на протиріччях цілей або інтересів, які 

переслідують сторони, але не дають чіткого визначення поняття 

«конфлікт». Із усіх визначень дефініції «конфлікт» виникає низка питань. 

Які протиріччя є значимими та що таке протиріччя взагалі й чому вони 

відрізняються від конфліктів? Конфлікт найчастіше розглядається як 

конкуренція в задоволенні інтересів. На питання «Яку ситуацію можна 

назвати конфліктною?» відповідає теорема Томаса: якщо ситуації 

визначаються як реальні, то вони реальні по своїм наслідкам, тобто 

конфлікт стає реальністю тоді, коли він сприймається як конфлікт хоча б 

однією зі сторін [1]. Конфлікт також може розглядатися як стан 

потрясіння, дезорганізації стосовно попереднього розвитку й, відповідно, 

як генератор нових структур. У цьому визначенні М. Робер і Ф. Тильман 

вказують на сучасне розуміння конфлікту як позитивного явища. Дж. Фон 

Нейман і О. Моргенпггейн визначають конфлікт як взаємодію двох 

об’єктів, що володіють несумісними цілями й способами досягнення цих 
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цілей. У якості таких об’єктів можуть розглядатися люди, окремі групи, 

армії, монополії, класи, соціальні інститути тощо, діяльність яких так чи 

інакше пов’язана з постановкою та розв’язком завдань організації та 

управління, із прогнозуванням і прийняттям рішень, а також із 

плануванням цілеспрямованих дій. 

Отже, протиріччям можна вважати діалог, тобто мовну дію, коли 

висловлюються відмінності сторін. Конфліктом можна вважати будь-які 

мовні дії сторін, спрямовані на завдання збитків будь-якого роду 

протилежній стороні. Понятійна схема, що характеризує сутність 

конфлікту повинна охоплювати чотири основні характеристики: 

структуру, динаміку, функції та управління конфліктом [4]. 

Розглядаючи стадії конфлікту можна виділити основні етапи процесу 

конфлікту [3]: 

- прихована стадія: протиріччя не усвідомлюються учасниками 

конфлікту, існує явне або неявне невдоволення ситуацією; 

- формування конфлікту: формуються протиріччя, висуваються 

вимоги (формальні лідери, конфліктна група); 

- інцидент - подія, що активізує дії учасників конфлікту; 

- завершення конфлікту - процес, результат якого залежить від зусиль 

усіх учасників конфлікту; можливими моделями завершення конфлікту є: 

виграш - програш; виграш - виграш; програш - програш; 

Вплив наслідків конфлікту. Конфлікт може виявляти як позитивний 

вплив на діяльність організації (фірми), так і негативний. 

Розглянемо причини, що викликають виникнення конфлікту, - всі 

причини можна розділити на три групи [4]: 

- Індивідуальні характеристики людини відіграють важливу роль у 

процесі конфлікту. Часто саме відмінності в цінностях, сприйняттях і 

судженнях, відносинах і переконаннях людей можуть виявитися 

причиною виникнення конфліктної ситуації. Реальним джерелом 
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конфлікту можуть стати почуття щодо того, які рішення або дії є 

правильними, а які ні; схильність до певної реакції (позитивної або 

негативної) на ту або іншу подію. Наприклад, співробітник, зацікавлений 

в автономній і незалежній роботі, як правило, негативно відреагує на 

спроби поставити його в умови твердого контролю. 

- Ситуаційні умови, тобто система зв’язків між співробітниками, яка 

склалася в організації, у певних умовах може сприяти розвитку конфлікту 

у випадку, якщо ці умови є визначальним чинником у взаєминах між 

людьми. Зокрема, на можливість виникнення конфлікту можуть вплинути 

наступні фактори: занадто високий рівень взаємодії; необхідність 

забезпечувати згоду сторін з яких-небудь питань; відмінності в статусі; 

невизначеність відповідальності сторін. 

- Структурні фактори, що є причиною виникнення конфліктів, 

пов’язані з організацією роботи в компанії, її стратегією й політикою, 

ієрархією влади і т.д. Наприклад, причиною конфлікту в окремо взятому 

підрозділі компанії можуть виявитися цілі.  

Конфлікт називають функціональним, якщо він веде до зростання 

ефективності організації, і дисфункціональним (руйнівним), якщо він 

знижує ефективність. Ефективне управління - це переведення усіх 

конфліктів у функціональне русло. Тому управління конфліктом 

розглядається багатьма фахівцями як переведення конфлікту в 

раціональне русло діяльності людей, осмислений вплив на конфліктну 

поведінку соціальних суб’єктів конфлікту з метою досягнення бажаних 

результатів; обмеження протиборства рамками конструктивного впливу. 

До позитивних наслідків конфлікту можна віднести активізацію 

інноваційних процесів, підвищення якості прийнятих розв’язків, рівня їх 

обґрунтованості, поліпшення кількісних і якісних показників роботи. При 

цьому нерідко поліпшуються соціально-психологічний клімат у колективі 

й взаємовідношення його членів [3]. 
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До негативних наслідків конфлікту відносять зниження рівня 

згуртованості членів групи, проблеми спілкування, агресивність або, 

навпаки, відсутність інтересу до досягнення високих результатів роботи. 

До того ж конфлікти можуть супроводжуватися додатковими втратами 

робочого часу, порушеннями дисципліни, погіршенням стану здоров’я 

працівників[3]. 

У даному аспекті можна виділити наступні функції конфлікту: 

діалектична, що служить для виявлення причин конфліктної взаємодії; 

конструктивна, що полягає у тому, що викликана конфліктом напруга 

може бути спрямована на досягнення мети [5]. 

Отже, на сьогодні, сучасний підхід до конфлікту ґрунтується на тому, 

що постійна й повна гармонія, відсутність нових ідей, які вимагають 

ламання старих приймань і методів роботи, неминуче приводять до 

застою, гальмують розвиток інновацій і поступальний рух усієї 

організації. Саме тому менеджери повинні постійно підтримувати 

конфлікт на рівні, необхідному дня здійснення творчої інноваційної 

діяльності в організації, і вміло управляти конфліктом для досягнення 

цілей організації. 

Список використаних джерел: 

1. Горфинкель В.Я. Економика предприятия / В.Я. Горфинкель. - 

М.: Проспект, 2013. - 670 с. 

2. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: ефекты и 

парадокси/ Ю.Д. Красовский. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

3. Менеджмент организации / Т.В. Алесинская, Л.Н. Дейнека, 

А.Н. Проклин, Л.В. Фоменко, А.В. Татарова и др. / подобщей ред. В.Е. 

Ланкина. - Таганрог: ТРТУ, 2015. - 304 с. 

4. Подопригора М.Г. Организационное поведение / М.Г. 

Подопригора. -Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2016. - 261 с 

5. Тирпак І.В. Основи економіки та організації підприємництва / 



616 

 

І.В. Тирпак, В.І. Тирпак, С.А. Жуков. — К.: Кондор. 2014. - 284 с. 

 

УДК  364(477)(045) 

Сікун Д.В. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

У статті окреслено основні напрямки подальшого удосконалення 

системи соціального захисту України. Надаються рекомендації щодо 

удосконалення законодавства у сфері соціального захисту, ревізії 

актуальності й доцільності надання соціального захисту для окремих 

категорій населення та відповідних інструментів соціального захисту, 

шляхи удосконалення обліку об’єктів соціального захисту. 

Ключові слова: соціальні послуги, соціальний захист, інформування 

населення, соціальна політика. 

          Система соціального захисту України є однією з найкращих у 

світі, адже значна частина населення охоплена різними соціальними 

послугами та пільгами. Звичайно, жодна економіка не спроможна 

задовольнити фінансовими ресурсами потреби таких соціальних видатків. 

Тому значна частина задекларованих соціальних заходів залишається без 

фінансування. 

Функціонуванню системи соціального захисту присвячено багато 

праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, вагомий внесок 

зробили          Е. Лібанова, О. Макарова, А. Гриненко, Є. Качан, В. 

Куценко, О. Грішнова, П. Шевчук та інші. У їхніх працях розкрито 

теоретико-методологічні основи системи соціального захисту населення 

та проаналізовано сучасний стан її функціонування. Проте в умовах 

оптимізації фінансових ресурсів, які спрямовують на соціальну сферу, та 
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необхідності підвищення ефективності функціонування системи 

соціального захисту населення доцільно більше уваги приділити 

пріоритетним напрямкам удосконалення даної системи. 

Система соціального захисту є ключовим елементом соціальної 

політики держави.  Основне її завдання – захист майнових інтересів 

громадян відповідно до трудових доходів і забезпечення гідного рівня 

життя. Відповідно до об’єктів надання соціальний захист можна 

класифікувати для: 

– економічно  активного населення;  

– економічно не активного населення; 

– осіб, які не досягли економічно активного віку;  

– осіб, старше економічно активного віку [4]. 

 Соціальний захист населення передбачає захист їх майнових 

інтересів у випадку настання таких ситуацій: 

– втрата роботи;  

– нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, 

які спричинили втрату працездатності;  

– тимчасова втрата працездатності; 

–  вагітність та пологи;  

– поховання; 

– лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного 

закладу після захворювань і травм;  

– проходження військової служби в Збройних Силах України;  

– народження дитини, усиновлення дитини, встановлення опіки чи 

піклування, виховання дитини одним із батьків;  

– досягнення відповідного віку та відсутність права на пенсію або 

отримання статусу особи з інвалідністю;  

– отримання середньомісячного сукупного доходу, нижчого від 

прожиткового мінімуму для сім’ї;  
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– проживання на тимчасово окупованій території; 

– залишення або покинення свого місця проживання у результаті або 

з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини і 

надзвичайних природних чи техногенних ситуацій;  

– втрата працездатності (досягнення пенсійного віку) [6].  

Соціальний захист необхідно надавати з урахуванням доходів 

населення та участі громадянина в економічному житті країни. Важливим 

критерієм надання соціальних послуг повинен бути рівень працездатності 

людини. Визначати рівень соціального захисту доцільно з урахуванням 

потреб конкретної категорії громадян, яким необхідний соціальний захист 

у цілому та кожного громадянина зокрема.  

Вибір форм і заходів соціального захисту має відбуватися з 

урахуванням міри працездатності людини. Адже для працездатних осіб 

соціальний захист має передбачати захист їх прав на належні умови праці 

та гідну винагороду за працю; для непрацездатних осіб соціальний захист 

передбачає забезпечення соціально гарантованого рівня життя та 

підтримку держави; для окремих категорій населення, що опинились у 

скрутних життєвих обставинах – надання спеціальних форм соціальної 

підтримки [5]. 

Диференційований підхід до надання соціального захисту можна 

забезпечити лише на основі адресності соціального захисту. Тобто 

надання тих форм і засобів соціального захисту в яких є потреба у 

конкретного громадянина. На сьогоднішній день соціальний захист 

здійснюють у таких формах і заходах: 

– виплати пенсій за віком, з інвалідності, в разі втрати годувальника, 

за вислугу років, за особливі заслуги перед Україною, соціальних пенсій; 

виплати державної допомоги (трудові допомоги, соціальні допомоги, 
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допомога тим, хто доглядає психічно хворих; допомоги при 

малозабезпеченості); 

 – виплати адресної соціальної допомоги (житлово-комунальні 

субсидії; адресна допомога малозабезпеченим сім’ям); 

 – соціальне обслуговування непрацездатних;  

– надання пільг ветеранам війни, учасникам АТО, інвалідам, особам, 

які мають особливі заслуги перед Україною. 

 Реалізація цих заходів потребує значних фінансових ресурсів. У 

цілому на соціальний захист населення в 2017 році було спрямовано 135,7 

млрд. грн., що становить майже 8,9% валового внутрішнього продукту 

України, або 25,9% витрат державного бюджету [8].  

 Основними проблемами ефективного функціонування соціального 

захисту в Україні ми вважаємо наступні: 

 – надмірна кількість нормативних актів, що регулюють соціальну 

політку держави; 

 – велика кількість категорій населення, яким надають соціальний 

захист; 

 – відсутність єдиної бази даних про об’єкти соціального захисту; 

 – недосконала структура управління соціальним захистом населення.  

– відсутність диференційованого підходу до вибору інструментів 

соціального захисту, що їх надають відповідно до потреб конкретного 

громадянина; 

 – низький рівень ефективності соціальних заходів.  

Соціальний захист в Україні здійснюють на основі більше ніж 50-ти 

законів України та понад 120-ти підзаконних актів. Соціальна політика 

впродовж останніх десятиліть стала інструментом популізму в політичних 

змаганнях. З метою збільшення лояльності населення до конкретних 

політичних сил запроваджено нові види соціальних послуг для нових 

категорій населення, які не завжди потребували соціального захисту. Дана 
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проблема потребує найшвидшого розв’язання шляхом повної  ревізії 

чинного законодавства у сфері соціального захисту, що передбачатиме 

формування єдиного соціального кодексу. Гострою проблемою, як ми вже 

зазначили, є значна кількість категорій громадян, котрі потребують 

соціального захисту. 

Сьогодні в Україні налічується понад 130 категорій одержувачів 

різних видів соціальних виплат, які мають право на більш як 120 видів 

пільг, а також понад 60 видів соціальних і компенсаційних виплат [3]. 

Часто один громадянин має право та отримує кілька видів соціального 

захисту, що фінансує держава, а інші не отримують соціального захисту. З 

метою упорядкування даної ситуації доцільно скасувати соціальні пільги 

за професійною ознакою. Дані пільги надають за важкі, шкідливі та 

небезпечні для людини умови праці. В умовах ринкової економіки 

держава не повинна перебирати відповідальність за добробут громадян, 

які дають дохід для приватних підприємств. А для працівників державних 

підприємств, установ та організацій основним мотивом працевлаштування 

за даними видами робіт має бути розмір заробітної плати. Лише висока її 

величина повинна забезпечувати зайнятість за робочими місцями, що 

мають небезпечні умови праці. 

 Поряд з упорядкуванням чинного законодавства у сфері соціальної 

політики та зменшенням переліку категорій пільговиків доцільно 

створити єдину систему обліку соціального захисту населення. Зараз діє 

єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільгу. Проте у даному реєстрі міститься лише інформація про 

приналежність громадянина до певної категорії пільговиків і наявність, 

відповідно, права на конкретну соціальну пільгу. Даний реєстр доцільно 

синхронізувати з персоніфікованим обліком Пенсійного фонду України і 

даними про доходи громадянина, інформацію про які має Державна 

фіскальна служба України. 
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 Таким чином, володіючи інформацією про право на отримання 

соціальних благ і фактичний рівень доходів одержувача соціальних пільг, 

можна упорядкувати надання різних соціальних благ для одного 

громадянина та коригувати їх розмір відповідно до наявного його доходу 

та членів його сім’ї. Це дасть змогу, підвищити рівень соціального 

захисту для осіб, котрі справді його потребують, та уникнути надання 

соціального захисту для осіб, які мають значні доходи і фактично не 

потребують соціальної допомоги.  

Звичайно зазначені нововведення потребують ґрунтовних змін у 

законодавстві. Наступною є проблема недосконалості управління 

соціальним захистом населення. Досі продовжують функціонувати чотири 

фонди обов’язкового державного соціального страхування, хоча кошти 

для них акумулює Державна фіскальна служба України, реєстр зайнятого 

населення здійснює лише Пенсійний фонд України [1].  

Фонд соціального страхування на випадок безробіття здійснює облік 

лише тих безробітних, котрі отримують цей статус відповідно до чинного 

законодавства, що значно відрізняється від реальної ситуації на ринку 

праці. Фонд соціального захисту інвалідів, лише здійснює статистичні 

функції щодо обліку чисельності інвалідів, а соціальне забезпечення надає 

Пенсійний фонд України. Тобто соціальний захист здійснюють багато 

установ та організацій, функції яких часто дублюються, що в кінцевому 

результаті знижує ефективність соціального захисту та ускладнює 

організаційну структуру системи його надання. 

 З метою розв’язання даної проблеми доцільно на базі Пенсійного 

фонду України створити єдиний фонд соціального захисту населення, що 

мав би у розпорядженні єдину базу даних громадян, які потребують 

соціального захисту, та відповідно до потреби надавав соціальні послуги. 

Це, своєю чергою, зменшить величину витрат на управління сферою 
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соціального захисту населення, що збільшить обсяг соціальної допомоги і 

дасть змогу автоматизувати діяльність соціальної служби. 

 Соціальний захист, що надають населенню в Україні, не завжди 

враховує наявні потреби у ньому. Тим часом урахування цих потреб дасть 

змогу підвищити ефективність соціального захисту. Основними 

напрямками реформування його системи у даному контексті є адресний 

підхід до надання соціального захисту та диференціація соціальних 

послуг залежно від потреб конкретного громадянина. Адресний підхід 

можна забезпечити завдяки впровадженню єдиного реєстру громадян, які 

потребують соціального захисту, і надаваного соціального захисту. 

Диференціація соціального захисту відповідно до потреб 

конкретного громадянина передбачає надання визначеного переліку 

соціальних послуг для окремо взятого громадянина, який потребує даної 

соціальної послуги. Тобто врахування його життєвих обставин, його 

добробуту та потреб у соціальному захисті. Створення такої системи 

визначення соціальних послуг відповідно до потреб людини є вкрай 

складним завданням. Проте маючи у своєму арсеналі усі відомості про 

людину та членів його сім’ї, суб’єктові соціального захисту буде 

нескладно визначити цей перелік. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що володіючи інформацією 

про право на отримання соціальних благ і фактичний рівень доходів 

одержувача соціальних пільг, можна упорядкувати надання різних 

соціальних благ для одного громадянина та коригувати їх розмір 

відповідно до наявного його доходу та членів його сім’ї. Це дасть змогу, 

підвищити рівень соціального захисту для осіб, котрі справді його 

потребують, та уникнути надання соціального захисту для осіб, які мають 

значні доходи і фактично не потребують соціальної допомоги. 

 Основними напрямами розвитку соціального захисту в Україні є 

наступні: кодифікація законодавства, що регулює соціальний захист; 
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ревізія видів соціального захисту та їх отримувачів; удосконалення обліку 

отримувачів соціального захисту; створення єдиного органу надання 

соціального захисту; в основі соціального захисту повинен бути принцип 

адресності та диференційований підхід до визначення обсягів і виду 

соціального захисту залежно від потреб людини. 
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В статті розглядається зміст стратегічного маркетингу 

підприємства в системі сучасного інструментарію стратегічного 

планового механізму. Висвітлені складові системи стратегічного 

маркетингу підприємства, як основа його конкурентоспроможності. 

Досліджено стратегію маркетингового управління ТОВ «Аграна Фрут 

Лука» та вплив його на конкурентоспроможність. Показано зв’язок 

стратегічного маркетингу і конкурентоспроможності підприємства.  

Ключові слова: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність, 

збут, маркетингове управління, ефективна діяльність, прибуток, попит. 

Актуальність дослідження зумовлена важливістю впливу 

стратегічного маркетингу на ефективність діяльності підприємства.  

Стратегічний  маркетинг діяльностіпідприємства – це 

довгостроковий план заходів господарської діяльності заснованих на 

розумінні заходів розвитку ринку та спрямованих на досягнення 

ефективних конкретних цілей його діяльності. З точки зору діяльності 

підприємства, його перспективи на ринку зумовлено збереженням темпів 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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росту господарської діяльності, враховуючи ринкову політику та зміни 

зовнішнього середовища.  

Розробка стратегічного маркетингу підприємства – це програмно-

цільовий підхід до господарської діяльності. При її відсутності 

підприємство буде програвати конкурентам, а при вірно вибрані базовій 

стратегії, підприємство має можливість діяти по особисто вибраному 

шляху. 

Аналіз останніх публікацій дозволяє зробити висновок проте, що 

конкурентоспроможність залежить від ефективності маркетингової 

діяльності та вдосконалення виробничо-збутової діяльності, стратегічної 

орієнтації в своїй діяльності. Ефективність стратегічного менеджменту, 

його оцінка в теоретичних аспектах не має єдності в наукових працях 

ряду вчених: В. В. Живетин, В. Я. Самохвалів, Н. Н. Чернов, І. Л. 

Ферапонова.  

Основне призначення стратегічного маркетингу ТОВ «Аграна Фрут 

Лука» полягає в тому, щоб взаємоузгодити цілі діяльності підприємства з 

його можливостями, з вимогами споживачів продукції, попитом 

продукції, відповідно, вплив трьох факторів: технологія, конкуренція, 

споживач. 

ТОВ «Аграна Фрут Лука» використовує стратегію глибокого 

проникнення на ринок – це збільшення обсягів збуту та ринкової частки 

підприємства. А це вимагає: зниження витрат виробництва і збуту, 

активізації рекламної діяльності, розвиток збутової мережі, застосування 

засобів стимулювання збуту і т. д.  

Питання по особливості господарської діяльності ТОВ «АгранаФрут 

Лука» (вирощування та переробка плодово-ягідної продукції), яка 

орієнтована на внутрішні і зовнішні ринки постійно вимагає від 

керівництва удосконалення стратегічного маркетингу. Підприємство 

повинно удосконалювати вибрану стратегію, здійснення виробничо-
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господарської діяльності в поточному періоді і на перспективу, яка 

базується на всебічному комплексі розрахунків та обгрунтувань. Для 

нарощування обсягів збуту продукції ТОВ «Аграна Фрут Лука» необхідно 

проаналізувати стратегічну маркетингову діяльність, а також критично 

підходити до асортиментного складу продукції та її технічних 

характеристик.  

Стратегія маркетингу управління ТОВ «Аграна Фрут Лука» тісно 

пов’язана зі збутом продукції і визначається головною метою його 

функціонування. Забезпечення конкурентоздатності підприємства – це 

інтегрованість планування із загальною системою його управління; 

комплексний характер формування управлінських рішень; високий 

динамізм управління; багатоваріантність стратегій господарської 

діяльності; орієнтованість на стратегічну мету діяльності підприємства. 

Для збереження конкурентоспроможності ТОВ «Аграна Фрут Лука» 

потрібно постійно покращувати систему управління фінансовими 

ресурсами особливо дослідивши ефективність управління виробництвом 

та переробку продукції, більш ефективно впроваджувати науково-

технічний процес, стратегії і тактики маркетингового управління, резерви 

підвищення прибутку від діяльності. В ринкових умовах підприємство 

зобов’язане забезпечувати ефективне формування використання своїх 

ресурсів і постійно досліджувати співвідношення між обсягом і 

структурою попиту; товарної пропозиції. 

В умовах сильної конкуренції ключову роль в забезпеченні 

ефективної господарської діяльності ТОВ «Аграна Фрут Лука» відіграє 

зовнішня конкурентна перевага. 

Місце стратегічного маркетингу в структурі управління маркетингом 

ТОВ «Аграна Фрут Лука» визначається тим, що він охоплює стадію 

планування маркетингу. В аспекті постановки маркетингових цілей і 

розроблення маркетингової стратегії. 
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Слід зазначити, що універсального стратегічного маркетингу не 

існує, оскільки вибір стратегії визначається наступними факторами:  

- економічною ситуацією в цілому; 

- рівнем конкуренції на конкурентних ринках; 

- сильними та слабкими сторонами підприємства; 

- ресурсами підприємства; 

- можливостями і погрозами на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- ступенем ринкової влади постачальників і споживачів; 

- існуючими обстеженнями.  

Вибір стратегічного маркетингу ТОВ «Аграна Фрут Лука»  вимагає 

своєчасного комплексного аналізу та оцінки вибору альтернатив із 

врахуванням прийнятого рівня ризику. Вибір стратегій на перспективу, 

при забезпеченні максимальної ефективної господарської діяльності в 

перспективі – є завдання оцінки вибору альтернатив. Такий вибір 

базується на чіткій концепції розвитку ТОВ «Аграна Фрут Лука», 

оскільки її формування буде впливати на прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Вибір стратегічного маркетингу ТОВ «Аграна Фрут Лука» повинні 

здійснюватися на основі визначення аналізу і оцінки ключових чинників, 

які характеризують можливості підприємства. 

Сутність концепції стратегічного маркетингу підприємства – це 

необхідність врахування взаємозв’язку і взаємовпливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища при визначенні стратегії на перспективу 

діяльності ТОВ «Аграна Фрут Лука».  

Стратегічний маркетинг покликаний знайти відповіді на три основні 

питання, коректні відповіді на які дозволять підприємству бажаної позиції 

на конкурентному ринку і не зробити помилок у сфері стратегічного 

передбачення: на яких ринках конкурувати; методи конкурентної 

боротьби; час виходу на той чи інший ринок. 
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Стратегічний маркетинг ТОВ «Аграна Фрут Лука» передбачає 

постійний та систематичний аналіз ринку і динамічну сукупність п’яти 

взаємопов’язаних етапів управлінського процесу:  

- аналіз конкурентного маркетингового середовища; 

- визначення місії і стратегічних конкурентних цілей; 

- вибір конкурентних маркетингових стратегій; 

- оцінка і контроль реалізації стратегії. 

Стратегічний маркетинг ТОВ «Аграна Фрут Лука» вимагає розробки 

комплексу процесів і засобів розробки та реалізації конкурентних 

маркетингових стратегій для здійснення змін, що відповідають запитам 

конкурентного маркетингового середовища і дозволять удержувати 

довгострокові конкурентні переваги на основі стратегічного бачення. 

Формування стратегічного маркетингу, як і стратегії господарської 

діяльності ТОВ «Лука Аграна Фрут» вимагає стратегічного аналізу, що 

дозволяє дослідити внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства та 

зробити висновки, згідно аналізу, по змінах стратегій подальших 

напрямків діяльності підприємства. 

Таким чином роль стратегічного маркетингу підприємства полягає в 

дослідженні змін на цільовому ринку, виявленні існуючих або 

потенційних привабливих ринків на основі аналізу потреб та вибору 

стратегій розвитку, які надають підприємству нові привабливі економічні 

можливості і забезпечать зростання його конкурентоспроможності. 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю разом із 

стратегічним маркетингом на базі ефективного стратегічного динамічного 

бачення забезпечать перспективний розвиток ТОВ «Аграна Фрут Лука» в 

умовах конкурентного маркетингового середовища.  

Стратегічне управління конкурентоспроможністю ТОВ «Аграна 

Фрут Лука» формує його призначення господарської діяльності, 

встановлює цілі діяльності, формує ресурси з подальшою оцінкою 
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ефективності їхнього використання. Стратегічний маркетинг – це 

механізм розробки та реалізації конкурентних маркетингових стратегій 

підприємства для досягнення ефективної виробничо-господарської 

діяльності. 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю діяльності ТОВ 

«Аграна Фрут Лука» грає провідну роль в стратегічному плануванні в 

аспекті постановки системи стратегічних конкурентних цілей, аналізу 

конкурентного маркетингового середовища і діагностики внутрішнього 

конкурентного потенціалу. Зміни конкурентного маркетингового 

середовищавимагають адаптації стратегічного маркетингу  ТОВ «Аграна 

Фрут Лука», як і бізнес-планів та механізмів їхньої реалізації.  

Тому на наш погляд шляхи удосконалення стратегічного маркетингу 

ТОВ «Аграна Фрут Лука»  повинно здійснюватися за наступними 

напрямками:  

- вдосконалювати взаємовідносини партнерів агропромислового 

комплексу;  

- застосовувати найбільш прийнятну методику формування прибутку, 

враховуючи також всі організаційні  особливості сільськогосподарського 

товаровиробника; 

-  збільшувати питому вагу переробки плодово-ягідної продукції на 

місці; 

-  вихід на нові зовнішні ринки;  

-  частину одержаного прибутку спрямовувати на придбання 

основних засобів; 

-  більш ефективно використовувати фінансові ресурси за рахунок 

розробки та реалізації управлінських рішень;  

- постійний пошук інвестицій, що дасть можливість ефективно 

здійснювати інноваційну діяльність.  
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соціальної послуги. Запропоновано підходи до реалізації медичної реформи 

в лікувально-профілактичних закладах на сучасному етапі.  

Ключові слова: кадровий потенціал, зовнішнє середовище, 

організація, послуга, інновація, медична реформа. 

Постановка проблеми. Формування кадрового потенціалу є 

пріоритетним напрямом розвитку будь-якої організації. Основними 

напрямами кадрової політики є створення професійної та ефективної 

організаційної структури, комплектування медичних закладів та органів 
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управління компетентними кадрами, підвищення професіоналізму та 

відповідальності [1]. Зі зміною політичної, економічної і соціальної 

ситуації в Україні корінним чином змінилися вимоги до керівників всіх 

рангів не тільки у виробничій сфері, але і в соціальній. Все більше 

цінуються компетенція людини, його професійна підготовка, 

сприйнятливість до нововведень і творчого пошуку. Особливо актуально 

це для сфери охорони здоров’я.  

Метою статті є дослідження інноваційного інструментарію 

формування кадрового потенціалу медичного закладу, зважаючи на 

сучасні виклики в проведені медичної реформи, а також високий запит та 

очікування суспільства. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити, що у  

працях вітчизняних науковців приділено увагу різним аспектам розвитку 

системи охорони здоров’я та формування ринку медичних послуг. Так,          

В.Н. Амітан, Л.Г. Богуш, Б.В. Буркінський, Н.В. Василенко, В.М. Лехан,      

В.Ф. Москаленко, Н.Д. Прокопенко та інші займалися проблемами 

економічного обґрунтування розміщення та розвитку системи охорони 

здоров’я; в працях О.В. Андрєєва, Ю.В. Вороненко, В.І. Герасимчука, 

В.М. Гіріна, В.І. Євсєєва, В.І. Журавля, Л.А. Пирога висвітлюються 

загальні питання теорії розвитку ринкових відносин при державному 

управління охороною здоров’я; однак реалізація медичної реформи 

потребує належного науково-методичного забезпечення, тому тема статті 

є актуальною. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняному законодавстві 

визначено, що інновації – новостворені і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери [2]. 



632 

 

Одним із потужних інструментів реформування галузі охорони 

здоров’я є ефективна кадрова політика. Вироблення національної кадрової 

політики у сфері охорони здоров’я є нагальною необхідністю і умовою 

успішного запровадження реформ з державного управління у цій сфері. 

Від наявності кадрів, їхньої фаховості, у першу чергу, залежать якість та 

своєчасність надання медичної допомоги [3, с. 115]. 

Організація управлінської діяльності медичних закладів набуває 

особливої значимості на сучасному етапі реформування діючої системи 

охорони здоров'я в Україні. Управлінські проблеми знаходять свій 

відбиток у всіх запропонованих для обговорення концепціях і програмах 

реформи системи охорони здоров'я в країні. Всі організації, установи, 

незалежно від того, у якій сфері вони діють, зіштовхуються з загальними 

проблемами у сфері управління. На підставі загальних закономірностей 

виокремлюються конкретні методи управлінської діяльності в залежності 

від тих умов, у рамках яких вони застосовуються. Не є винятком і система 

охорони здоров'я. Специфіка управління в лікувально-профілактичній 

сфері обумовлена насамперед тим, що система охорона здоров'я – 

особлива сфера діяльності, що істотно відрізняється від інших видів 

діяльності. Лікувально-профілактичні заклади мають особливі 

характеристики, що потребують модифікації загальних підходів щодо 

принципів управління або зміни акцентів. 

По-перше, результатом діяльності медичного закладу є послуга, що 

визначає специфічний характер взаємодії лікувально-профілактичного 

закладу зі споживачами їхніх послуг. Це насамперед прямий контакт із 

споживачем і залучення його в процес надання медичної послуги. При 

цьому пацієнти –  основні елементи зовнішнього середовища для 

лікувально-профілактичного закладу, і кожну взаємодію з клієнтом можна 

розглядати як прямий контакт із навколишнім середовищем організації. 

Але що найбільше важливо, людина не є пасивним об'єктом, вона реагує 
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на вплив, що здійснюється на нього (часто цілком не передбачуваний) і 

тим самим безпосередньо впливає на весь процес роботи з ним, стає 

співучасником цього процесу. 

Це, у свою чергу, знаходить відображення в багатоваріантності 

управлінських технологій, що застосовуються в роботі з пацієнтом, в 

особливій значимості етичних цінностей і принципів, що склалися в 

суспільстві, у принципово важливій ролі медичних працівників у процесі 

надання медичних послуг. Звідси випливає складність оцінки якості і 

необхідності медичних послуг, що надаються і, відповідно, результатів 

діяльності медичних установ у цілому та праці їхніх співробітників. 

Медичні послуги відносяться до соціальних послуг. Це означає, що, з 

одного боку, вони окрім безпосереднього медичного ефекту для 

споживача мають і суспільний, соціальний ефект, а з іншого боку – 

людство визнає важливість одержання громадянами медичних послуг і 

своєї ролі в їхньому забезпеченні медичним обслуговуванням. Не 

випадково в Конституціях багатьох розвинутих країн, включаючи Україну 

(ст. 49), визначається право громадян на охорону здоров'я, медичну 

допомогу та медичне страхування. 

Серед найбільш характерних особливостей медичних закладів, 

пов'язаних із характером їхньої управлінської діяльності та здійснюючих 

вплив на процес управління ними, є наступні: 

 складність при визначенні якості та вимірюванні результатів 

роботи; 

 висока спеціалізація основної діяльності, що часто має 

терміновий і невідкладний характер; 

 відсутність права на невпевненість і помилку; 

 потреба в тісній комунікативній роботі різних структурних 

підрозділів; 

 потреба у високому рівні кваліфікації медичних працівників; 
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 труднощі в координації роботи і розподілу повноважень та 

відповідальності, пов'язану з подвійним підпорядкуванням, що існує в 

багатьох медичних закладах. 

Говорячи про інновації в медичній справі потрібно звертатися до 

нововведень на етапі реформування діючої системи охорони здоров'я, її 

кадрового потенціалу. Сьогодні необхідно навчити майбутнього лікаря 

«не лікувати», «не діагностувати», а керівника лікувально-

профілактичного закладу «не розподіляти кошти», «не приймати на 

роботу», а управляти, використовуючи сучасні надбання управлінських 

технологій та інструментів, відповідно лікувальним процесом, 

діагностикою хворого, фінансами в медичному закладі, трудовим 

потенціалом лікарні, тощо. 

Вимога володіти управлінською освітою керівнику медичного 

закладу не викликає сумніву. Адже використання активних форм 

навчання, ділові ігри, методи групової динаміки, ситуаційні вправи щодо 

управління в організації, аналіз практичних кейсів та вирішення реальних 

управлінських задач, має велику перевагу перед традиційними методами 

навчання, котрі базуються на заучуванні та на запам’ятовуванні. 

Професійний менеджер здатний проаналізувати стан справ в будь-якій 

організації: внутрішнє та зовнішнє середовище, життєвий цикл 

організації, розробити стратегію розвитку на довгостроковий період. Тому 

при реформуванні медичних закладів варто звернутися і до сучасних 

управлінських підходів та викоритсання інноваційних інструментів 

менеджменту в організації. 

Отже, основними напрямами вдосконалення галузі охорони здоров’я 

мають бути: підготовка управлінських кадрів, здатних працювати в 

умовах ринкової економіки; вдосконалення системи планування потреби в 

медичних кадрах, підвищення рівня кадрового забезпечення медичних 

закладів спеціалізованими фахівцями, з метою доступності медичних 
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послуг в державних та муніципальних медичних закладах; підвищення 

престижності професії лікаря, вдосконалення системи оплати праці та 

соціального захисту медичних працівників. 

Не менш важливими позитивними рисами реформи є започаткування 

змін у стереотипі мислення та способі поведінки пацієнтів і надавачів 

медичних послуг, підвищення відповідальності перших за власне здоров’я 

та необхідність його збереження, а також відповідальності других за 

якість медичної допомоги та раціональне використання відповідних 

фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [4], 

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

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

передумови сталого розвитку та економічного зростання (глава 22 

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

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

шляхом впровадження інновацій та здійснення реформ. 

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» [5], затверджена Указом 

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

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

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

системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої 

на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх 

громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром 

у проведенні реформи є програма Європейського Союзу «Європейська 

стратегія здоров’я – 2020». Крім того, необхідність впровадження 

інновацій у сфері охорони здоров’я передбачена проектом Світового 

Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей». 

Висновки. Отже, під інноваціями в охороні здоров’я можна розуміти 

результат діяльності, пов’язаної з розвитком медичних технологій, 
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наукових досягнень і передового досвіду, що спрямований на отримання 

якісно нової ідеї оздоровлення, лікування, управління процесами в 

медичній галузі, отримання нових медичних товарів, технологій або 

послуг, які володіють конкурентними перевагами. Основою для 

інноваційного процесу у системі охорони здоров’я є ресурсозабезпечення, 

а саме – забезпечення фінансовими, матеріальними, кадровими, 

інформаційними ресурсами. 

Таким чином, на сучасному етапі українського державотворення 

інноваційний розвиток системи кадрового забезпечення охорони здоров’я 

передбачає концентрацію фінансових засобів і кадрових ресурсів за 

пріоритетними та інноваційними напрямками розвитку медичної науки. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

У статті розглянуто сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення та його вплив на стан внутрішнього аудиту у державному 

секторі України. Досліджено правове забезпечення внутрішнього аудиту 

та цілі його застосування в державному секторі. Обґрунтовано значення 

державного фінансового контролю і його реформування вдосконалення й 

приведення до норм і правил. 

Ключові слова: внутрішній аудит, бюдетна установа, правове 

забезпечення, фінансовий контроль. 

На сьогоднішній день бюджетні установи потребують державного 

регулювання з питань реформування  існуючої системи державного 

фінансового контролю й розробки  його нормативно-правової бази,  у 

тому числі внутрішнього  аудиту. 

Одним із основних аспектів ефективного функціонування 

державного внутрішнього фінансового контролю в Україні в цілому, та 

внутрішнього аудиту як одного з ключових його компонентів зокрема, є 

наявність чіткого, структурованого нормативно-правового забезпечення. 

Воно наочно ілюструє та підтверджує основні принципи побудови та 

функці оцінування будь-якої державноїі нституції, її місію, завдання, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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напрями діяльності, методи, процедури, звітність, визначає правила, яким 

повинн іслідувати усі зацікавлені сторони та формує фундамент для 

довготривалого, ефективного функціонування системи[5]. 

Враховуючи історичні особливості розвитку української економіки, 

про внутрішній аудит в державному секторівперше «заговорили» у 2005 

роціу Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2017 року. Однак, нормативно, дана функція  була 

закріплена лише у новій редакції Бюджетного кодексу від 08.07.2010року, 

як діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, 

спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам 

незаконного, неефективного та не результативного використання 

бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 

бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення 

внутрішнього контролю[1]. 

Згідно з Бюджетним кодексом України [3] бюджетні установи - 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 

бюджету.  

Бюджетні установи, на відміну від усіх інших суб’єктів економіки, 

являють собою первинну ланку галузей, котрі відносяться насамперед до 

сфери надання соціальних послуг (послуг не невиробничого характеру). 

Однак разом ізтим, через дані структури кожного дня здійснюється 

рухкоштів, що забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між різними 

верствами населення, з метою реалізації визначених для кожною з цих 

установ функцій[2].Слід зазначити, що основним джерелом коштів 

бюджетних установ є державний та місцевий бюджети. 

Визначення термінів треба починати шукати з БюджетногоКодексу, 

зокремазі ст. 26: 
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- Внутрішній контроль - комплекс заходів, що застосовує керівник 

для забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої 

мети, завдань, планів та вимог щодо діяльності бюджетної установи та її 

підвідомчих установ. 

- Внутрішній аудит - діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних 

установ, поліпшення внутрішнього контролю. 

Економічні передумови діяльності внутрішнього аудиту в 

бюджетних установах обумовлюються загальним становищем України 

сьогодні. Нестабільність законодавства, фінансові кризи, ріст податкових 

зборів, дефіцит бюджету - усе це ознаки молодої ринкової економіки. Для 

бюджетних установ, які фінансуються безпосередньо з Державного або 

місцевого бюджетів, а також можуть одержувати кошти з інших 

спеціальних джерел, внутрішній аудит необхідний і актуальний, як 

інструмент внутрішнього контролю всіх напрямків життєдіяльності й 

функціонування господарюючого суб'єкта. 

У ринкових умовах зростає роль внутрішнього аудиту в бюджетних 

установах, оскільки потрібно не тільки порівнювати здійснені витрати з 

отриманими доходами, але провадити активний пошук ефективного 

використання кожної вкладеної гривни й здійснювати жорсткий контроль 

за витратами. 

Необхідність організації внутрішнього аудиту в бюджетних 

установах обумовлюється тим, що сьогодні спостерігається тенденція 

зростання різних видів надаваних платних послуг і робіт, які виконують 

бюджетні установи залежно від профілю своєї діяльності, платне 
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навчання у вищих навчальних закладах, платні медичні послуги, науково-

дослідні роботи, транспортні послуги і т.д.[4]. 

Розглядаючи позицію державного регулювання у вирішенні назрілих 

питань внутрішнього аудиту в державному секторі, слід зазначити, що 

Міністерством фінансів України разом із Головним Контрольно-

Ревізійним Управлінням розроблена Концепція розвитку державного 

внутрішнього фінансового контролю, що схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 24 травня №158-р., яка спрямована на зміну 

ідеології фінансового контролю відповідно до норм і правил 

Європейського Союзу (ЄС) вдосконалення правового поля в сфері 

державного фінансового контролю. 

Сфера застосування внутрішнього аудиту охоплює такі напрями 

діяльності: 

- оцінка діяльності установи що до ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, 

визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і 

виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості 

надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових 

функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які 

негативно впливають на виконання функцій і завдань установи (аудит 

ефективності); 

- оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського 

обліку (фінансовий аудит); 

- оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства,  

планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, 

інформації та управління державним майном (аудит відповідності).  

Уразі негативного висновкуза результатами фінансового аудиту чи 

аудиту відповідності за рішеннямкерівника установи може бути 
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призначенопроведення аудиту ефективності. 

Стосовно уже прийнятої нормативно-правової бази, щодо потреби в 

унормуванні порядку взаємодії правоохоронних органів з підрозділами 

внутрішнього аудиту; внесення змін до нормативно-правових актів у 

сфері внутрішнього аудиту в частині вилучення норм щодо погодження 

Державної аудиторської служби планів роботи підрозділів внутрішнього 

аудиту та освітніх вимог для працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

а також зниження вимог щодо їх стажу роботи на державній службі. 

Також, важливо затвердити порядок організації внутрішнього контролю, 

який буде обов'язковим для застосування усіма органами державної влади 

та порядок проведення оцінки якості внутрішнього аудиту, в якому мають 

будуть визначенні критерії здійснення такої оцінки. 

Особливо важливорозширити сферу дії Постанови Кабінету 

Міністрів № 1001 Порядок утворення структурних підрозділів 

внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органахта 

бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, утворення 

структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого 

аудиту передбачити не лише в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, але й у всіх державних органах влади. 
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Результати дослідження засвідчують наявність та поступове 

поглиблення кризових явищ на підприємствах машинобудування та, 

відповідно, необхідність застосування інструментів антикризового 

управління для їхнього подолання. Доведено, що з метою виведення 

підприємств машинобудування з кризи необхідно проводити постійний 

системний аналіз діяльності підприємств машинобудування та 

здійснювати діагностування етапів кризових явищ. У випадку їх 

виявлення на підприємствах доцільно застосовувати інструменти 

антикризового управління.  

Процес запобігання банкрутству на підприємствах машинобудування 

є одним з найбільш актуальних завдань національної економіки, оскільки 

відображає дотримання інтересів самих суб’єктів господарювання в 

галузі, його працівників, кредиторів, держави, суспільства та дозволяє 

підвищити економічну безпеку країни[22]. Особливого значення в даному 

процесі набуває попередній аналіз динаміки кризових явищ, факторів їх 

виникнення та, відповідно, пошуку напрямів подолання, недопущення і 

мінімізації негативних наслідків. Питання стану та тенденцій розвитку 

машинобудівних підприємств аналізувалися у роботах Собкевича О. В., 

Сухорукова А. І., Савенко В. Г., Товажнянського В.Л., Божко Л.О. та 

інших. У них зазначається, що стан підприємств машинобудування 

визначається такими кризовими ознаками: перевага видобувних і базових 

галузей з низьким ступенем переробки сировини у її постачанні; 

недостатня орієнтація на виробництво продукції кінцевого споживання; 

незначна інноваційність технології; висока енерго- та матеріалоємність 

виробництва при незабезпеченості власними енергоресурсами; 

деформована структура виробництва; недостатня 

конкурентоспроможність переважної більшості вітчизняної продукції 

через моральну застарілість і низьку якість. Постановка завдання. Метою 

даної статті є аналіз динаміки кризових явищ на підприємствах 
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машинобудування за 2005-2014 рр. Для досягнення поставленої мети 

використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, такі як: 

метод синтезу та аналізу, прийоми логічного узагальнення, системний 

аналіз, методи порівнянь, узагальнень і аналогій, аналіз статистичних 

даних та наукових публікацій, табличний і графоаналітичний методи. 

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних учених щодо застосування антикризового управління на 

підприємствах машинобудування. Результати дослідження. 

Машинобудівний комплекс – один із провідних у промисловості України, 

який об’єднує систему науково- дослідних, конструкторсько-

технологічних організацій; охоплює 11267 підприємств, з яких 146 – 

великих, 1834 – середніх та 9287 – малих; понад 22% зайнятого 

промислово-виробничого персоналу, 13,4% загального обсягу 

промислової продукції та понад 15% вартості основних виробничих 

фондів. Серед основних чинників зменшення обсягів виробництва та 

реалізації продукції підприємств машинобудування за аналізований 

період варто зазначити:  зниження попиту на внутрішньому ринку, 

пов'язане зі скороченням купівельної спроможності вітчизняних 

споживачів;  відсутність обігових коштів для розвитку виробництва;  

зниження світової інвестиційної діяльності та відповідно скорочення 

зовнішнього попиту на вітчизняну машинобудівну продукцію, що 

призвело до втрат окремих зовнішніх ринків збуту. На думку автора, сюди 

слід також віднести невідповідність національної продукції вимогам 

світового ринку. Аналіз діяльності машинобудівних підприємств за 2012 - 

2014 рр. свідчить про зниження обсягів реалізації продукції порівняно з 

попередніми роками. За даний період він складає у середньому 7,9%. 

Проте у розвинених країнах цей показник складає 25 – 45%. Це є 

негативною тенденцією, що свідчить про занижене значення 

машинобудівної галузі в економіці країни та подальше поглиблення 
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кризових явищ. Поряд із цим, ключовою загрозою 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств та 

відтворювального процесу загалом є продовження експлуатації фізично і 

морально застарілих основних засобів, що свідчить про відсутність 

довгоочікуваних структурних перетворень як у галузі, так і в економіці 

загалом. Тобто, потенціал зростання імпорту інвестиційних товарів і 

високих темпів збільшення обсягів реалізації продукції машинобудування 

докризового періоду недостатньою мірою були спрямовані на 

модернізацію виробничих потужностей. Існуючі темпи оновлення 

основних фондів на підприємствах машинобудування (як і в 

промисловості у цілому) на рівні 4- 5% за рік в умовах, коли накопичений 

ступінь їх зносу становить понад 60%, на нашу думку, не в змозі 

забезпечити їх своєчасну заміну [6]. Збереження тенденції зростання в 

машинобудуванні може при відповідних умовах сприяти формуванню 

позитивних структурних зрушень і у промисловості загалом, що дозволяє 

оцінювати перспективи її розвитку як оптимістичні [4]. В той же час, з 

позиції ряду показників, які характеризують зрушення у розвитку 

машинобудівних підприємств, варто говорити про наявність інших досить 

стійких негативних тенденцій. Так, В.Л. Товажнянський [7], аналізуючи 

діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств, підкреслює, що їх 

власні джерела коштів складають на сьогодні понад 80% від сукупного 

обсягу отримуваних інвестицій. І навпаки, у розвинутих країнах світу 

близько 80% коштів, що направляються на реальне інвестування, - це 

переважно кредити або залучені фінансовими інструментами у 

виробництво кошти. Підприємства машинобудування стали лідерами 

падіння експорту у 2013-2014 рр. Загальний обсяг експорту 

машинобудуванні у 2013 р. становив 10,3 млрд USD проти 12,98 млрд 

USD у 2012 р. Скорочення експорту зафіксоване на рівні 20,6%. 

Найбільше скоротився експорт підприємств транспортного 
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машинобудування — на 28%. Перш за все, це зумовлено суттєвим 

зниженням поставок вагонів та локомотивів у Російську Федерацію — на 

40%, від чого українські підприємства недоотримали 1,64 млрд USD. 

Додало ваги і зниження поставок літаків у Росію — на 66%. Україна 

недоотримала від експорту повітряного транспорту 612 млн USD. На 5% 

скоротився експорт підприємств приладобудування. Незначним 

позитивом можна вважати зростання експорту підйомно-транспортного 

обладнання (+ 30%), обладнання для обробки матеріалів (+ 15%), двигунів 

(+ 9,8%). Імпорт товарів машинобудування скоротився на 13,9% до 17,75 

млрд USD, проте саме ці товари продовжують посідати друге місце (після 

енергоносіїв) у структурі товарного імпорту. Значного скорочення зазнав 

також імпорт обладнання для сільського господарства та харчової 

промисловості (-30,7%), вантажних (-13,5%) і легкових (-7,8%) 

автомобілів, двигунів (- 13,3%), насосів (- 7,1%). Враховуючи складні 

політичні та економічні відносини з деякими країнами-імпортерами, без їх 

поліпшення варто очікувати подальшого зниження рівня експорту 

продукції машинобудування у 2015 р., хоча на цей рік і прогнозується 

незначне зростання економіки на рівні 0,5%. Більш суттєвий показник ( 

3,5%) можливий лише у 2016 р. за умови спільної зацікавленості ЄС, 

МВФ та інших міжнародних інституцій у підтримці України та 

впровадження інвестиційних проектів. Наразі також як шляхом подолання 

кризових явищ, так і джерелом додаткових витрат для підприємств 

машинобудування є вихід на нові ринки збуту, модернізація виробництва 

та розширення асортименту продукції, яка має попит на зовнішньому 

ринку[1]. Таким чином, аналіз діяльності машинобудівних підприємств 

показує аналогічну тенденцію до підприємств промисловості у динаміці. 

Проте частка машинобудування у структурі продукції промисловості 

коливається в межах 8,3-13,7%, що, безперечно, не досягає рівня 

розвинених країн світу, де частка машинобудування у промисловості, як 
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правило, становить 25-45% (рис. 5). За аналізований період відносно 

стабільною була структура виробництва видів машинобудівної продукції. 

Найбільшу частку традиційно займало виробництво транспортних засобів 

та устаткування, найменшу — виробництво електричного, електронного 

та оптичного устаткування. Така динаміка за оцінками аналітиків 

збережетьсяі у наступні два-три роки. рівень інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств важко назвати задовільним, адже потреби в 

інноваціях на більшості із них задовольняються за рахунок імпорту 

технологій та устаткування, а не шляхом створення власних інноваційних 

розробок. Основна причина - відсутність вільних коштів та вимивання 

обігових активів, що призвело до морального зносу асортименту 

продукції машинобудування, яка за своїми технічними та ергономічними 

показниками, рівнем якості не відповідає закордонним аналогам і має 

значно менший термін експлуатації. Причиною цього є те, що основним 

джерелом фінансування інновацій в машинобудуванні, як і в 

промисловості в цілому, є власні кошти підприємств, які складають 

визначальну частину витрат на проведення науково-дослідних та інших 

інноваційних робіт. Із загального обсягу фінансування інноваційної 

діяльності в розмірі 3079 млн. грн у 2014 р. власні кошти машинобудівних 

підприємств становили 2184 млн. грн [6]. Проте інноваційну стратегію на 

основі самофінансування обирають лише деякі підприємства 

машинобудування. Більша ж частина з них через високу вартість 

кредитних ресурсів та низький інвестиційний клімат змушена 

відмовитися від реалізації інноваційних стратегій і програм. Тобто вони 

фактично обирають шлях втрати виробничого потенціалу та 

конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на світовому ринках. 

Зазначені негативні тенденції як на рівні самих підприємств, так і на рівні 

національного господарства призводять до зростання кількості банкрутств 

серед підприємств машинобудування. Таким чином, результати аналізу 
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засвідчують наявність та поступове поглиблення кризових явищ на 

підприємствах машинобудування та, відповідно, необхідність 

застосування інструментів антикризового управління для їхнього 

подолання. Мова іде про те, що з метою виведення підприємств 

машинобудування з кризи необхідно проводити постійний системний 

аналіз діяльності підприємств машинобудування та здійснювати 

діагностування етапів кризових явищ. У випадку їх виявлення на 

підприємствах доцільно застосовувати інструменти антикризового 

управління. Висновки. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні 

тенденцій розгортання кризових явищ на підприємствах 

машинобудування та ключових факторів, які їх спричинили, що виступає 

основою вибору інструментарію антикризового управління з метою 

подолання, мінімізації негативних наслідків та недопущення їх у 

майбутньому. Результати дослідження мають теоретичне та практичне 

значення, оскільки можуть бути використані як основа вибору 

відповідних інструментів, методів та організаційних процедур 

антикризового управління з метою подолання кризових явищ з 

мінімальними витратами. У перспективних подальших наукових 

розробках даний напрям може бути використаний для прогнозування 

основних показників фінансово- господарської діяльності підприємств 

машинобудування та удосконалення інструментарію антикризового 

управління.  
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ТЕХНОЛОГІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА  

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності 

впровадження технологій зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах в сучасних умовах. Визначено та проаналізовано вплив 

впровадження інформаційного менеджменту, який значно розширює 

можливості використання підприємствами інформаційних ресурсів. 

Ключові слова: менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність, 

підприємство, технологія, ефективність. 

Постановка проблеми. Велика частина компаній перебудовує свої 

системи управління з традиційної виробничої і ринковий на технологічну 

орієнтацію. Передова технологія зовнішньоекономічної діяльності є 

сьогодні ключем до успіху сучеасних підприємств на будь-якому ринку, 

що з нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий 

платити за це високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної 

компанії стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, 

іншими словами, технологічний менеджмент. 

Метою статті є розгляд шляхів підвищення ефективності 

впровадження технологій зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах в сучасних умовах. 
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Огляд останніх досліджень та публікацій. Дослідженню технологій 

менеджменту підприємств присвятили свої роботи такі автори як, Л.П. 

Гацька, О.А. Кириченко, П.В. Мельник, Г. Пітерс, Р. Уотермен, М.М. 

Філоненко та багато інших. 

Проте, не зважаючи на значну теоретико-методологічну базу, 

досліджувані технології менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств є недостатньо вивченим науковим напрямком. 

Виклад основного матеріалу. У цілому ефективний менеджмент 

зовнішньоекономічних технологій повинний поєднувати перспективи 

створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія 

розглядається як найважливіший засіб створення і підтримки 

конкурентної переваги, що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, 

яким потрібно грамотно керувати на всіх поверхах компанії. Будь-яка 

діяльність фірми, включаючи стратегічне планування, маркетинг, збут, 

виробництво, кадри, фінансування може розглядатися, як використання 

технологій, що здатні збільшити конкурентноздатність фірми. У цілому, 

стратегічний менеджмент зовнішньоекономічних технологій не 

обмежується рамками галузей зі швидким технологічним розвитком. При 

широкому погляді на технології і виробництво ніяких «низьких» 

технологій не існує [1, с. 404-408]. 

Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного 

менеджменту, як прогнозування розвитку зовнішньоекономічних 

технологій, включення розвитку технологій у бізнес-план фірми актуальні 

для стратегії управління підприємством будь-якого масштабу. Відповідні 

підходи мають цінність для підприємств, що орієнтується на прямі 

інвестиції у підприємство. Саме стратегічне управління технологічним 

середовищем, що змінюється, повинне стати запорукою тривалого успіху 

виробничої фірми, зв'язаної з наукомісткими продуктами, і економікою в 

цілому. 
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Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх - проблема 

міжнародна, зв'язана з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграло 

ведучу роль розвиток засобів комунікації, що дозволили компаніям на 

новому рівні координувати діяльність своїх вилучених підрозділів, 

зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. Не менше значення має 

глобальна масова культура споживання і розваг, керована засобами 

комунікації. 

Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно 

орієнтований менеджмент компаній в умовах глобалізації світової 

економіки теж стала проблемою міжнародної. Пошук нових результатів 

досліджень і розробок, використання яких може додати продукції, що 

випускається, кращі характеристики, прагнення до максимального 

скорочення циклу її створення і просування на ринок викликають 

необхідність у міжнародних командах фахівців. 

Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність 

визначається на основі науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів 

комерціалізації, що повинні проводити фахівці різних країн по єдиних 

методиках і на одній мові, щоб мати порівнянні результати і розуміти 

один одного. Таке розуміння полегшує залучення додаткових засобів у 

науку й інновації, а також включення фахівців з комерціалізації 

технологій у наступне управління інвестиціями [2, с. 123-127]. 

Головним напрямком перебудови менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств і їх радикального 

удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове 

використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, 

формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 

технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в 

менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на комп'ютерній 

техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур 
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менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи 

документації, фіксування і передачі інформації. 

Одним із шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності є використання трансферту технологій. 

У широкому розумінні трансферт технологій – це проникнення будь-

яких науково-технічних знань і обмін виробничим досвідом між країнами. 

У вузькому розумінні – це передача науково-технічних знань, що 

стосуються конкретних технологічних процесів [3, с. 29]. 

Розглянемо міжнародні форми передачі технологій 

зовнішньоекономічної діяльності на прикладі Рис. 1. 

Рис.1 - Форми  передачі міжнародних технологій 

зовнішньоекономічної  діяльності 

Особливе значення у вдосконаленні технологій менеджменту ЗЕД 

підприємств має впровадження інформаційного менеджменту, значно 

розширювальної можливості використання компанією інформаційних 

ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією 

системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня 

інтегрованих автоматизованих систем управління ЗЕД, що охоплюють по 

вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки експорту та імпорту [3, с.32]. 

Керівництво персоналом відділу зовнішньоекономічних зв’язків як 

функція управління покликана поєднувати, координувати, з'єднувати і 
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інтегрувати всі інші функції в єдине ціле. Функція керівництва - це мозок 

усього управління, його центральна нервова система. Чим складніша 

система функцій управління ЗЕД, диференціювання, тим гостріше перед 

керівництвом встає задача постійного удосконалювання управління як 

усередині кожної функції, так і в міжфункціональному аспекті. 

Для підвищення ефективності праці відділу зовнішньоекономічних 

зв’язків треба ввести систему електронного документообігу. 

Системи електронного документообігу були розроблені для 

полегшення виконання робіт, а також підвищення якості й швидкості 

їхнього виконання. Впровадження СЕД сприяє : 

- підвищенню ефективності керування компанією за рахунок 

підключення до роботи в системі всіх співробітників організації (як у 

головному офісі, так і у філіях і дочірніх компаніях), що працюють із 

документами, строгого контролю дотримання ними посадових обов'язків, 

регламентів і процедур, прийнятих у компанії, підвищення прозорості її 

документообігу й ділових процесів, прискорення інформаційних потоків; 

- створенню єдиного інформаційного простору, що поєднує 

співробітників основний, дочірніх і залежних компаній на рівні загальних 

ділових процесів і систем колективної роботи [4, с.47]; 

- скороченню часу на проходження по структурних підрозділах і 

виконанню управлінських документів, пошук документів, необхідних 

керівництву для прийняття управлінських рішень, при одночасному 

підвищенні якості й надійності рішень за рахунок повноти й своєчасності 

надаваної інформації; 

- спрощенню одержання інформації про поточний стан документа або 

ділового процесу; 

- максимальному скороченню обороту паперових документів, 

економії людських і виробничих ресурсів за рахунок скорочення витрат 
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на керування потоками документів, здешевленню зберігання паперових 

документів за рахунок їхнього зберігання в електронному виді [5, с.16]; 

- введенню єдиного стандарту роботи з електронними документами, 

що забезпечує захищеність, керованість і доступність документів, 

уніфікації, формалізації й строгій регламентованості технологій 

діловодства, документообігу й бізнес-процесів; 

- забезпеченню захисту інформації від несанкціонованого доступу й 

ліквідації витоку інформації, що відбуваються через неупорядковане 

зберігання більших обсягів документації .  

При цьому експлуатація СЕД дозволяє виключити ризики: 

- несвоєчасної доставки інформації; 

- невиконання або несвоєчасного виконання виданих керівництвом 

доручень; 

- втрат інформації при передачі й зберіганні; 

- тривалого узгодження проектів документів і, відповідно, 

неприпустимо повільного реагування на зміни зовнішньої бізнес-

середовища; 

- несвоєчасного виконання ділових зобов'язань; 

- впровадження єдиної корпоративної культури [5, с.41]. 

У цілому сучасні системи електронного документообігу надають 

широкий спектр інструментів автоматизації ведення діловодства, 

керування документообігом, підтримки бізнес-процесів. 

Тому для вдосконалення ведення зовнішньоекономічної діяльності, у 

митному відділі підприємств ЗЕД потрібно використовувати 

інформаційну систему «МД-офіс». 

«МД-офіс»- це комплекс програм по митному законодавству 

України. Є найпотужнішою та найсучаснішою системою у 

зовнішньоекономічній діяльності на пострадянському просторі. 

Нормативно-довідкова база, що містить понад 54,814 документів ( станом 
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на 29.12.2016 р.)  як митних органів, так і різних міністерств і 

відомств, ТН ЗЕД , УКТЗЕД,  унікальні  можливості пошуку 

документів, робота з тематичними добірками. 

 MD Declaration – це програма для складання вантажної митної 

декларації - може задовольнити усі вимоги митного інстпектора. 

Реалізовано таблицю довідки-розрахунки митної вартості одразу при 

оформленні ВМД, систему підготовки інвойсів, пряму роботу по 

внесенню інформації по інвойсу з таблиць MS Excel.  

Особливо зручним для  користувачів є те, що ця програма дозволить 

оформити документи, супутні митному оформленню: МД-

7, CMR, залізничні накладні, провізні відомості, рахунки фактури, 

видаткові накладні, прості векселі та інші. 

Таким чином, після впровадження програми «МД-офіс», робота 

відділу зовнішньоекономічних зв’язків стане продуктивнішою, швидшою, 

ефективнішою та сучаснішою.  

Висновок. Отже, підсумуємо шляхи підвищення ефективності 

технологій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності сучасних 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність за 

допомогою Рис.2. 
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Рис. 2 - Шляхи підвищення ефективності технологій менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН ПРИ ВИХОДІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

У статті розглянуто етапи процесу ціноутворення при виході 

підприємства на зовнішній ринок, охарактеризовано цінові цілі, методи 

ціноутворення та цінові стратегії щодо встановлення підприємством 

зовнішньоторговельних цін. 

Ключові слова: ціна , ціноутворення, стратегія ціноутворення, 

зовнішній ринок, цінові цілі. 

Глобалізація економіки висуває нові вимоги до розвитку 

підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Правильно 

вибрана цінова стратегія стає однією з гарантій успіху підприємства на 

зовнішньому ринку, оскільки ціни можуть як залучити, так і 

відштовхнути покупців. Рівень експортних цін впливає на загальний 

виторг підприємства, оскільки ціни можуть визначати асортиментну 

структуру виробництва. До того ж рівень експортних цін обумовлює 

рівень витрат, обсягів продажу, визначає прибутковість підприємства, 

його життєздатність. Доцільність визначення послідовності формування 

цін при виході підприємства на зовнішній ринок не викликає сумнівів, 

оскільки ціни є сильним засобом боротьби з конкурентами. Саме це 

робить актуальним питання щодо визначення процесу встановлення цін та 
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формування цінової стратегії при виході підприємства на зовнішній 

ринок. 

Аналіз останніх досліджень показав, що питання ціноутворення 

досить часто вивчаються в роботах різних авторів. Проте 

зовнішньоторговельним цінам приділяється недостатньо уваги. І хоча 

процедура ціноутворення та перелік існуючих цінових стратегій 

допомагає зрозуміти можливі дії підприємства при встановленні 

експортних цін, але, як правило, лише зображує особливості застосування 

певної цінової стратегії, аніж логіку її формування, яка б допомогла 

підприємству при виході на зовнішній ринок визначити доцільну цінову 

політику.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад щодо визначення 

послідовності дій при встановленні зовнішньоторговельних цін при 

виході підприємства на зовнішній ринок.  

Процес встановлення цін – це послідовність встановлення, 

коректування та зміни цін на підприємстві [1]. Процес – це, загалом, хід, 

розвиток будь-якого явища, послідовна зміна станів в розвитку будь-чого 

[2]. За визначенням М.М. Артуса, процес ціноутворення – це 

послідовність, що складається з ряду етапів встановлення та формування 

цін [3]. О.В. Колесніков пропонує розглядати процес ціноутворення як 

порядок розрахунку вихідної ціни товару [4]. Сучасна наукова думка дає 

декілька послідовностей процесу ціноутворення. Так, І.Ю. Бєляєва 

вважає, що процес ціноутворення складається з наступних етапів: вияв 

факторів зовнішнього середовища, що впливають на ціни; постановка 

цілей ціноутворення; вибір методу ціноутворення; формування цінової 

стратегії підприємства; розробка тактики ціноутворення; установлення 

первинної ціни на товар чи послугу; ринкове корегування ціни; 

страхування ціни від неприємних зовнішніх впливів [5]. Н.Л. Маренков, у 

свою чергу, виділяє наступні етапи процесу ціноутворення: вибір мети, 
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визначення попиту, аналіз цін і товарів конкурентів, встановлення 

кінцевої ціни [6]. І.К. Салімжанов зупиняється на таких етапах процесу 

ціноутворення: вибір мети, визначення попиту, аналіз витрат, аналіз цін 

конкурентів, вибір методу ціноутворення, встановлення кінцевої ціни [7].  

Методика ціноутворення та встановлення цін на експортні та 

імпортні товари відрізняється від методики, якою керуються при 

визначенні цін на товари, що реалізуються на території України. Тому при 

встановленні зовнішньоторговельних цін зупинимось на наступній 

послідовності дій [8]: визначення чинників, що впливають на 

зовнішньоторговельні ціни; визначення цілей ціноутворення; вибір 

методу розрахунку ціни; розрахунок зовнішньоторговельної ціни; 

формулювання цінової стратегії; реалізація цінової стратегії на 

зовнішньому ринку. Відповідно до визначеної послідовності дій, процес 

ціноутворення треба починати з вияву та аналізу чинників, що 

здійснюють вплив на ціну. На зовнішньому ринку такими чинниками 

можуть виступати: залежність цін від витрат на сировину, паливо та 

енергоносії, сезонність виробництва, світові котирування цін, доходи і 

витрати населення, насиченість ринку, регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, валютний курс, митні бар’єри та ін. 

Сьогодні на світовому ринку здебільшого склалася певна структура 

цін, що визначається і підтримується великими фірмами-виробниками й 

експортерами товарів у галузях, а дрібні і середні компанії вважають за 

краще використовувати зважену цінову політику «слідування за лідером» 

[9]. Наступним етапом процесу ціноутворення стає вибір мети 

ціноутворення. Цілі ціноутворення підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності – це цілі, яких підприємство намагається 

досягти за допомогою зовнішньоторговельних цін на свою продукцію 

[10]. Це зокрема, може бути: отримання прибутку, захист інтересів 

підприємства, конкурентна боротьба, завоювання нових ринків, 
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відшкодування витрат, стабілізація доходів [11]. Цілі, засновані на 

прибутку, орієнтовані на вибір такої зовнішньоторговельної ціни, яка 

принесе в короткостроковій перспективі максимальний прибуток. 

Наприклад, виробники соусів очікують, що споживання складних соусів в 

країнах буде збільшуватися через зростання добробуту населення та 

завдяки зростанню культури споживання цих продуктів [12]. Тобто 

формування цін на цю продукцію орієнтоване на отримання 

максимального прибутку.  

Сутність цілей, заснованих на збуті продукції, полягає в максимізації 

виторгу й збільшенні частки зовнішнього ринку [11]. Згідно з цією метою, 

прикладом може виступати ринок соків. Щорічне зростання споживання 

соків забезпечує підвищення добробуту громадян та мода на здоровий 

спосіб життя; до того ж, не всі виробники перекладають свої витрати на 

споживача [3]. Механізм дії полягає в наступному: збільшення збуту 

призведе до зниження витрат на одиницю продукції та до збільшення 

прибутку [4]. 

Сутність цілей, орієнтованих на конкуренцію, полягає або в 

стабілізації цін на ринку, або в позиціонуванні щодо конкурентів [11]. 

Наприклад, зростання цін на муку та енергоносії фактично знищило 

невеликих виробників макаронних виробів, а середні та великі – 

задумалися про мінімізацію витрат [12]. Цілі, засновані на існуючому 

положенні, орієнтуються на створення умов для продовження бізнесу 

[11]. Тут прикладом може стати ринок плавлених сирів. Виробники 

плавлених сирів стверджують, що в низькій ціновій категорії для 

споживача при виборі плавленого сиру є ціна. У цьому випадку немає 

необхідності використовувати будь-які інструменти маркетингу, оскільки 

додаткові витрати відіб’ються на ціні. Вкладення коштів у створення 

бренда плавлених сирів низької цінової категорії недоцільне, оскільки ця 

продукція низько маржинальна [9].  
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Сутність кількісних цілей полягає в досягненні певних значень 

показників, що забезпечують життєдіяльність підприємства, в свою чергу, 

якісні цілі ціноутворення переслідують соціальні цілі підприємства, які в 

результаті приносять підприємству прибуток і включаються в ціну [5]. 

Наприклад, кількісною ціллю може стати збільшення обсягів виробництва 

продуктів дитячого харчування у зв’язку із зростанням народжуваності (3 

%), а також збільшення цін на 25–30 % у зв’язку зі збільшенням цін 

імпортерами та інфляцією.  

Цілі ціноутворення мають визначальне значення у визначенні 

стратегії підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, 

побудові цінової політики, виборі методу формування 

зовнішньоторговельних цін. Після встановлення мети ціноутворення слід 

переходити до визначення методу ціноутворення. Метод ціноутворення – 

спосіб або прийом, за допомогою якого визначається ціна конкретної 

продукції чи товару [1]. Підприємство-суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності має змогу використовувати будь-який метод. Методи 

ціноутворення дозволяють розробити практичні рекомендації щодо 

подальшого встановлення та визначення стратегії ціноутворення 

підприємства [1]. Витратні методи орієнтовані на визначення в ціні витрат 

і нагромаджень; методи ціноутворення на основі конкуренції 

орієнтуються на ціни, які прийняті на ринку; нормативно-параметричні 

методи враховують нормативи витрат і техніко-економічні та споживчі 

параметри; метод ціноутворення, орієнтований на попит має на меті 

життєвий цикл товару, зміни, пов’язані з товаром протягом його 

існування на ринку [12].  

Вибір методу ціноутворення здійснюється на рівні підприємства, 

ніхто не може вказувати та контролювати методологію ціноутворення. 

Витратний метод розрахунку зовнішньоторговельної ціни передбачає 

визначення її рівня на основі суми витрат (виробничих, накладних та на 
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обслуговування) та бажаного прибутку (максимального, розрахованого, 

мінімального). Попит за такого підходу не вивчається. Ця система 

розрахунку зовнішньоторговельної ціни використовується 

підприємствами переважно з фінансовими цілями ціноутворення [8]. 

Використання цього методу відображає цінову політику, яка забезпечує 

середню виручку від продажу товарів.  

Метод беззбитковості має перехідний характер від витратного методу 

до ринкового. З одного боку, він базується на обліку витрат, а з іншого – 

враховує залежність попиту від рівня ціни. Метод дає змогу одержати 

бажаний прибуток, продаючи товар за визначеною ціною і обсягом 

товару, що відпускається. У випадку встановлення ціни на основі попиту 

підприємство-суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності визначає ціни 

після детального вивчення потреб і можливостей споживачів відповідної 

країни. Ця система розрахунку ціни використовується на тих зарубіжних 

ринках чи для таких товарів, для яких ключовим чинником у прийнятті 

рішення споживачами є ціна [8].  

Встановлення ціни на основі рівня конкуренції ґрунтується на 

вивченні зовнішньоторговельних цін з огляду на лояльність споживачів та 

конкурентні переваги товару, його імідж, сервіс, що пропонується тощо. 

Такий метод розрахунку зовнішньоторговельної ціни доцільно 

використовувати підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної 

діяльності, які конкурують з продавцями аналогічної продукції на 

зовнішньому ринку. 

 При визначенні ціни на свій товар виходять виключно з умов 

конкуренції, встановлюючи її вище або нижче за ціни конкурентів [8]. 

Розраховуючи зовнішньоторговельні ціни необхідно мати на увазі, що, 

по-перше, світовий ринок має досить складну структуру з широким 

спектром окремих автономно функціонуючих субринків, які мають власну 

структуру цін і специфічні особливості попиту і пропозиції. По-друге, 
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зменшується значення масового виробництва товарів. По-третє, цінові 

коливання та масштаби відхилень цін пропозицій від цін світового ринку 

свідчать про чітко сформовану тенденцію до поділу ринків на «еластичні» 

і «нееластичні» [9]. Наприклад, на ринках сировини спостерігаються 

незначні коливання попиту при зміні масштабів цін. Що ж до ринку 

товарів тривалого користування, ринку машин і устаткування, то незначні 

коливання цін спричинюють «сплески» попиту та пропозиції в 

масштабах, непорівнянних із переліченими вище ринками. Це, у свою 

чергу, спонукає до використання нестандартних підходів у практиці 

ціноутворення підприємства, сприяє зростанню значення суб’єктивних 

чинників на шкоду об’єктивним критеріям. 

Якщо звернути увагу на загальносвітову тенденцію на ціни ринку 

молока, слід зазначити, що закупівельні ціни на молоко плавно 

підвищуються, а різниця в цінах різних країн поступово скорочується. 

Наступним етапом процесу ціноутворення на підприємстві-суб’єкті 

зовнішньоекономічної діяльності є формування цінової стратегії виходу 

на зовнішній ринок.  

Центральним моментом в орієнтації підприємства на зовнішньому 

ринку є базова стратегія, яка представляє основу конкурентної поведінки 

підприємства і окреслює схему забезпечення переваг над конкурентами 

[3]. На основі базової стратегії виробляється цінова стратегія 

підприємства. Цінова стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок – 

це вибір підприємством можливої динаміки зміни вихідної ціни товару в 

умовах ринку, що найкращим чином відповідає цілям підприємства-

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності [11].  

Розрізняють кілька видів зовнішньоторговельних цінових стратегій: 

стратегія відшкодування повних витрат. Застосовується великими 

підприємствами чи підприємствами, що випускають унікальну продукцію. 

Вони можуть встановлювати ціни на максимально високому рівні, що 
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включає витрати виробництва та максимальний прибуток. Такі 

підприємства виконують роль цінових лідерів, а всі останні проводять 

політику слідування за лідером [8].  

Стратегія «зняття вершків» застосовується до захищених патентом 

нових товарів і полягає в послідовному охопленні різних дохідних 

сегментів ринку. Застосовуючи цю стратегію, підприємство одержує 

можливість зняти «фінансові вершки». Поступово знижуючи ціну на 

зовнішньому ринку, можна залучати нових клієнтів, яких влаштовує нова 

ціна [8]. 

Стратегія прориву або проникнення на зовнішній ринок ґрунтується 

на встановленні низьких цін для швидкого проникнення на нові для 

підприємства ринки. Застосовується щодо нових товарів, які порівняно 

легко можуть бути відтворені конкурентами на зовнішньому ринку і 

характеризується високою еластичністю попиту. Ця стратегія передбачає 

встановлення на новинку порівняно низьких цін з надією залучити велике 

число покупців і завоювати значну частку ринку. При цьому бажано, щоб 

конкуренти не могли ввести більш низькі ціни. Цією стратегією часто 

користуються японські експортери. Вона ефективна за існування досить 

високого рівня на товар і за наявності товарів-замінників, а також за 

умови, що низькі ціни не приваблюють конкурентів і не відлякують 

покупців, оскільки не асоціюються з низькою якістю товару. Суть 

стратегії пов’язаного ціноутворення полягає у порівняно низькій ціні на 

основні вироби за одночасно високим рівнем цін на супутні товари, 

особливо на запасні частини, витратні матеріали.  

Стратегія престижних цін застосовується відомими підприємствами, 

що мають гарну репутацію. Стратегія цінової диференціації полягає в 

тому, що на той самий товар встановлюється різний рівень ціни для 

різних груп споживачів (за визначеними критеріями) [8]. Наприклад, 

порівнюючи ціни на молоко у різних країнах слід зауважити, що у 
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багатьох країнах ціни для різних господарств є різними. У деяких 

(Канада, Німеччина, Норвегія) ці відмінності незначні, а у інших (Китай, 

Пакистан, Швейцарія) – досить суттєві. У США, Індії, Польщі ціни на 

молоко значно відрізняються в різних регіонах [12].  

Стратегія цінового вирівнювання ґрунтується на тісній інтеграції 

цінової та асортиментної політики підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. Це означає, що прибуток від товарів, 

які успішно реалізуються і входять до асортиментної програми, має 

обов’язково покривати збитки, що виникають по інших товарах цього 

асортименту на зовнішньому ринку.  

Наступним етапом процесу ціноутворення є встановлення 

зовнішньоторговельної ціни. Кінцева ціна має бути не тільки економічно 

обґрунтованою, але й оперативно встановленою [9]. З метою 

встановлення економічно обґрунтованих зовнішньоторговельних цін на 

товар кожне підприємство розробляє і приймає власну цінову політику, 

забезпечує належний процес встановлення цін на зовнішньому ринку, 

визначає послідовність роботи з підготовки інформаційних і 

розрахункових матеріалів, установлює етапи та послідовність проведення 

робіт із визначення цін [2]. Формування економічно обґрунтованих 

зовнішньоторговельних цін на товари є необхідною умовою підвищення 

конкурентоспроможності продукції та успішної діяльності підприємства. 

Отже, процес встановлення цін при виході підприємства на 

зовнішній ринок відрізняється від встановлення цін на внутрішньому 

ринку. Оскільки розмір зовнішньоторговельної ціни забезпечує 

прихильність споживачів до продукції та забезпечує її 

конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, обґрунтована цінова 

стратегія дозволить підвищувати прибутковість підприємства, 

нарощувати обсяги реалізації та виробництва, сприяти більш вигідній 

конкурентній позиції. Контролювати цінову ситуацію на зовнішньому 
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ринку складніше, тому процедурі встановлення зовнішньоторговельної 

ціни слід приділити більшої уваги. Залежно від стану ринку, прихильності 

споживачів, рівня державного регулювання цін на зовнішньому ринку 

вибирається цінова політика підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Євсєєва Ю.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ СИРОВИННОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

У статті розглянуто основні особливості торгівлі сировинною 

продукцією .Досліджено сучасний стан зовнішньої торгівлі сировиною та 

її вплив на економіку держави..Також виділено класифікацію сировинної 

продукції і сировинну спрямованість експорту. 

Ключові слова: сировинна продукція, сировинний товар, готова 

продукція,зовнішня торгівля, міжнародна товарна біржа, аукціон. 

Характерною ознакою зовнішньої торгівлі України є забезпечення 

національної економіки всіма необхідними ресурсами, яких не вистачає 

для ефективного функціонування національної економіки. Крім того, 

зовнішня торгівля надає можливість продавати свої запаси ресурсів 

закордон, що в свою чергу є одним із способів збільшення валового 

внутрішнього продукту. Ефективне здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції, є 

визначальним фактором економічного зростання, а також вважається 

реальним важелем структурної трансформації та стабілізації національної 

економіки. Зовнішньоекономічні зв’язки  впливають на загальний стан 

національної економіки, всі сфери життя населення та на його добробут.  

Метою статті є дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі, її 

вплив на економіку держави (виявити позитивні та негативні сторони 
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зовнішньоекономічної діяльності), зокрема особливості впливу на 

економіку через торгівлю сировинною продукцією. 

Проблеми організації зовнішньоторговельних операцій сировинною 

продукцією на підприємстві досліджували у наукових працях вітчизняні 

та зарубіжні вчені-економісти, такі як І. Багрова, Ю. Бажал, В. Бирський, 

І. Вахненко, Н. Гражевська, Л. Лазебник, Р. Пирець, А. Рубан, І. 

Трофімова,  

Н. Черкас, В. Шевчук, В. Юзба, В.Юхименко та ін. 

До узагальненого поняття «сировинні товари», як правило, належать: 

мінеральна сировина, продукти її збагачення та переробки (чорні та 

кольорові метали); сільськогосподарська сировина рослинного і 

тваринного походження та продукти їх первинної переробки, а також 

продовольчі товари; хімічна продукція (синтетичний каучук, штучні 

волокна, пластмаси та ін.). 

Найчастіше під сировиною розуміють лише продукти добувної 

промисловості та сільського господарства, а під основними матеріалами – 

продукцію обробної промисловості. Досить складно провести межу між 

сировинними товарами і готовими виробами. Проте західними фахівцями 

пропонується ширше трактування сировини як комплексу, що об'єднує 

матеріали, які безпосередньо видобуваються з навколишнього середовища 

(нафта, руди, ліс тощо), та напівфабрикати, тобто матеріали, що були 

оброблені, але є непридатними до споживання як готові продукти. Вони, в 

свою чергу, слугують сировиною для виробництва готової продукції 

(метали, лісоматеріали, хімічна сировина, продукти первинної переробки 

сільськогосподарської продукції)[3 c.10].  

Так, За методологією ООН до сировинних товарів відносяться 

продовольство, сировинні матеріали (шкіряна сировина; каучук, 

включаючи штучний; лісопродукти, включаючи целюлозу і папір; 

текстильні волокна та ін.), руди та інші мінерали, включаючи природні 
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добрива, паливні матеріали та кольорові метали. Проте чорні метали та 

продукти хімії, пряжа, тканини належать за цією схемою до готових 

виробів. 

Таким чином, чіткої класифікації сировинних товарів у міжнародній 

торгівлі не існує. Тому найчастіше поняття «сировинні товари» об'єднує 

як саму сировину, так і товари (продукцію) первинної переробки. 

У міжнародній практиці до сільськогосподарської сировини 

належить продукція рослинництва, продукти тваринництва, рибальства, 

сировина для харчової промисловості. Промислова сировина поділяється 

на сировину мінерального походження (нафта, вугілля, руди, сіль, нерудні 

копалини) та сировину, що отримується штучним шляхом (штучні 

волокна, штучний каучук, пластмаси тощо). У світовому споживанні 

сировини питома вага паливно-сировинних товарів оцінюється 

експертами на рівні 75–80% (за вартістю). До товарів первинної 

переробки належить продукція переробної промисловості (хімічної, 

харчової, збагачувальної тощо), яка є результатом першої стадії обробки 

сировини. Ця продукція, в свою чергу, – сировина для подальшого 

виробництва. 

У міжнародній торгівлі поширений поділ сировинних товарів 

залежно від методів торгівлі на біржові (зернові, цукор, кава, бавовна, 

натуральний каучук, джут, натуральний шовк, вовна, кольорові метали та 

ін.) та небіржові (вугілля, природний газ, нафта, руди чорних і кольорових 

металів, чорні метали, лісові, целюлозно-паперові та інші товари). Угоди 

по товарах першої групи укладаються на відповідних спеціалізованих 

міжнародних товарних біржах, а товари другої групи продаються і 

купуються за довгостроковими та короткостроковими контрактами[3 c.8]. 

В останні десятиріччя спостерігається тенденція до зниження темпів 

зростання експорту сировинних товарів, хоча абсолютні розміри торгівлі 

цією групою товарів збільшуються. Різке, порівняно з минулими 
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десятиліттями, зменшення питомої ваги сировинних товарів у світовому 

експорті відбувається внаслідок інтенсивного зростання експорту інших 

груп товарів. Однак і за цієї тенденції експорт сировинних товарів на 

сьогодні становить майже 20% світового експорту, а з урахуванням 

торгівлі напівфабрикатами – чорними і кольоровими металами та 

хімічними товарами – приблизно 40% [6 c. 24]. 

Країни, що розвиваються, є переважно експортерами сировини та 

напівфабрикатів, до яких належать сільськогосподарські товари — какао, 

чай, кава, пальмова олія, спеції ,банани, морепродукти, цукор, бавовна, а 

також мінеральна сировина — олово, залізна руда, боксити, алюміній, 

фосфорити, алмази, нафта, мідь, уран . У групі слаборозвинених країн 

світу загалом частка цих товарів досягає 70 %, для окремих країн вона ще 

вища[3 c.6]. 

Погіршення умов торгівлі характерне для країн, що розвиваються. 

Ціни на експортовані ними товари знижуються, а на імпортовані — 

зростають. У господарствах країн, що розвиваються, відсутня структурна 

еластичність. Вони не здатні оперативно змінити склад свого експорту у 

відповідь на погіршення умов торгівлі. Такі країни приречені 

експортувати свої традиційні товари, попри зниження цін на них. 

Технічний прогрес у розвинених країнах світу дає змогу їм вико-

ристовувати менше сировини для виробництва кінцевої продукції, 

виготовляти товари з менш цінної сировини та створювати вироби, які є 

замінниками продукції, виготовленої у країнах, що розвиваються. 

Науково-технічна революція стала чинником погіршення умов торгівлі 

для країн що розвиваються, але покращення для промислово 

розвинених[6 c.25]. 

Вітчизняну зовнішню торгівлю протягом двох останніх десятиліть 

відрізняють сировинна спрямованість експорту, надмірна частка у ньому 

товарів з низьким ступенем обробки, які є найбільш чутливими до змін 
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кон’юнктури світових ринків. У структурі імпорту спостерігається 

переважання енергоносіїв та товарів з високим ступенем обробки, які 

заміщують недостатню пропозицію відповідних товарів української 

промисловості, створюють надмірну залежність від імпорту, яка як 

засвідчують події останніх років, може становити реальну загрозу для 

національної безпеки країни. Аналіз статистичних даних (таблиця 1) 

показує, що найбільшою у структурі вітчизняного експорту є питома вага 

продовольчих товарів та сировини для їх виробництва (30,2%), а також 

чорних і кольорових металів та виробів з них(27,6%), вдвічі меншою є 

питома вага технологічних товарів - машин, устаткування, транспортних 

засобів та приладів(13,3%). У структурі імпорту переважають мінеральні 

продукти(25,7%) та технологічні товари(19,6%). Значна питома вага 

останніх є побічним відображенням залежності українського 

технологічного експорту від імпорту. 

                        Таблиця 1 

Структура експорту та імпорту України у 2016р.*   

 Експорт Імпорт 

Усього 100% 100% 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 30,2 9,6 

Мінеральні продукти 9,9 25,7 

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості 

7,7 17,4 

Деревина та вироби з неї 4,1 2,6 

Промислові вироби 2,7 5,1 

Чорні й кольорові метали та вироби з них 27,6 5,4 

Машини, устаткування, транспортні засоби та 

прилади 

13,3 19,6 

Різне 4,6 14,3 

* складено за даними [1] 
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Також поліпшенню ситуації української економіки не сприяє й 

сучасне  суттєве знецінення гривні, яке згідно з макроекономічною 

теорією, внаслідок зниження відносних цін мало б стати чинником 

підвищення конкурентоспроможності та зростання експорту, натомість 

передусім зумовило зниження реальних доходів та скорочення попиту на 

споживчий та інвестиційний імпорт. Більш за те, як показують 

дослідження науковців підвищена внаслідок девальвації валюти 

інвестиційна привабливість сировинного сектору викликає ефект 

«витіснення» ресурсів з технологічних галузей [2], тобто посилює 

структурну деформацію економіки України. 

У торгівлі кожним із сировинних товарів можна виокремити 

специфічні особливості та тенденції, чинники, що впливають на динаміку, 

структуру, темпи торгівлі та формують коротко - і довгострокову 

кон'юнктуру товарного ринку. Разом з тим слід зазначити загальні для 

сировинних товарів особливості та тенденції розвитку світової торгівлі. 

В цілому міжнародна торгівля сировинними товарами 

характеризується нестабільністю ринку, його залежністю від сукупності 

різноспрямованих чинників, які можна поділити на дві групи: постійно 

діючі і тимчасові. 

До постійно діючих можна віднести: 

 науково-технічний прогрес у видобуванні, переробці, збереженні та 

транспортуванні; 

 відносно нечутливий до цін попит на основні товарні групи 

сировини; 

циклічність ділової активності, що зумовлює зміну кількісних 

показників попиту; 

 сезонність отримання та споживання, особливо 

сільськогосподарської продукції; 

 коливання цін, спричинене змінами в попиті та пропозиції; 
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 достатньо високий рівень регулювання світових ринків сировини. 

Такі чинники, як стихійні лиха, соціальні конфлікти, політичні 

зіткнення, спалахи спекуляцій (споживачів і виробників) є тимчасовими, 

але вони справляють великий вплив на кон'юнктуру світових сировинних 

ринків. Крім того, по групі сировинних товарів на світовому ринку 

спостерігається довготермінове перевищення пропозиції над попитом, що 

призводить до так званої сировинної кризи для країн, що розвиваються, і 

особливо тих із них, що мають вузьку сировинну спеціалізацію.  

Для цих країн торгівля сировинними товарами має вирішальне 

значення, оскільки експорт паливно-сировинних ресурсів, продовольства і 

напівфабрикатів забезпечує їм від 50 до 100% експортних доходів. В 

останні десятиріччя спостерігається тенденція до зниження частки країн, 

що розвиваються, в світовому експорті продовольства та 

сільськогосподарської сировини при збереженні позицій в експорті 

мінеральної сировини і товарів паливно-енергетичної групи. За оцінками 

фахівців, країни, що розвиваються, забезпечують 40–50% експорту 

продовольства, сировини та палива, а також 15-20% світового експорту 

напівфабрикатів. Причому експорт напівфабрикатів з таких країн має 

стійку тенденцію як до кількісного збільшення, так і до розширення 

номенклатури[4 c.39]. 

На місткість світового ринку сировини впливають дві протилежні 

тенденції: 

 зниження матеріале- та енергомісткості у виробництві, що зменшує 

місткість ринку; 

 процес створення національної промисловості в більшості країн, що 

розвиваються, який збільшує місткість ринку. 

Характерною рисою світового ринку сировини є сильні позиції 

транснаціональних корпорацій. Особливо це стосується торгівлі чаєм, 

кавою, какао, бавовною, тютюном, міддю, залізною рудою, бокситами, 
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лісовою сировиною. За статистикою, ТНК контролюють 80–90% торгівлі 

цими товарами, що дає їм можливість широко застосовувати 

обмежувальну ділову практику як стосовно виробників сировини, так і 

конкурентів і споживачів[4 c. 41]. 

Особливістю розвитку світового експорту сировинних товарів є 

також нижчі темпи зростання торгівлі продовольством і 

сільськогосподарською сировиною порівняно з торгівлею паливом і 

сировиною мінерального походження. Якщо в 60–70-ті роки питома вага 

продовольства у світовому експорті становила приблизно 20%, то на 

сьогодні вона скоротилась до 10%, а сільгоспсировини – з 10 до 3%. При 

цьому питома вага мінеральної сировини та палива залишається майже 

незмінною – на рівні 12-14%. 

Скорочення експорту продовольства зумовлено підвищенням рівня 

самозабезпеченості країн, що імпортують продовольчу сировину та 

продукти харчування, внаслідок реалізації національних програм 

модернізації сільського господарства та розвитку власної харчової 

промисловості, а також застосування окремими країнами та 

інтеграційними угрупованнями протекціоністських заходів щодо 

сировинного експорту країн, що розвиваються[5 c. 7]. 

У торгівлі сировинними товарами існує і цінова проблема: ціни на 

сировинні товари характеризуються значними коливаннями, які не завжди 

можна передбачити. Світові ціни можуть стимулювати або стримувати 

виробництво та експорт окремих сировинних товарів і розвиток 

міжнародної торгівлі сировиною в цілому, впливати на співвідношення 

між сировинними галузями, на розвиток національних економік. Від 

коливання цін на сировину значною мірою залежить економічний стан 

експортуючих цю сировину країн. 

Суттєвою особливістю ринку сировинних товарів є високий ступінь 

його регульованості, що об'єктивно зумовлено нестабільністю ринку, 
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наявністю великої кількості виробників і високим рівнем конкуренції. 

Серед інструментів регулювання світових ринків сировини слід 

виокремити створення асоціацій експортерів та укладання міжнародних 

товарних угод[5c.8]. 

Cировинні товари на світовому ринку можуть також реалізуватися за 

довгостроковими комерційними контрактами, за короткостроковими 

контрактами, через міжнародні товарні біржі та аукціони, а також у межах 

реалізації угод між імпортером і переможцем міжнародного тендеру (при 

проведенні тендерів, наприклад, на геологорозвідувальні роботи). 

Отже, аналіз сучасної технологічної структури зовнішньої торгівлі 

України дозволяє зробити висновок про її реформованість та 

невідповідність інноваційному вектору розвитку національної економіки. 

Переважання у структурі вітчизняного експорту сировинної низько 

технологічної продукції підвищує залежність економіки від мінливої 

кон’юнктури світових ринків ресурсів і де мотивує її модернізацію на 

сучасній технологічній основі. За перехід від сировинної спеціалізації до 

зростання технологічного експорту може бути лише поступовим і вимагає 

державної підтримки вітчизняних експортерів відповідних галузей та 

заохочення до інвестування під державні гарантії світових технологічних 

лідерів. 
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В статті обґрунтовано необхідність побудови стратегії як 

інструмента управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства і  використання його як іманентної організаційної форми 

конкурентної поведінки підприємства.  

Ключові слова: міжнародна конкуренція, конкурентоспроможність, 

стратегічне мислення, глобалізація, підприємство. 

Практика розвитку сучасного міжнародного бізнесу свідчить, що без 

ефективної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю 

неможливо забезпечити успіх країни та її підприємств у їх боротьбі за 

світогосподарські позиції. Звідси особливо актуальною є проблема 

застосування сучасної світової теорії управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства, його організаційно методичного 

забезпечення та практичного інструментарію для розробки стратегій 

конкурентоспроможності.  
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Метою дослідження є визначення стратегії як інструменту головного 

джерела можливостей підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

українських підприємств. 

Вагомий внесок в дослідження стратегії як методу управління 

конкурентоспроможністю здійснили такі відомі науковці, як                             

Л. Антонюк [1], О. Білорус [4], В. Геєць [3], О. Кубасова [5], М. Портер[7, 

8, 9] та ін. 

Причинно-наслідковий взаємозв'язок між станом 

конкурентоспроможності підприємства і його ринковою поведінкою – 

незаперечний факт, який визнається усіма без винятку школами та 

підходами сучасної економічної думки. Згідно з домінуючою парадигмою 

«структура ринку – поведінка – результативність» визнається, що 

конкурентоспроможність суб'єкта залежить від його ринкової поведінки – 

сукупності цілей, дій, рішень, прийомів, організаційним інструментом 

координації яких є ринкова стратегія. Ринкова поведінка економічного 

суб'єкта, у свою чергу, залежить від структури конкурентного ринку 

(галузі) – чинників та рівня інтенсивності конкуренції, рівня концентрації, 

технологічних можливостей тощо. На структуру галузі, у свою чергу, 

здійснюють вплив базові умови макросередовища – політичні, соціальні, 

еколого-економічні, соціокультурні (рисунок 1).  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Парадигма «структура ринку – поведінка – 

результативність (конкурентоспроможність)» 

В ідеалі результативність (конкурентоспроможність) має бути 

прямим наслідком раціональної поведінки підприємства у даній ринковій 

структурі. Але в міжнародному середовищі в силу певних причин і, 
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насамперед, викривлення конкурентної структури ринку, такі причинно-

наслідкові зв'язки можуть бути суттєво послаблені. Вплив сил 

макросередовища може змінювати параметри як структури світових 

ринків, такі поведінки суб'єктів, а отже, і рівень їх міжнародної 

конкурентоспроможності. 

Ринкова поведінка підприємства – це сукупність скоординованих 

рішень, дій, прийомів та засобів, спрямованих на досягнення цілей 

функціонування підприємства на ринку [4]. Роль координації цілей, дій і 

засобів формування конкурентних переваг суб'єкта світового ринку 

виконує стратегія його міжнародної конкурентоспроможності. Стратегія 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства – дуже ефективний і 

одночасно складний інструмент управління. Його розробка й 

використання вимагають системного врахування чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства та стратегічного мислення у 

лінійних менеджерів підприємств. Особливістю і одночасно складністю 

стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства є те, що 

конкурентоспроможність є результатом діяльності не одного будь-якого 

операційного підрозділу підприємства, а результатом бізнесу 

підприємства як цілісного явища пов'язана як із зовнішнім, так і з 

внутрішнім середовищем цього бізнесу. 

Отже, стратегія міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

за класифікаційними ознаками може бути визначена як міжфункціональна 

стратегія. За образним виразом, стратегія міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства – це не одна нитка, 

використовуючи яку можна змінити конкурентний профіль підприємства, 

а скоріше шнур, сплетений із множини різних ниток (функціональних 

стратегій).  

Як і будь-яка інша стратегія підприємства, стратегія міжнародної: 

конкурентоспроможності складається з трьох головних компонентів: 
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методології формулювання (розробки), мети і засобів її досягнення. 

Ядром, або серцевиною, стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства є її методологія – теоретична модель, операційне 

(практичне) використання якої має забезпечувати ідентифікування 

проблеми конкурентоспроможності і визначення оптимального варіанта 

та засобів її подолання. Протягом останніх трьох десятиліть в теорії та 

практиці менеджменту відбувався справжній «бум методологій» 

конкурентоспроможності, в основі якого було ствердження щодо 

існування єдиної та універсальної стратегічної формули, використання 

якої забезпечує реалізацію ринкових цілей підприємства. Зусиллями двох 

головних шкіл теорії менеджменту – інтуїтивної (Р. Мінтцберг) і 

аналітичної (Й. Ансофф) – з використанням різних прийомів і процедур 

аналізу було створено безліч моделей конкурентоспроможності. 

Прихильники різних шкіл стратегічного планування переконували 

менеджерів корпорацій брати на озброєння саме їх теоретичні моделі 

конкурентоспроможності, які проголошувалися ними як єдино вірні 

формули успіху. Певний час і в певних корпоративних умовах більшість з 

цих моделей дійсно сприяла вирішенню стратегічних проблем розвитку 

корпорацій. Але рано чи пізно, коли почалось їх застосування як 

«універсального препарату від усіх хвороб», моделі стратегій 

конкурентоспроможності давали збій. У підсумку кожна «методологія 

стратегічного успіху» замінювалася її субститутом – новою методологією 

як магічною формулою, яку, нарешті, було знайдено [11].   

Наприкінці 80-х років XX ст., коли важливість стратегічного підходу 

до вирішення проблем конкурентоспроможності ставилась під сумнів,                      

М. Портер обґрунтував, що субститутів для стратегічного підходу не 

існує: «Нарощування якості виробу стає безглуздим без визначення того, 

який параметр якості є найбільш значущим у релевантному 

конкурентному середовищі. Формування бренду стає марнотратством, 
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якщо бренд не є засобом конкурентної боротьби у даній ринковій 

структурі. Без стратегічного мислення і стратегічної спрямованості 

підприємницький бізнес скоріше призводить до невдач, ніж до успіху» 

[7]. Наведене ствердження М. Портера, за оцінкою фахівців, є наріжним 

каменем будь-якої стратегії конкурентоспроможності та її методологічної 

бази.  

Зростаючий вплив сил глобалізації, технологічних перетворень, 

дерегулювання роблять стратегію міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства і стратегічне мислення його топ-менеджерів головним 

інструментом формування конкурентних переваг і забезпечення 

життєздатності підприємства. В першу чергу це стосується підприємств – 

суб'єктів світового ринку, у якому в сучасних умовах майже кожна галузь 

знаходиться у стані «стратегічного модулювання» – стані розвитку, у 

процесі якого здійснюється «тектонічний зсув пластів бізнесу». Ландшафт 

бізнесу у географічній, продуктовій та інших його координатах у 

переважній більшості галузей світового ринку в умовах глобалізації 

світогосподарських процесів зазнає радикальних змін, а управління 

міжнародним бізнесом можна трактувати як завгодно, але тільки не як 

«звичайне» [6].  

Констатація відсутності єдиної методології формулювання стратегій 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства без сумніву є 

великим досягненням сучасної теорії менеджменту. Позитивність її 

полягає у тому, що вона збуджує менеджерів до оволодіння та творчого 

використання існуючих і можливих моделей конкурентоспроможності, у 

тому числі на основі обережного врахування альтернативних варіантів 

вибору (за принципом «або/або»), на яких побудовані так звані 

«протилежні» стратегії. Прикладами таких «протилежних» стратегій 

конкурентоспроможності можуть бути: стратегія «пошуку та наближення 

до свого споживача» та стратегія «скорочення розриву між 
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конкурентами». Крайність (протилежність) цих стратегій полягає у тому, 

що у першій акцент робиться на обслуговуванні споживачів, у другій – на 

те, яку ринкову позицію займають конкуренти [12]. Очевидність недоліків 

фокусування цих стратегій визначається самою сутністю ринку як 

взаємодії покупців (які конкурують між собою за можливість купити) і 

продавців (суперництво яких ведеться за можливість продати товар). Інша 

пара «протилежних» стратегій конкурентоспроможності побудована на 

маркетинговому питанні: «Що краще: бути лідером на ринку або ж 

динамічним його переслідувачем?». Насичені прикладами успіху лідерів і 

«перетворених» ними галузей та сегментів ринку сучасні видання з 

менеджменту однозначно дають відповідь на користь лідерів ринку. Але 

більш поглиблений аналіз цих успіхів свідчить про те, що вони є 

результатом як реструктуризації галузі, так і задоволення потреб 

споживачів за допомогою нових характеристик стандартизованих товарів 

і послуг [5]. Тобто, на фундаментальному рівні лідери теж підпорядковані 

диктату прихованого або потенційного ринку.  

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства є комбінацією 

багатьох складових. Методологія стратегії полягає у створенні такої 

моделі інтегрованого їх використання, яка дозволяє створювати цінності, 

які диференціюють підприємство на релевантному зовнішньому ринку 

[10]. Єдиного алгоритму або рецепту розробки та реалізації стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства не існує й існувати 

не може. 

Отже, стратегія міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

не є інструментом дискретного використання, який можна застосовувати 

чи не застосовувати за принципом «вимикача». Зростаюча динамічність та 

складність середовища міжнародного бізнесу підприємства вимагають 

використання його як іманентної організаційної форми конкурентної 
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поведінки підприємства та його такої адаптації до вимог зовнішнього 

середовища, у якій завершення одного циклу взаємодії є початком нового. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Розглянуто аспекти автоматизації календарного планування роботи 

виробничиго підприємства. Розкриті проблематичні строни процесу 

алгоритмічної подачі та отримання внутрішньоцехового плану 

виробництва для сучасних підприємств. На основі автоматизації 

календарного планування розроблено IT-рішення щодо вдосконалення 

роботи підприємств. 
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Ключові слова: автоматизація, календарне планування, виробниче 

підприємство, IT-рішення, алгоритм, MASTER 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними 

та практичними завданнями. 

На сьогоднішній день  автоматизація оперативно-календарного 

планування дістала досить широкого розповсюдження в виробничій 

промисловості та безпосередньо використовується на сучасних 

виробничих підприємствах при одиничному і дрібносерійному 

виробництві (ОДВ), яке враховуючи виробничу специфіку ведеться в 

точній відповідності до виробничих замовлень. Зокрема в сучасному 

промисловому виробництві навіть однотипні вироби можуть бути не 

тільки виготовлені для різних замовників, а й мати різні конструктивно-

технологічні рішення. Одним із проблематичних питань в даній області є 

пошук алгоритмічних  альтернатив заміни російського програмного 

забезпечення, яке застосовується в автоматизації оперативно-

календарного планування вітчизняних підприємств, що породжує не 

тільки залежність від російських виробників, а й змушує пристосовувати 

засади виробничого  планування під операційно-планувальні стандарти 

російських підприємств. Таким чином, вирішення вище вказаного 

питання носить досить актуальний характер в області вдосконалення 

роботи вітчизняного виробництва. 

Цілі  статі: 

 розглянути сучасні теоретико-тендеціні аспекти автоматизації 

календарного планування роботи виробничого підприємства; 

 розробити IT-рішення в області автоматизації календарного 

планування стосовно заміни 1С на вітчизняний програмно-модульний 

продукт MASTER. 

Огляд сучасних досліджень та публікацій. Проблеми 

вдосконалення роботи виробничого підприємства на основі автоматизації 
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календарного планування у своїх роботах висвітлювали зарубіжні та 

вітчизняні вчені: Вовк І.[1], Іванова І.[2], Мілаєв В., Фаткін А. [3] та ін.. 

Викладення основного матеріалу. Згідно теоретики планування 

ОДВ до оперативного виробничого планування можна віднести цілий ряд 

специфічних особливостей, а саме:  

- постійну виробничо-промислову необхідність узгодження планових 

аспектів в рамках регулювання виготовлення і випуску виробів з планом 

підготовки виробництва по кожному замовленню. Дана тенденційна 

особливість є досить суттєвою при промисловому виробництві виробів з 

тривалим виробничим циклом та при постановці в промислово-виробничу 

серію нової продукції;  

- матеріально-просторова складність виробничих процесів, яка 

зосереджується на безпосередньому розподілі всіх виробничих процесів 

як в часі так і в просторі. Вказаний вище розподіл сприяє забезпеченню 

виконання кожного виробничого замовлення в точній відповідності до 

рамок установлених планових термінів виробництва яке враховується при 

найбільш повному завантаженні всіх робочих місць; 

- відсутність в момент складання оперативних планів необхідних 

норм (часу, витрати матеріалів і ін.), або затримка з їх розробкою;  

- відсутність детально розробленого маршруту виготовлення (РМВ). 

Згідно із практичною реалізацією в виробничій промисловості 

календарно-планові розрахунки в ОДВ і встановлені на їх базі графіки 

виробництва діють лише протягом періоду часу виготовлення планового 

замовлення. В даному випадку при виготовленні аналогічних замовлень 

розрахунки також можуть приймати нормативний характер. 

При цьому варто враховувати що при одиничному виробництві існує 

досить суттєвий зв'язок каледарно-планових розрахунків із плануванням 

технічно-базової підготовки виробництва.  
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В результаті існування вище вказаного зв’язку систематичний 

механізм оперативного виробничого планування безпосередньо охоплює 

весь процес виконання виробничих замовлень, включаючи стадію 

підготовки до виробництва, яка займає значне місце в циклі виготовлення 

продукції [3]. 

Вихідним планово-регулюючим документом, з побудови якого 

починається виробниче планування, є маршрутно-складальна схема 

виконання виробничого замовлення. На основі якої на виробничих 

підприємствах будується цикловий графік відповідно до якого 

визначається тривалість виробничого циклу замовлення (ВЦЗ) та 

відповідна послідовність із врахуванням термінів подачі окремих його 

частин. 

Для розрахунку ВЦЗ збірки об
ц

Т  в найбільш простих випадках 

зазвичай використовується наступна формула (1):  

p
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n
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ц
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       (1) 

де p - число робітників, що беруть участь в складанні; 


n

t - сумарний необхідний час на виробництво всіх операцій 

складання з урахуванням планованого коефіцієнта виконання норм;  

p
F - фонд часу, яким володіє один робітник протягом одного робочого 

дня [3].  

У випадках, коли передбачається, що збірка розбивається на k 

укрупнених складальних операцій, пропонується інша формула розрахунку 
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де t1,t2,…,tk  -  необхідний  час для виконання укрупнених  збиральних 

операцій; 

p1,p2,…,pk  - число працівників виробничого  підприємства одночасно 

виконануючих дану укрупненену збиральну опереацію; 

В  свою чергу, варто відзначити, що в виробничій  практиці 

підготовчо-заключний час в умовах ЄМП в якості окремого нормативу 

може не вказуватися, тоді в даному випадку необхідно зважати на 

врахування побічно за допомогою коефіцієнтів перерахунку штучного 

часу.  

Під час планування коефіцієнти перерахунку встановлюються для 

кожного виду технологічних операцій і інтервалу значень розміру 

запускається партії. При цьому в у мовах виробничого підприємства певна 

величина партії вважається «стандартною» (прийнятою за еталонне 

значення на підприємстві), коефіцієнт перерахунку якої дорівнює 

одиниці.  

Час переміщення деталей між суміжними операціями в якості 

окремого параметра також не враховується.  

В логістичному плануванні якщо транспортування деталей не 

виділяється окремим рядком в технологічному процесі, то вважається, що 

витрачається час перекривається між операційним часом.  

Найбільш складним елементом в розрахунку ВЦЗ в умовах ЄМП є 

час між операційного часу, тривалість якого визначається цілою низкою 

чинників, а саме: 

 рівнем спеціалізації ділянки та робочих місць;  

 числом операцій в технологічному процесі; 

 завантаженням обладнання та ін.  

В  спеціалізованій науковій літературі пропонуються різні варіанти 

розрахунку  між операційного часу, які фахівці виробничо-планувальній 
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практиці зазвичай зводять до трьох основних: аналітичний, графічний, 

статистичний [1; 2]. 

Після побудови циклових графіків за окремими замовленнями 

будується зведений графік виготовлення всіх виробів, передбачених 

виробничою програмою на черговий плановий період, який забезпечує 

узгодження календарних графіків роботи технічних і виробничих 

підрозділів підприємства, а також пропускної спроможності і провідних 

груп устаткування. 

Об'ємно-календарні розрахунки завантаження устаткування  

виконуються при складанні зведеного графіка.  

Безпосередньо сама розробка оперативних виробничих завдань 

повинна забезпечувати на виробничому  підприємстві узгоджену роботу 

між його цехами та відповідну комплектацію збірки деталями, які 

необхідні для виконання виробничої програми.  

Саме ж формування оперативних завдань виконується на основі 

календарно-планових розрахунків і календарних графіків. 

Наступним етапом календарного планування є внутрішньо цехове 

оперативне планування, яке полягає в: 

 доведені місячного виробничого завдання до кожної ділянки і 

робочого місця;  

 уточнені календарного плану роботи з виконання окремих 

замовлень; 

 організування розробки змінно-добових завдань і поточний 

розподіл робіт по робочих місцях;  

 забезпечення оперативної підготовки всього необхідного для 

виконання змінно-добових планів і здійснювати контроль за поточним 

ходом роботи.  
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Результатом є подетально-операційне завдання, яке в  виробництві  

враховується по всіх ділянках із зазначенням найбільш пізнього терміну 

запуску кожної одиничної детальної операції.  

Розробка завдань по ділянках супроводжується об'ємними 

розрахунків за групами взаємозамінного обладнання. В результаті 

розрахунків встановлюється змінність роботи дільниць, окремих одиниць 

обладнання та уточнюється потреба в робочій силі.  

При цьому, формування оперативних завдань в одиничному і 

дрібносерійному виробництві ускладнене відсутністю детально 

розробленого технологічного маршруту виготовлення ОДВ.  Відповідно  

під час складання планів зазвичай доводиться керуватися лише 

укрупненим його поданням у вигляді послідовності основних підрозділів, 

відповідальних за виготовлення. 

Особливе значення в ЄМП має змінно-добове планування. 

 Змінно-добові завдання розробляються як для ділянок або змін в 

цілому, так і для окремих робочих місць. 

При всій важливості змінно-добового  планування слід зазначити, що 

в ЄМП воно не завжди виконується, а якщо і виконується, то носить, як 

правило, формальний характер. Причинами вище вказаного аспекту як 

правило виступають: 

 широка номенклатура одночасно виробленої продукції; 

 низька достовірність і нерозвиненість нормативно-довідкової 

бази;  

 ручне виконання планових процедур. 

Основною ланкою при складанні змінно-добових планів є майстер, 

однак, не будучи озброєним відповідними методами, він керується при 

цьому лише здоровим глуздом і своїми чисто суб'єктивними оцінками. 

Складання змінно-добових завдань в основному зводиться до 

реагування на дефіцит, що виявляються вищими рівнями планування [3]. 
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Істотний вплив на якість розроблюваних програм і оперативно-

календарних планів надає оперативний виробничий облік. Чинний нині 

оперативний облік на підприємстві не забезпечує повною мірою 

своєчасного контролю ходу виробництва. 

 Недостатній ступінь автоматизації оперативного обліку, відсутність 

чітко визначених процедур його проведення, закріплених стандартом 

підприємства, низька якість первинних документів при великому їх 

різноманітті є основними перешкодами здійснення ефективного контролю 

руху предметів праці в багато-дрібносерійного виробництва, що 

посилюється недоліком теоретичних розробок з організації оперативного 

обліку і регулювання. 

Таким чином, календарний план являє собою перелік, послідовність, 

терміни виконання робіт, з максимально можливим їх суміщенням, 

потреба в людських ресурсах, потреба в необхідній кількості будівельних 

машин і механізмів. А так же потреба в матеріалах, для яких необхідно 

враховувати терміни їх поставки.  

Дані, використовувані при плануванні робіт, і при спостереженні їх 

фактичного виконання вносяться в систему, встановлену на підприємстві, 

але як правило з цієї системи вони автоматизовано не потрапляють в 

систему планування, а вносяться в неї в ручну. 

Пов'язано це з тим, що автоматизація  виробничих процесів  на 

сучасних підприємствах  по операційна. В даному  випадку розуміється, 

що кожен відділ підприємства зазвичай працює в своїй окремій програмі. 

Планування виробництва СМР має починається з планування матеріалів. 

А фактичні дані по об'єктах виробництва повинні спираються на 

наявність необхідних для  виробництва  матеріалів. Частина інформації по 

руху матеріалів відображається в бухгалтерській програмі, а частина в 

програмі для ведення управлінського обліку. 
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Одним з варіантів проектованих систем є розробка автоматизованого 

ІТ  рішення – яке  полягає в розробці та впровадженні  програмного 

модуля по автоматизації календарного планування  на  основі  

вітчизняного аналога 1С – MASTER який  по  свої  сутності є модульним  

програмним блоком планувань.  

Альтернативі рішення з планування повинно мати структуру і 

взаємодіяти з модулями MASTER так, як показано на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритмічна діаграма  впровадження модульного блоку 

MASTER на основі автоматизації календарного планування 
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Запропонований варіант реалізації модуля планування робіт в системі 

модульного блоку MASTER дозволить оперативно вносити і 

актуалізувати дані по виробництву продукції. 

Таким чином, виникає умова, суть якої зводиться до того, що в 

рамках автоматизації календарного планування, необхідно спочатку 

автоматизувати, бізнес-процеси з обліку руху матеріалів необхідних для 

виробництва, з можливістю інтеграції з бухгалтерською програмою. Але 

якщо говорити про автоматизацію бухгалтерського обліку, то більшість 

вітчизняних компаній вибирають 1С.  У зв’язку із тим що 1С це суто 

російський продукт в  умовах  промислового виробництва України 

виникає необхідність пошуку  способів його альтернативного заміни.  

Висновки. Проведені теоретичні дослідження дозволили встановити 

тенденційні особливості автоматизації календарного планування роботи 

виробничого підприємства та розглянути їх алгоритмічне використання із 

врахуванням даних операційності та кількості задіяного персоналу. 

Враховуючи підняту проблематику було запропоновано ІТ рішення 

впровадження модульного блоку MASTER на основі автоматизації 

календарного планування, яке дозволить оперативно вносити і 

актуалізувати дані по виробництву продукції і тим самим вдосконалить 

роботу виробничого підприємства. 
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УДК  331.108 (045) 

Куніцька Д.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Розглянуто теоретичні основи розуміння сутності продуктивності 

праці. Обґрунтовано механізм формування ефективності праці на 

підприємствах,управління  нею  з  метою  підвищення  результативності  

та  конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Досліджено 

взаємозв’язок ефективності організації та діяльності підприємств і 

системи ефективного управління персоналом.  Виділено  критерії  і  

показники  системи вимірювання соціально-економічної  ефективності  

діяльності підприємства.  Наведено  класифiкацію факторів впливу на 

ефективність праці підприємства.  

Ключові слова: управління персоналом, ефективність праці, 

механізм управління, критерії ефективності, управління ефективністю 

праці. 

Постановка проблеми. Розвиток в Україні ринкових відносин 

потребує  від  підприємств,  які  опинилися у динамічному та мінливому 

ринковому  середовищі  з  великою конкуренцією та боротьбою за 

лідерство, використання світового досвіду та пошуку нових ідей, 

принципів  у  сфері  управління.   

http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-1_0-pages-57_59.pdf
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-1_0-pages-57_59.pdf
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Одну  із ключових ролей в успішній діяльності підприємства відіграє 

ефективність праці, що забезпечує  підвищення  ефективності  та 

результативності на всіх рівнях, починаючи від безпосереднього 

виробництва продукції, надання послуг і закінчуючи залученням 

інвестицій, прийняттям управлінських рішень, у тому числі й 

стратегічного характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення факторів і 

показників ефективності праці залишається вирішальним кроком у 

напрямі до розробки такого механізму  управління  ефективністю  праці, 

який би збалансував інтереси всіх сторін і забезпечив постійний 

соціально-економічний ефект. Цим  питанням,  опікувалися  вітчизняні  

науковці,  економісти-практики,  зокрема Є.О. Кончаковський [4], І.А. 

Маринич [5], Ю.В. Міронова [6, 7]. 

 Мета статті. Для стимулювання підвищення продуктивності праці 

доцільно конкретно бачити мету і цілі діяльності підприємства у 

вибраному векторі розвитку, а це можна зробити лише через розроблення 

«Програми управління продуктивністю праці» на підприємстві. 

Формування  дієвого  механізму  управління ефективністю праці, що 

забезпечить злагоджену, професійну роботу всього персоналу 

підприємства, є сьогодні надзвичайно важливим питанням, яке й стало 

метою наших досліджень.  

 Виклад основного матеріалу. Управління ефективністю праці на 

підприємстві являє  собою  частину  загального  процесу управління  

підприємством,  що  передбачає  планування, організацію, мотивацію, 

керівництво, контроль і регулювання. Весь цей процес  ґрунтується  на  

постійному  аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової 

діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність – з іншого. 

 Відомо, що ефективність праці характеризує результативність праці 

й враховує низку соціально-психологічних аспектів: корисність 
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результату праці; значущість трудових затрат для підприємства і 

суспільства; моральне задоволення від процесу трудової діяльності.  

Тому при формуванні оптимального механізму управління 

ефективністю праці на підприємстві необхідно використовувати 

потенціал працівників, постійне підвищення їхньої кваліфікації, досвід, 

формування програми ділової кар’єри, а також дотримання високої 

корпоративної культури на підприємстві. На рівні підприємства треба 

постійно вдосконалювати виробничий процес, підвищувати 

продуктивність праці, поліпшувати умови праці максимально 

використовуючи власні ресурси. 

Система  управління  ефективністю  праці на підприємстві виконує 

роль важливого інструменту, за вмілого використання якого можна  

підвищити  ефективність  діяльності не лише персоналу, а й всього 

виробничого  процесу,  життєдіяльності  структурних підрозділів  

підприємства.  Тобто  механізм формування  ефективності  праці  

виступає важливим етапом на шляху до збільшення прибутковості  та  

конкурентоспроможності підприємства [1–3]. 

 Під організаційно-економічним механізмом управління складними 

організаційними системами розуміють взаємозалежну сукупність таких 

основних елементів: 

- форми та методи економічного управління; 

- форми та методи тактичного та оперативного управління; 

- методи та важелі формування системи керуючих параметрів зі 

здатністю до самоорганізації; 

-система  обґрунтованих  обмежень  фінансового та 

адміністративного характеру; 

- інформаційна система формування законодавчо-правової і 

нормативної бази управлінських рішень. 
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Принципи  формування  організаційно-економічного механізму 

управління персоналом включають оптимальність, економічність,  

комплексність,  безперервність,  упорядкованість, ритмічність, науковість, 

узгодженість та прозорість. Зазначимо, що персонал є найскладнішим  

об’єктом  управління  на  підприємстві, оскільки може самостійно діяти, 

мислити, приймати рішення та оцінювати політику  управління  ним.   

Саме наділеність людини інтелектом зумовлює складність 

управління нею, на відміну від інших речових факторів виробництва. 

Тому механізм управління ефективністю праці має бути націленим на 

пошук підходів та  методів, які б забезпечили високу ефективність за 

бажаного перебігу подій для підприємства. 

Згідно з концепцією Й.М. Петровича, цінність працівників, як фактора 

успіху для підприємства, згодом все більш зростає. З цієї позиції 

управлiння персоналом – це система взаємозалежних  організаційно-

економічних і  соціальних  заходів  для  створення  умов нормального  

функціонування,  розвитку  та ефективного  використання  потенціалу  

робочої сили. При цьому важливо поєднувати управління персоналом і 

загальну концепцію розвитку персоналу.  

        У рамках механізму формування ефективності праці управління 

персоналом виконує багато функцій.  

      Серед них:  

- організаційна – планування потреб у персоналі, джерела його 

поповнення; 

-соціально-економічна – спрямованість на раціональне та ефективне 

використання персоналу; 

-відтворювальна – надання умов для розвитку власного персоналу. 

       До  основних  принципів  управління персоналом, як людським 

ресурсом, належать змістовність праці, рівноцінна оцінка та  відзнака  

результатів  праці,  відповідність  робочого  місця  усім  нормативам, 
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формування сприятливого мікроклімату в колективі, демократизація 

діяльності персоналу, підтримання працездатності працівників. 

       Система управління персоналом підприємства та механізм управління 

ефективністю праці нерозривно поєднані у процесі забезпечення 

прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Кожній  

складовій  системи  управління відповідають  окремі  складові  механізму 

управління ефективністю праці на підприємстві. Тобто управління 

ефективністю праці має здійснюватися відповідно до стратегії управління 

та розвитку підприємства в цілому. 

Таблиця 1-Класифікація факторів впливу на ефективність праці 

При  виборі  та  побудові  механізму управління ефективністю праці на 

підприємстві  важливо  враховувати  вплив  факторів,  які  змінюють  

ефективність  праці(рисунок). 

    Дослідження  показали,  що  механізм управління  ефективністю  праці  

характеризується  як  багаторівневий,  у  якому об’єднані складові різної 
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природи: організаційні, технічні, економічні, соціальні. Виділити будь-

який “чистий” однорідний механізм, у який би не втручалися риси іншої 

природи, неможливо.  

       Тому найбільш вдалим буде саме організаційно-економічний  

механізм  управління  ефективністю праці, бо містить найбільшу кількість 

різнорідних механізмів у їх поєднанні. Розробці організаційно-

економічного механізму управління передує моделювання впливу 

основних, найбільш значущих факторів на організаційну систему. 

       Для ефективності праці, як організаційної системи, такими факторами 

є: 

- спосіб відтворення основних засобів і амортизаційна політика; 

- режими праці й відпочинку робітників; 

- упровадження досягнень науково-технічного прогресу;  

- концентрація виробництва;  

- рівень фінансування соціальних заходів і мотивація до праці. 

       Рівень  ефективності  праці  в  ринковій  економіці  характеризується 

системою взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих натуральних і 

вартісних показників, які відтворюють результат праці та можуть бути 

використані в господарському механізмі ринкової економіки. У галузях 

матеріального виробництва такими показниками слугують загальна 

кількість продукції та кількість продукції в розрахунку на одиницю 

робочого часу, номенклатура й асортимент продукції; затрати праці на 

виробництво одиниці продукції.     

       Щодо сфери нематеріального виробництва – вид і обсяг результату, 

його наукова або художня цінність,  актуальність,  своєчасність,  

зручність, а також обсяг діяльності в грошовому виразі та затрати праці на 

одиницю обсягу діяльності. Одним з основних показників ефективності 

праці вважають продуктивність. У широкій  суспільній  концепції  

продуктивність праці – це розумова схильність людини до постійного 
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пошуку вдосконалення трудової діяльності з урахуванням мінливих 

соціально-економічних  умов.   

       У  вузькій  технічній концепції продуктивність праці – це відношення 

одержуваного результату (обсягу продукції) до ресурсів, що 

використовуються у процесі праці. У  системі  управління  

продуктивністю праці на підприємстві поєднуються два напрями – 

мотиваційний (стимулювання якості робочої сили, її участі в інноваційних 

процесах) і технічний (впровадження нової техніки і технологій). 

       Продуктивність праці тісно пов’язана з її інтенсивністю, яка 

характеризується ступенем напруженості праці за одиницю часу і 

вимірюється кількістю витраченої енергії людини. Максимальний рівень 

інтенсивності визначається фізіологічними й психічними  можливостями  

організму людини. 

       Отже, інтенсивність праці має фізіологічні межі, тобто не може бути 

необмеженою, і тому виникає поняття нормальної інтенсивності. Воно 

означає такі затрати життєвої енергії протягом робочого часу, які 

забезпечують необхідні умови для повноцінного функціонування  

організму й  повного  відновлення працездатності до початку нового 

трудового дня.    

       Таким чином, інтенсивність праці значно впливає на продуктивність, 

проте має певну фізіологічну межу і потребує дотримання  фізіологічних  

норм  людської  енергії. Очевидно,  щоб  керувати  ефективністю  і 

результативністю праці, необхідно спочатку правильно її визначити та 

оцінити. Це неможливо зробити без такого показника, як рентабельність 

праці. Показник рентабельності праці, вважаємо, є більш універсальним 

показником, оскільки характеризує співвідношення прибутку від 

використання виду ресурсів і відповідних затрат праці.  

       Так  співвідношення  є  актуальним для керівників підприємства, адже 

орієнтоване на загальний фінансовий результат, а не на прибутковість 
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виготовленої продукції. У сучасних ринкових умовах не існує явної 

залежності між прибутком і продуктивністю або рентабельністю праці. 

Зміна рентабельності праці й прибутку не завжди відбувається в одному 

напрямі. Прибуток може бути отриманий за рахунок цінового фактора і 

наяву низької ефективності використання праці, що негативно впливає на 

рентабельність праці та загальну привабливість підприємства з точки зору 

найманого робітника. Існує ціла низка систем класифікації факторів,  що  

впливають  на рентабельність праці.  

       Проте, вважаємо, на особливу увагу заслуговують фактори 

організацій ного  управління  рентабельністю  праці. До них можна 

віднести фактори мотиваційного впливу на персонал, вдосконалення  

кадрової  політики,  управлінські  здібності керівника та його вміння 

оцінити і своєчасно зреагувати на зміни в економіці.  Напрямом  

відчутного  підвищення ефективності праці на підприємстві може стати 

оптимізація витрат робочого часу. Нині більшість підприємств нехтують 

на працюваннями з аналізу використання робочого часу, посилаючись 

навідсутність ресурсів на ці заходи (у тому числі й ресурсів часу).  

       До впливових напрямів дії на ефективність праці додамо й створення 

умов для розширеної участі працівників в управлінні організацією. З цим 

найкраще справляється система управління за цілями. Така система 

визнана дієвою і в ситуації з обмеженими фінансовими можливостями 

підприємства, що характерно для кризового і післякризового періодів. 

Розширення участі працівників в управлінні  організацією  доцільно  

розпочати  з проведення регулярних нарад, зборів із залученням усіх 

працівників, яким мають повідомлятися результати діяльності 

підприємства і подальша його стратегія. 

       Висновки. Серед основних методів, які застосовуються  при  

управлінні  ефективністю праці на підприємстві, домінують такі напрями, 

як оцінка за кінцевими результатами  діяльності  організації,  управління 
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за цілями і результатами та збалансована система показників, які поряд з 

економічними показниками діяльності організації враховують і соціальне 

самопочуття працівників, їх компетентність, професійну  здатність  до  

ефективної праці та постійного розвитку. 

       Ефективність  праці  робітників  визначається  як  соціально-

економічна  категорія, яка відображає реальний рівень віддачі праці за 

необхідного забезпечення робітників  основними  та  оборотними 

фондами в умовах негативного впливу.  
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Орищук О.Г. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведено дослідження особливостей організації 

матеріального стимулювання праці персоналу підприємства. Зокрема, 

розкрито сутність поняття «оплата праці» та узагальнені основні 

форми та системи оплати праці на підприємстві. Визначено основні 

напрями удосконалення організації оплати праці з метою підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Ключові слова: матеріальне стимулювання праці працівників, 

оплата праці, заробітна плата, форми оплати праці, системи оплати 

праці. 

Оплата праці є найважливішою категорією у системі матеріального 

стимулювання праці персоналу сучасного підприємства. У ній, як в 

жодній іншій сфері, відбиваються усі суперечності суспільства, усі 

досягнення і прорахунки. Тому підходити до економічних питань оплати 

праці необхідно розглядати через дослідження об'єктивних реальних 

суспільних відносин. Саме соціально-економічні аспекти дозволяють 

розкрити ті проблеми, які мають місце в сучасних умовах в Україні у 

сфері оплати праці, ірозкрити ефективн засоби та форми їх вирішення.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом багато 

уваги приділяється пошуку оптимальних форм оплати праці, а отже і 

нових підходів до управління працею, які були б адекватні ринковим 

відносинам. Ця проблема знайшла своє відображення в дослідженнях 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Адамчук В.В., 

Балкін В.Н.. Генкін Б.М., Жукова А.Л., Мельнова М.А., Некрасова В.И., 

Олімських Н.Н. та інші. Віддаючи належне науковому і практичному 

значенню розробок і пропозицій зазначених авторів, необхідно зауважити, 

що питання оплати праці на підприємствах потребує більш детального 

вивчення та доопрацювання. 

Мета статті. визначити економічну сутність поняття «оплата праці», 

розглянути сучасні форми та системи оплати праці на підприємстві та 

шляхи її удосконалення.       

Виклад основного матеріалу. Ефективність функціонування та 

соціальний розвиток підприємств забезпечується передусім формуванням 

належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, 

провідною формою реалізації як: їх є оплата праці різних категорій 

персоналу. 

Для дослідження питань організації оплати праці на підприємствах 

використано наступні літературні джерела [1-8]. Так, питання організації 

заробітної плати і формування її рівня становлять основу соціально-

трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх 

учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати 

праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів 

суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. Тому в 

жодній країні світу питання регулювання оплати праці не залишені лиш 

на розсуд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби державного 

втручання в ці процеси в кожній країні різні. 
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В економічній теорії (оплата праці) заробітна плата - це ціна робочої 

сили, яка відповідає вартості предметів споживання і послуг, що 

забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні та 

духовні потреби працівника і членів його сім’ї. 

Отже, сутність поняття «заробітна плата» складна, багатовимірна 

потребує вивчення з різних позицій:  

1. Заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає 

відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу 

розподілу новоствореної вартості. 

2. Заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений, як 

правило, у грошовому виражені, який за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу. 

3. Заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в 

результаті взаємодії попиту і пропозиції, виражає ціну використання 

робочої сили. 

4. Для найманого працівника заробітна плата - це основна частина 

його доходу, який він отримує за реалізацію своєї здатності до праці. 

5. Для роботодавця заробітна плата - це елемент витрат виробництва, 

що забезпечує матеріальну зацікавленість працівників у високо 

продуктивній праці [2, c. 527-528].  

Швиданенко Г.О дає таке тлумачення терміна «оплата праці» - це 

будь- який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виражені, 

який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. Оплата 

праці складається з основної заробітної плати й додаткової оплати праці. 

Розміри оплати найманого працівника залежать від результатів його праці 

з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства. Основна 

заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й 

визначається тарифними ставками, відрядними оцінками, посадовими 
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окладами, а також надбавками і доплатами у розмірах, не вищих за 

встановлені чинним законодавством, рівень додаткової оплати праці 

здебільшого залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства. 

Зазвичай до додаткової оплати праці відносять премії, інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати, а також надбавки й доплати, не передбачені 

чинним законодавством або встановлені понад розміри, дозволені 

останнім [3, с. 201]. 

В економічній літературі зустрічаються підходи до заробітної плати, 

коли автори намагаються поєднати марксистське і сучасне тлумачення 

заробітної плати. Зокрема, О. Воронін стверджує, що «вартість робочої 

сили (витрати на її відтворення) – це, насамперед, абстрактна, теоретична 

категорія. Взаємовідношення між роботодавцем і найманим працівником 

на ринку праці мають схожість з орендними відносинами. Роботодавця 

цікавить не стільки повна вартість майна (робочої сили), скільки величина 

плати за її використання (оплата праці) упродовж терміну оренди, 

оскільки орендодавець (найманий працівник) залишається власником 

своєї робочої сили» [4, с. 29]. 

У ринкових умовах заробітна плата трактується двояко – вона 

одночасно виступає як дохід і як витрати виробництва. З одного боку, 

заробітна плата є доходом найманого працівника, а з іншого – одним із 

елементів витрат виробництва. Найманий працівник зацікавлений у 

високій заробітній платі, а роботодавець – у її зниженні. В умовах 

ринкових відносин ця суперечність вирішується в результаті взаємодії 

попиту на працю відповідної кваліфікації з боку роботодавців і її 

пропозицією з боку найманих працівників, оскільки в результаті цієї 

взаємодії формується ринкова ціна використання найманої праці. 

Одночасно держава регулює ринок праці. Тому заробітна плата виступає 

не тільки економічною категорією, але, на наш погляд, що є суттєвим – 

виступає соціально-економічною категорією, оскільки, по-перше, поєднує 
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і концентрує інтереси та потреби найманих працівників, роботодавців та 

держави, а по-друге – є найважливішим показником рівня життя. 

Отже, заробітна плата – це оплата послуг праці робітника, яка 

відображаючи соціально-економічне становище в національній економіці 

та рівень життя у суспільстві, дає можливість робітникові та його сім’ї 

забезпечувати поточне споживання, а також заощаджувати на майбутнє 

споживання. «Заробітна плата … є концентрованим виявленням 

ефективності економіки і соціальної політики держави та спроможності 

суспільства в цілому захищати право людини на гідне життя» [5, с. 133].  

Основними вимірниками результатів (затрат) праці є кількість 

виготовленої продукції (обсяг наданих послуг) належної якості або 

витрачений робочий час, тобто кількість днів (годин), протягом яких 

працівник фактично був зайнятий (працював) на підприємстві (в 

організації). Такому поділу вимірників затрат праці відповідають дві 

форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі, — відрядна та 

погодина.  

За відрядної форми оплата праці проводиться за нормами й 

розцінками, встановленими на підставі розряду працівника. 

Кваліфікаційний (тарифний) розряд працівника передбачає виконання 

роботи відповідної складності. Основними умовами застосування 

відрядної оплати праці є наявність кількісних показників роботи, що 

безпосередньо залежать від конкретного працівника і піддаються точному 

обліку, а також необхідність стимулювання зростання випуску продукції 

та існування реальних можливостей підвищення виробітку на 

конкретному робочому місці. Використання цієї форми оплати праці 

потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку 

їхнього виконання і, що особливо важливо, воно не повинно призводити 

до погіршення якості продукції, порушень технологічних режимів, 

техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії. 
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За погодинної форми заробітної плати оплата праці робітників 

здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками з урахуванням 

відпрацьованого часу та рівня кваліфікації, що визначається тарифним 

розрядом. Погодинна форма заробітної плати застосовується тоді, коли 

недоцільно нормувати роботи (наприклад, операції контролю за якістю 

продукції) або вони взагалі не піддаються нормуванню, оскільки зміст і 

послідовність виробничих операцій часто змінюються (роботи з ремонту 

та налагодження устаткування, обслуговування внутрішньозаводського 

транспорту, дослідно-експериментальні роботи тощо). Сучасна техніка 

висовує підвищені вимоги до точності та чистоти обробки, якості 

продукції. Саме погодинна, а не відрядна оплата праці значно більше 

сприяє дотриманню цих вимог. Погодинна оплата праці керівників, 

спеціалістів і службовців здійснюється, як правило, за місячними 

посадовими окладами (ставками). 

Форми оплати праці будуть ефективними лише в тому разі, якщо 

вони відповідають організаційно-технічним умовам виробництва. Отже, 

вибираючи форму оплати праці для певної категорії робітників, необхідно 

враховувати конкретні умови їхньої праці, специфіку виробництва тощо. 

Основними (загальними) умовами застосування тієї чи іншої форми 

заробітної плати є рівень технічною оснащення виробництва, характер 

технологічного процесу та організації виробництва і праці, ступінь 

використання виробничих потужностей і устаткування, стан нормування 

праці тощо. 

Кожна з названих форм заробітної плати охоплює кілька систем 

оплати  праці для різних організаційно-технологічних умов виробництва. 

Можливі та реально застосовувані системи оплати праці робітників 

виробничих підприємств (підрозділів організацій) [5, c. 213-214]. 

За прямої відрядної системи заробіток працівника розраховується 

множенням кількості одиниць виробленої продукції та розцінки за 
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одиницю продукції. Розцінка визначається діленням погодинної тарифної 

ставки на норму виробітку або множенням погодинної тарифної ставки на 

норму часу (у годинах) на виготовлення одиниці продукції. За непрямої 

відрядної системи заробіток працівника залежить не від його особистого 

виробітку, а від результатів праці працівників, що їх він обслуговує. Вона 

застосовується для оплати тих категорій допоміжних робітників 

(наладчиків, ремонтників, кранівників), праця яких не піддається 

нормуванню та обліку, але значною мірою визначає рівень виробітку 

основних робітників. Заробіток робітника за цієї системи розраховується 

за формулою: 

                                                          (1) 

де s – погодинна тарифна ставка; t – фактично відпрацьована 

кількість годин цим робітником; k – середній коефіцієнт виконання норм 

виробітку всіма робітниками, що обслуговуються.  

Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає оплату робіт, 

виконаних у межах встановленої норми за звичайними відрядними 

розцінками, а робіт, виконаних понаднормативний (базовий) рівень – за 

підвищеними розцінками залежно від ступеня виконання завдання. 

За відрядно-преміальною системі заробіток працівника складається з 

відрядного заробітку та премії  за досягнення певних результатів. 

Застосування цієї системи обмежується, як правило, дільницями, що 

стримують роботу всього підприємства, за браком у них стимулюючих 

факторів підвищення якості продукції або послуг [6, c. 183]. 

Відмінність акордної системи полягає в тому, що працівникові або 

групі працівників розцінки встановлюються не за окремі операції, а за 

весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку його виконання. 

Погодинна оплата праці робітників здійснюється за годинними (денними) 

тарифними ставками із застосуванням нормованих завдань або за 

місячними окладами. Погодинна оплата праці керівників, спеціалістів і 
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службовців, як уже було сказано, проводиться, як правило, за місячними 

посадовими окладами (ставками). 

За простої погодинної оплати заробіток працівника розраховується 

множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість 

відпрацьованих годин. 

Через недостатній позитивний вплив на кількість і якість праці 

робітника цю систему застосовують досить рідко. У погодинно-

преміальній системі певною мірою усунуто цей недолік. За цієї системи 

окрім тарифного заробітку працівник одержує премію за досягнення 

певних кількісних або якісних показників [7, c. 102]. 

За застосування погодинно-преміальної системи з використанням 

нормованих завдань заробіток може складатися з трьох частин: 1) 

погодинного заробітку, що розраховується пропорційно до 

відпрацьованого часу, і доплат за професійну майстерність та умови 

(інтенсивність) праці; 2) додаткової оплати за виконання нормованих 

завдань, що нараховується у процентах до погодинної оплати за тарифом; 

3) премії за зниження трудомісткості виробів або робіт. 

Різновидом погодинно-преміальної є система оплати за посадовими 

окладами, що застосовується на підприємствах усіх галузей економіки. За 

цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний 

характер (комірники, вагарі, прибиральники та ін.). 

Заробітна плата є важливою мотиваційною складовою 

продуктивності зайнятості. Отже, система організації праці, її оплати, 

мотивації повинна бути спрямована на підвищення ефективності праці. 

При цьому повинні бути використані різні підходи, інструменти 

матеріального та морального стимулювання, організаційні заходи: 

підвищення заробітку, справедливість в оплаті праці, добра організація 

праці, поліпшення організації виробництва. 
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Для вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах 

господарювання необхідно: забезпечити підвищення рівня організації 

робочого місця; забезпечити своєчасну видачу робочого завдання; 

поліпшення технічного стану робочого місця, проведення своєчасного 

профілактичного і поточного ремонту, модернізації; вдосконалення 

координації робіт на певному робочому місці з роботою структурного 

підрозділу в цілому і технологічно взаємопов’язаного робочими місцями; 

інтенсивно упроваджувати ефективні моделі організації праці; розробити 

адаптовану для підприємства гнучку єдину тарифну сітку, власну 

прогресивну шкалу між розрядних коефіцієнтів, що враховують 

складність праці, рівень кваліфікації і відповідальність; забезпечити 

механізм послідовного встановлення мінімальної ставки першого 

тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму; підтримувати 

стабільність і своєчасність виплати заробітної плати, проводити її 

індексацію з урахуванням інфляції; розробити гнучку систему 

індивідуального і колективного матеріального преміювання за наслідками 

роботи за місяць, квартал, півріччя і рік; підвищити якість і зміцніти 

систему нормування праці у всіх структурних підрозділах з 

використанням різноманітних видів нормування (норм виробітка, норм 

обслуговування, норм часу); ширше використовувати різні форми 

контролю за роботою виконавців, забезпечити гласність результатів 

оцінки і контролю; визначити чітку відповідальність за різного роду 

порушення, упущення, конкретизувати заходи матеріальної і 

дисциплінарної відповідальності, забезпечити їх порівняння з важливістю 

роботи і важкістю провини; гарантувати затребуваність відповідальності; 

створити оптимальні умови для кар’єрного зростання добре працюючим 

працівникам [8, c. 18]. 

Висновки. Основним і визначальним елементом трудового процесу є 

працівник з його вмінням і кваліфікацією, ставленням до праці, потребами 



712 

 

й можливостями їхнього задоволення. Аналіз, дослідження поняття 

оплати праці дало нам можливість визначити поняття заробітної плати, 

отже заробітна плата – це винагород, зазвичай, у грошовому вираженні, 

яка виплачується працівникові за виконану роботу, необхідна для 

подальшого існування людини та спроможності надалі працювати. 

Заробітна плата повинна залежати безпосередньо від результатів праці й у 

той же час впливати на його показники, стимулювати розвиток 

виробництва, ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних 

результатів праці. 
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Петлінська Ю.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена теоретичним аспектам механізму організації 

та планування ЗЕД підприємств. Автором узагальнені організаційні 

напрямки здійснення ЗЕД, а також принципи організаційного 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, розглянуто 

етапи та зміст процесів планування ЗЕД. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт, стратегічне планування. 

Постановка проблеми. Сучасні українські підприємства 

функціонують в умовах високого рівня глобалізації, що стимулює їх до 

участі у зовнішньоекономічних відносинах. У випадку встановлення 

ділових відносин з іноземними партнерами перед підприємством постає 

завдання вибору організаційних напрямків здійснення ЗЕД, а також 

виникає необхідність чіткого планування діяльності за межами держави. 

Актуальність цих питань особливо зростає в умовах сьогодення, коли 

Україна все тісніше співпрацює з Євросоюзом і нарощує обсяги експорту 

та імпорту товарів і послуг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 

теми даної статті, у наукових джерелах неодноразово піднімалися питання 

щодо механізмів здійснення ЗЕД. Зокрема, цим питанням присвячені 

роботи таких науковців як С.Є. Хрупович [11], Л.І. Піддубна та В.О. 
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Васюренко [8], Л.І. Пергат [7], а також багатьох інших дослідників. Разом 

з тим, узагальнення потребують особливості організації та планування 

ЗЕД. 

Формулювання цілей статті. З урахуванням актуальності теми 

даної статті її завдання передбачають деталізацію основних 

організаційних напрямків реалізації ЗЕД, принципів організації 

зовнішньоекономічної діяльності, а також етапності та змісту процесів 

планування при реалізації ЗЕД підприємства.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Систему суб’єктів ЗЕД 

складають вітчизняні підприємства, які здійснюють господарську 

діяльність, пов’язану з міжнародною, виробничою і науково-технічною 

кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на 

зовнішній ринок [5, с. 248]. При цьому зовнішньоекономічна діяльність 

вітчизняних підприємств ототожнюється передусім зі здійсненням 

експортно-імпортних операцій, які можуть мати різні прояви і тенденції: 

- експорт товарів – це продаж товарів українськими суб’єктами ЗЕД 

іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою не 

в грошовій формі) з вивезенням, або без вивезення цих товарів через 

митний кордон України; 

- імпорт товарів – купівля (у тому числі з оплатою не в грошовій 

формі) українськими суб’єктами ЗЕД в іноземних суб’єктів господарської 

діяльності товарів із вивезенням, або без вивезення цих товарів на 

територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для 

власного споживання установами та організаціями України, 

розташованими за її межами; 

- реекспорт – продаж іноземними суб’єктами ЗЕД і вивіз за межі 

України товарів, які були раніше імпортовані на територію України і не 

піддавалися переробці; 
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- реімпорт – увіз через границю раніше вивезеної за межі митної 

території продукції , яка не піддавалася там переробці; 

- транзит – переміщення товарів, вироблених за межами України без 

будь-якого використання цих товарів на зазначеній території [11, с.6]. 

Здійснення ЗЕД на підприємстві має величезне значення, оскільки 

сприяє економічному зростанню підприємства та підтримці ефективного 

технічного, організаційного, продуктового та іншого розвитку 

підприємства [7, с.116].  

Характеризуючи зовнішні фактори здійснення ЗЕД, науковці 

підкреслюють, що для українських підприємств створені певні умови для 

здійснення ЗЕД: вони самостійно визначають свій організаційно-правовий 

статус, форми та методи ЗЕД, а також формують підприємницьку 

стратегію, товарну, фінансову, цінову та іншу політику. Це надає 

можливість підприємствам комплексно та ефективно використовувати 

свої переваги в регіоні, отримувати інвестиції, нові технології тощо; 

здобувати додаткові переваги від самостійної ЗЕД [8, с.370]. 

Метою організації ЗЕД підприємства є створення організаційної 

структури, яка буде відповідати загальним цілям підприємства, та 

формування економічних стимулів до зовнішньоекономічної діяльності. 

При цьому організаційне забезпечення ЗЕД підприємства має відповідати 

таким принципам:  

-  пріоритету споживача над виробником;  

- пріоритетності витрат на зовнішньоекономічну діяльність;  

-  економічної та соціальної доцільності зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- комплексності та спадковості планування зовнішньоекономічної 

діяльності;  

-  стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;  
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- відповідності рівня матеріально-технічної бази вимогам до якості й 

конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках;  

- маркетингової спрямованості та економічної ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності [2, с.115]. 

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданнями, які вона покликана вирішувати. Її мета – максимізація 

прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі у 

міжнародному підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, 

як і внутрішньо-фірмового управління, повинна постійно розвиватися і 

вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і 

сфері управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними [4, 

с.2]. 

В рамках управління ЗЕД підприємств важливу роль відіграє також 

планування. В широкому розумінні планування ЗЕД – це вид 

управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей та завдань 

ЗЕД, з подальшим розробленням та здійсненням комплексу послідовних 

та взаємопов'язаних заходів, спрямованих на їх досягнення (визначення 

методології, аналізування та прогнозування усіх вад та переваг, 

забезпечення необхідним обсягом ресурсів) з метою забезпечення 

результативності ЗЕД. У вузькому розумінні планування ЗЕД – це 

послідовний процес, завдяки реалізації якого визначають стратегічні, 

тактичні та оперативні цілі такої діяльності, формується та реалізуються 

комплекс оптимальних, взаємопов'язаних заходів управлінського впливу 

задля досягнення цілей [9, с.236-237]. 

До основних мотивів підвищення ефективності планування 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств науковці 

відносять наступне: 

- розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з 

метою максимізації прибутку;  
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- закупівля необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових 

технологій і обладнання; 

- залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, 

з урахуванням їх унікальності, більш високої якості і низьких цін в 

порівнянні з внутрішнім ринком;  

 - залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, 

зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових 

товарних ринках;  

-  участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації та кооперуванні 

виробництва з метою успішного розвитку національної економіки [1, с.8]. 

Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

передбачає реалізацію ряду етапів, що представлені на рис. 1. 

Залежно від ступеня невизначеності в плануванні, тимчасових 

орієнтацій ідей планування, меж планування тощо, у світовій практиці 

використовують різні типи планування ЗЕД. Наприклад, залежно від того, 

яку межу (період) часу охоплюють плани, складені на підприємстві, 

планування поділяється на три типи: довготривалі, середньотривалі, 

короткочасні. Довготривале планування охоплює довгі періоди часу – 10 

– 25 років. Тактичне планування як правило охоплює короткочасний і 

середньотривалий періоди від 0,5 до 2 років (зазвичай рік). Воно має 

справу з вирішенням того, як повинні бути розраховані ресурси 

підприємства для досягнення стратегічної мети. 

Рисунок 1 - Процес планування ЗЕД підприємства [9, с.471] 
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Незалежно від типу планування ЗЕД, дана функція управління 

передбачає реалізацію ряду основних процесів (табл. 1). 

Таблиця 1 - Деталізація змісту основних процесів планування ЗЕД 

[10] 

Процес Зміст планової діяльності 

Постановка 

цілей 

Встановлення пріоритетних напрямків та основних 

завдань. Обґрунтування обраних цілей. 

Збір та 

обробка 

Формування інформаційного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

1 етап 

Установлення цілей та завдань зовнішньоекономічної 

діяльності 

2 етап 

Вибір та обґрунтування виду зовнішньоекономічної 

діяльності 

3 етап 

Інформаційне забезпечення для оцінки та аналізу чинників, 

які впливають на зовнішньоекономічної діяльності 

4 етап 

Оцінювання та аналіз чинників, які впливають на 

зовнішньоекономічної діяльності 

  

5 етап 

Прогнозування умов функціонування та результатів 

конкретного виду зовнішньоекономічної діяльності 

6 етап 

Вибір та обґрунтування методів планування 

зовнішньоекономічної діяльності 

7 етап 

Формування моделі планування зовнішньоекономічної 

діяльності 

Зв
о
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о

тн
ій

 з
в’

яз
о

к 
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о

р
о
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о
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інформації оцінювання та аналіз факторів, що впливають на 

здійснення цієї діяльності 

Здійснення 

прогнозів 

Передбачення майбутнього стану підприємства при 

зіставленні теперішніх показників діяльності з минулими, 

збір систематичної інформації про якісні та кількісні 

характеристики розвитку суб'єкта господарювання. 

Розробка та 

обґрунтування 

методів 

планування 

Відбувається альтернативна розробка варіантів методів 

планування при виборі оптимального поєднання наявних 

ресурсів, що дасть можливість одержати повну віддачу 

техніки та раціонально організувати технологічний 

процес 

Формування 

моделі 

планування 

Впровадження запропонованої моделі плану в практичну 

діяльність підприємства і здійснення систематичного 

контролю за її виконанням, тобто досягнення 

запланованих показників. Саме цей етап створює 

можливість існування зворотного зв'язку 

 

Початковим етапом планування ЗЕД підприємства є визначення 

цілей ЗЕД. Цілі планування експортних та імпортних підприємства 

деталізують залежно від його загальних цілей.  

Серед цілей експорту виділяють: розширення виробництва; 

збільшення прибутку завдяки освоєнню нових ринків; економія на 

масштабах виробництва; підвищення чи підтримка техніко-економічного 

рівня виробництва під впливом міжнародної конкуренції; збільшення 

валютних ресурсів підприємства; диверсифікація виробництва.  

До цілей імпорту відносять: розширення виробництва; збільшення 

прибутку за рахунок нових внутрішніх ринків; модернізація і розширення 

виробничого потенціалу; економія на заміні сировини і обладнання 
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ефективнішою зарубіжною продукцією; розширення асортименту на 

національному споживчому ринку [9, с.470]. 

Сучасні науковці підкреслюють, що організація і планування ЗЕД 

підприємства повинні базуватися на стратегічних цілях, бути частиною 

системи стратегічного управління. Наявність стратегічного управління 

при здійсненні ЗЕД на підприємстві передбачає:  

1)  забезпечення готовності підприємства до використання 

можливостей на перспективу;  

2) мінімізацію ризиків та негативного впливу невизначеного 

середовища на діяльність підприємства; 

3) адаптацію до змін та умов зовнішнього оточення підприємства;  

4) стимулювання управлінців щодо реального впровадження 

ухвалених управлінських рішень на довгострокову перспективу;  

5) здійснення внутрішнього контролю щодо ЗЕД на підприємстві [7, 

с.117]. 

Стратегічне планування ЗЕД – це можливість передбачити в 

довгостроковій перспективі основні елементи зовнішньоекономічної 

діяльності. Оскільки стратегічний рівень є найвищим, то даний вид 

планування входить в компетенцію як вищих посадових осіб самого 

підприємства, так і менеджерів вищої ланки дочірніх підприємств та 

відділів ЗЕД [10]. 

Сьогодні провідні українські підприємства-суб’єкти ЗЕД 

намагаються формувати новий підхід до системи планування взагалі та 

стратегічного зокрема, оснований на поширеній на Заході (зокрема в 

США) практиці до децентралізації управління компаніями. Згідно з цим 

підходом відбувається трансформація організаційної структури сучасного 

підприємства як форми бізнесу, так і управління ним, на засадах переходу 

від функціональної гіперцентралізованої структури, яка розподіляє 

діяльність і завдання згідно з її основними економічними функціями, до 
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незалежних підрозділів, які формують і реалізують стратегію на окремих 

сегментах ринку і можуть там бути конкурентоспроможними. Але 

формування нового типу структури підприємства і його управління – це 

перший крок у запровадженні системи ефективного стратегічного 

планування в українському бізнесі з урахуванням сучасних його 

особливостей [3]. 

Основні складові стратегічного планування ЗЕД представлені на рис. 

2. 

Рисунок 2 - Складові стратегічного планування ЗЕД [10] 

 

 

 

Разом з тим, з урахуванням принципів менеджменту на сучасному 

етапі розвитку підприємництва планування ЗЕД підприємства має 

базуватися на маркетинговому підході. Так, прийняття рішення щодо 

процесу виходу та стратегії комерційної діяльності на зарубіжному ринку 

Розробка стратегії ЗЕД 

Формування стратегії – ідентифікація цілей та розробка 

стратегічних планів досягнення цілей 

Визначення місії 

підприємства 

Дослідження середовища 

суб’єкта господарювання 

(SWOT-аналіз, REST-аналіз) 

Аналіз специфічних 

сторін ЗЕД 

Схема управління діяльністю 

компанії 

Встановлення стратегічних цілей 

Реалізація стратегії 
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має відбуватись на основі постійного і регулярного моніторингу 

внутрішньо корпоративних спрямувань компанії і кон’юнктури обраного 

ринку, а також послідовної реалізації певних маркетингових заходів з 

урахуванням результатів та наслідків попередніх етапів [6, с.181-182]. 

Висновки. Таким чином, організація та планування ЗЕД 

підприємства повинні здійснюватися з урахуванням стратегічних 

орієнтирів підприємства і маркетингового підходу до управлінських 

процесів. Стратегічне планування ЗЕД являє собою процес послідовних 

управлінських дій, що мають своїм наслідком сформований комплекс 

документів, які визначають перспективи виходу підприємства на 

зарубіжні ринки. 
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто сутність інформаційних систем, 

упровадження ефективних систем захисту інформації для регулювання 
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економічної безпеки, модель побудови системи інформаційної безпеки 

виробничого підприємства, а також визначені основні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності підприємства при використанні 

інформаційних систем. 

Ключові слова: інформаційна система, інформаційна безпека, 

загроза, захист інформації 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними 

та практичними завданнями. Ринкові відносини пред’являють 

підвищені вимоги до своєчасності, достовірності та повноти інформації, 

без якої неможлива ефективна виробнича, маркетингова, фінансова, 

інвестиційна діяльність. Інформація пронизує всі сторони діяльності 

суб’єктів економіки та виробництва, дає керівництву механізм управління 

за умови правильної постановки завдань і обґрунтованого вибору їхнього 

технологічного розв’язання. 

В умовах ринкової економіки успішна діяльність кожного 

підприємства багато в чому залежить від вибору стратегії та тактики 

управління, тому актуальним як з науково-дослідних позицій, так і з 

погляду практичної значущості для підприємства є розробка та 

вдосконалення інформаційної системи.  

Порушення режиму безпеки інформаційних систем  може істотно 

ускладнити реалізацію управлінських та виробничих завдань, тому 

вирішення проблеми формування ефективної системи захисту інформації 

набуває дуже важливого значення, чому і присвячено дану статтю. 

Основними завданнями статті є: визначення сутності інформаційних 

систем, аналіз моделі побудови системи інформаційної безпеки 

підприємства, визначення основних етапів захисту інформації, 

дослідження основних аспектів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства при використанні інформаційних систем. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є аналіз інформаційних 
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систем, визначення етапів ефективного захисту інформаційних ресурсів, а 

також підвищення безпеки інформаційної системи виробничого 

підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями 

впровадження інформаційних систем займаються багато з дослідників 

інформаційного менеджменту, ІТ-технологій, фахівців–практиків. Серед 

них: І.Бланк, Ф.Бутинець, В.Гужва, В.Ситник, М.Татарчук, С.Парінов, 

М.Ситник, Л.Плескач, Т.Ніколаєва П. Друкер, Р. Шеннон, Е. Тофлер, У. 

Мартін, І. Масуди та інші.  

Незважаючи на розробку низки теоретичних і практичних положень 

щодо інформаційних систем, питання їх вдосконалення недостатньо 

розкриті та потребують подальшого вивчення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація та 

інформаційні системи підприємств, мережеве оточення, у яких вони 

функціонують, є невід'ємними складовими сучасного бізнес-середовища. 

Їх доступність, цілісність і конфіденційність можуть мати вирішальне 

значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, руху 

коштів, рентабельності, відповідності правовим нормам і стандартам. 

Інформаційна система – це  організаційно-технічна система, в якій за 

допомогою технічних та програмних засобів забезпечують 

функціонування інформаційних процесів, зокрема створення, поширення, 

використання, обробка, систематизація, збереження і знищення 

інформації. 

Процедури інформаційного процесу можуть бути виконані в 

інформаційних системах вручну і з використанням різних технічних 

засобів: різної оргтехніки, комп'ютерів і телекомунікаційних засобів. 

Комп'ютери та супутнє програмне забезпечення радикально змінюють 

методи і технологію обробки інформації. Тому розрізняють 

неавтоматизовані і автоматизовані інформаційні системи [1]. 
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У неавтоматизованих інформаційних системах всі операції обробки 

інформації виконують самі співробітники управління без використання 

або з мінімальним використанням технічних засобів обробки інформації. 

В автоматизованих інформаційних системах велика частина рутинних 

операцій інформаційного процесу здійснюється спеціальними методами 

за допомогою технічних засобів без або з мінімальним втручанням 

людини [1]. 

Удосконалення інформаційних систем ми розглянемо на прикладі 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 

Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий 

комбінат» є одним з найбільших і найбільш потужних підприємств з 

переробки олійних культур і виробництва рослинних олій і жирів в 

Україні [2]. 

Пріоритет діяльності ПАТ «Вінницький ОЖК» - виробництво 

конкурентоспроможної продукції, що відповідає сучасним вимогам якості 

та безпеки. ПАТ «Вінницький ОЖК» випускає широкий асортимент 

високоякісної продукції, яка продається великому числу споживачів. 

Асортимент продукції складає понад 60 найменувань. Упаковані продукти 

виробляються під торговою маркою «Віолія». 

Предметом і основними напрямками діяльності ПрАТ «Вінницький 

ОЖК» є: 

– складування і переробка олійної та іншої сировини; 

– укладання угод з товаровиробниками про закупівлю зерна, олійного 

насіння, сортового насіння, всіх культур і організація реалізації цих 

договорів; 

– укладання угод про приймання, зберігання і випуск олійної 

сировини і організація реалізації цих угод з товаровиробниками; 

– виробництво рослинного масла, маргаринових продуктів, майонезу, 

соусів, кетчупів, гірчиці, мила, побічних продуктів; 
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– виконання робіт промислового і непромислового характеру; 

– перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 

заводу; 

– реалізація продукції вроздріб та оптом, в тому числі за кордоном, 

здійснення комерційної діяльності, маркетингу, посередництва, 

зовнішньоекономічної діяльності та інших видів діяльності в межах, 

передбачених чинним законодавством; 

– виробництво та продаж кисню, поставка кисню споживачам, 

технічна сертифікація кисневих балонів [2]. 

Нині практично будь-яке підприємство олійно-жирової галузі в 

Україні має комп’ютеризовану (автоматизовану) інформаційну систему. 

Так і ПрАТ «Вiнницький олiйножировий комбiнат» не є виключенням. 

На досліджуваному підприємстві впроваджена корпоративна 

інформаційна система.  

Керівник проекту із впровадження корпоративної інформаційної 

системи є представником підприємства.  

Офіс-менеджер – особа, що забезпечує управління документообігом 

у впроваджуваній корпоративній інформаційній системі.  

Організаційну структуру проекту впровадження корпоративної 

інформаційної системи розглянуто на рис.1. 

У виробництві, здебільшого, вони використовують власні розробки 

підприємства. Через це у багатьох місцях є прогалини (збої) в 

інформаційних даних, що призводить до високого ризику прийняття 

помилкових управлінських рішень. 

З метою регулювання економічної безпеки ПрАТ «Вiнницький 

олiйножировий комбiнат» створив службу інформаційної безпеки, яка 

повинна виявляти і демонструвати власникам повний спектр загроз в 

інформаційній сфері. Завдання менеджерів служб переконати, що 

протистояти загрозам можна тільки на основі створення та впровадження 
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ефективних систем інформаційної безпеки. 

 

 

 

Рисунок 1  Організаційна структура проекту впровадження 

корпоративної інформаційної системи на ПрАТ «Вiнницький 

олiйножировий комбiнат» [2] 

 

Найбільш поширеними видами потенційних загроз безпеки ПрАТ 

«Вiнницький олiйножировий комбiнат» в області інформаційних 

технологій є: 

– відсутність регульованого доступу до файлів даних; 

– вільне втручання в елементи програмного забезпечення; 

– відсутність змін в програмному забезпеченні; 

– відсутність регулювання користувачів інформації; 

– відсутність дублювання важливих документів на документальних 

носіях даних; 
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– часте поліпшення одного і того ж програмного забезпечення 

різними особами; 

– відсутність схем інформаційного забезпечення рівнів управління; 

– наявність в системі керування не підзвітних посадових осіб тощо. 

При створенні систем безпеки на підприємстві необхідно 

враховувати, що, по-перше, ефективний захист інформаційних ресурсів 

вимагає реалізації цілого ряду різних видів діяльності, які можна 

розділити на три групи: юридичні, організаційно-економічні та 

технологічні. 

По-друге, хоча розробка заходів у кожній з трьох груп повинна 

проводитися фахівцями відповідних галузей знань, які використовують 

свої методи для досягнення поставлених цілей, успіх багато в чому буде 

залежати від того, наскільки далеко в рамках системи підходу, можна 

буде виявити і реалізувати взаємини між відповідними визначеннями, 

принципами, методами і механізмами захисту. 

Захист інформації здійснюється в кілька етапів: 

– перший етап – визначення і аналіз загроз; 

– другий етап – розроблення системи інформаційної безпеки; 

– третій етап – реалізація плану захисту інформації; 

– четвертий етап – контроль за роботою і управлінням системою 

інформаційної безпеки [3, с. 554]. 

На першому етапі ретельний аналіз об'єктів безпеки, ситуаційного 

плану, умов функціонування ІС, оцінка ймовірності прояви загроз і 

очікуваних втрат від їх реалізації, підготовка даних для побудови моделі 

загроз - це виконаний. 

На другому етапі має бути розроблений план, який містить 

організаційні, основні технічні та базові технічні заходи захисту, 

визначаються зони інформаційної безпеки. 

На третьому етапі захисту необхідно впровадити організаційні, 
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первинні технічні та базові заходи технічного захисту, встановити 

необхідні зони безпеки інформації, провести сертифікацію технічних 

засобів для забезпечення інформаційної діяльності підприємств, 

технічних засобів захисту інформації, робочих місць (приміщень) на 

відповідність вимогам інформаційної безпеки. 

Четвертий етап контролює роботу і управління системою 

інформаційної безпеки на об'єктах інформаційної діяльності з метою 

виявлення і поліпшення стану захисту інформації в інформаційних 

системах, виявлення і запобігання порушенню інформаційної системи 

безпеки [3, с. 555]. 

Досягнення поставлених цілей можливо при вирішенні таких 

основних завдань: 

– класифікація інформації в категорії обмеженого доступу (службові 

секрети); 

– прогнозування і своєчасне виявлення загроз безпеки інформаційних 

ресурсів, причин і умов, які сприяють заподіянню фінансового, 

матеріального і морального збитку, порушення його нормального 

функціонування і розвитку; 

– створення умов роботи з найменшою вірогідністю реалізації загроз 

безпеки інформаційних ресурсів і нанесення різних видів шкоди; 

– створення механізму і умов для оперативного реагування на загрози 

інформаційної безпеки і прояву негативних тенденцій у функціонуванні, 

ефективного припинення посягань на ресурси на основі правових, 

організаційних і технічних заходів і засобів забезпечення; 

– створення умов для максимально можливої компенсації та 

локалізації шкоди, заподіяної протиправними діями фізичних і 

юридичних осіб, пом'якшення негативного впливу наслідків порушень 

інформаційної безпеки на досягнення стратегічних цілей. 
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При виконанні роботи можна використовувати наступну модель 

побудови системи інформаційної безпеки (рис. 2) на основі аналізу 

ризиків.  

Представлена модель інформаційної безпеки - набір об'єктивних 

зовнішніх і внутрішніх факторів і їх вплив на стан інформаційної безпеки 

на об’єкті і на збереження матеріальних або інформаційних ресурсів. 

Для створення збалансованої системи інформаційної безпеки 

передбачається, що спочатку буде проводитися аналіз ризиків в області 

інформаційної безпеки. Потім необхідно визначити оптимальний рівень 

ризику для організації на основі визначеного критерію. Система 

інформаційної безпеки (контрзаходи) повинна бути сконструйована таким 

чином, щоб досягти визначеного рівня ризику. 

 

 

Рисунок 2  Модель побудови системи інформаційної безпеки 
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підприємства 

 

Пропонований метод дозволяє: 

– повністю проаналізувати і документувати вимоги, пов'язані з 

забезпеченням інформаційної безпеки; 

– уникати витрат на непотрібні заходи безпеки, можливі при 

суб'єктивній оцінці ризику; 

– сприяння в плануванні і здійсненні захисту на всіх етапах 

життєвого циклу інформаційних систем; 

– забезпечення виконання робіт за короткий час; 

– представити обґрунтування для вибору зустрічних заходів; 

– оцінювати ефективність контрзаходів, порівнювати різні варіанти 

зустрічних заходів. 

При побудові моделі будуть враховуватися взаємозв'язки між 

ресурсами. Наприклад, відмова будь-якого обладнання може призвести до 

втрати даних або збою іншого важливого системного елемента. Такі 

відносини визначають основу для побудови моделі організації з точки 

зору інформаційної безпеки. 

Інформаційна система управління для промислового підприємства не 

повинна замикатися лише у рамках бізнес-діяльності підприємства, вона 

повинна об’єднати в собі всі рівні управління процесами відбуваються на 

підприємстві:   

35.  управління бізнес процесами; 

36.  управління проектно-конструкторськими розробками;   

  управління технологічним процесом виробництва [4, с.159]. 

Необхідність успішного функціонування в умовах жорсткого 

конкурентного середовища диктує свої вимоги до ефективності бізнес-

процесів підприємства. Рішення задачі підвищення ефективності 

нерозривно пов’язано із забезпеченням інформаційної підтримки 
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процесів, тому сьогодні практично ні у кого не викликає сумніву 

необхідність побудови інтегрованої інформаційної системи підприємства. 

Більшість людей, що ухвалюють рішення в цій області, розділяє думку, 

що питання побудови інформаційної системи слід вирішувати в контексті 

задач вдосконалення бізнес-процесів. Існує також ясне розуміння того, що 

максимально ефективною буде система, що забезпечує безперервний 

інформаційний супровід виробничого циклу – від розробки нового виробу 

до випуску готової продукції [5, с.99].  

Такий підхід дозволить:   

  вирішити задачі інформаційної інтеграції всіх – бізнес-процесів; 

  здійснити кооперацію, як між окремими підрозділами 

підприємства, так і між підприємствами, у тому числі і що знаходяться в 

різних країнах;   

  використовувати різноманітну інформацію з промислово 

функціонуючої бази даних по всіх етапах життєвого циклу виробу [4, 

с.159]. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства при 

використанні інформаційної системи забезпечення прийняття 

управлінських рішень досягається за рахунок:   

  більш повного обліку наявної інформації при проектуванні і 

прийнятті управлінських рішень оскільки особи, які приймають рішення 

матимуть оперативний доступ до баз даним всіх автоматизованих систем 

і, отже, зможуть оптимізувати плани робіт, зміст заявок, розподіл 

виконавців, виділення фінансів тощо;   

  скорочення матеріальних і тимчасових витрат на проектування і 

виготовлення виробу оскільки опис раніше виконаних успішних розробок 

зберігатиметься в базах даних;   

  скорочення витрат на експлуатацію завдяки реалізації функції 

інтегрованої інформаційної підтримки [6]. 
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Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження 

розроблено рекомендації, які дозволяють оцінити або переоцінити рівень 

поточного стану інформаційної безпеки підприємства, виробити 

рекомендації щодо підвищення інформаційної безпеки, знизити 

потенційні втрати організації шляхом підвищення стійкості 

функціонування корпоративної мережі, розробити концепцію і політику 

безпеки підприємства, а також запропонувати плани захисту 

конфіденційної інформації, що передається по відкритих каналах зв'язку, 

захистів інформації підприємства від навмисного спотворення. 

Список використаних джерел: 

1. Турдышов Д.Х. Особенности построения информационных систем 

управления [Електронний ресурс]/ Д.Х.  Турдышов// Режим доступу:  

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8187 

2. Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий 

комбінат». – Офіційний сайт. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://vmzhk.vioil.com 

3. Рудий Т., Томаневич Л., Руда О.Засади захисту інформації в 

інформаційних системах підприємств/ Т.Рудий, Л.Томаневич, О.Руда // 

Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2(152). – С.551-557 

4. Информационные системы и технологии в экономике: [Учеб. для 

высш. с.-х. учеб. заведений по экон. специальностям / Т.П. Барановская, 

В.И. Лойко, М.И. Семенов. А.И. Трубилин] ; Под ред. В.И. Лойко. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 413 с. 

5. Докучаев Д. Внедрение информационной системы как способ 

совершенствования бизнес-процессов предприятия. / Д. Докучаев, М. 

Каменева, О. Новожилов // САПР и графика. – 2005. – № 4. – С. 97-112. 

6. Де Роза К. Эволюция развития информационных систем 

[Електронний ресурс] / К. Де Роза // CIT Forum. – Режим доступу: 

http://citforum.ru/cfin/mrp/csrp.shtml  

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8187
http://vmzhk.vioil.com/
http://citforum.ru/cfin/mrp/csrp.shtml


735 

 

УДК  338.48  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗРОБКИ НОВИХ 

ЕКСКУРСІЙНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ МІСТА ВІННИЦІ 

У статті розглянуто призначення та цінність створення нових 

екскурсійних продуктів для міста Вінниці. Проаналізовано проблему 

неефективності наявних туристичних маршрутів. Та сформовано 

вирішення цих проблем шляхом постановки цілей і практичних завдань до 

їх досягнення.  

Ключові слова: екскурсійний продукт, туристичні маршрути, 

дестинації, туристичні оператори.  

У сучасному глобалізованому світі провідні держави надали належну 

оцінку розвитку туристичної діяльності як способу розвитку економіки. 

Туризм сприяє збільшенню робочих місць, розвитку будівництва, 

транспортної системи, збільшенню малого та середнього бізнесу, 

розвитку готельно-ресторанних комплексів. Туристична галузь набуває 

все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери у 

Вінницькій області. Основним завданням є формування туристичної 

індустрії міста, зокрема нових екскурсійних продуктів, щоб зацікавити 

іноземних та вітчизняних туристів відвідувати Вінницьку область та 

збільшити дохід та соціально-культурний вплив туристичної індустрії на 

розвиток міста Вінниця. [2, ст.34] 

Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку 

внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості географічного 

положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, 

історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу. [3, ст.3] В 

області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiZ86uy-93QAhWHFiwKHf1TAegQFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Fchtei-knteu.cv.ua%2Fherald%2Fcontent%2Fdownload%2Farchive%2F2010%2Fv4%2FNV-2010-V4_22.pdf&usg=AFQjCNGFFgBOa1Wvduv_qpBvKb_N26L20A&bvm=bv.139782543,d.bGg
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спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та 

архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового 

мистецтва, 1- ландшафтна. Основними туристичними об’єктами 

Вінниччини є: фонтан ROSHEN, Національний музей-садиба М.І. 

Пирогова (у 2016 році відвідали майже 158 тис. екскурсантів, з них 1448 - 

іноземні туристи з 65 країни світу); Вінницький обласний краєзнавчий 

музей (у 2016 році відвідало близько 76 тис. туристів); Історико-

меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера 

«Вервольф» - у 2016 році відвідало 25,8 тис. туристів, з них близько 1000 

іноземних), Палац Потоцьких у м. Тульчин; Державний історико-

культурний заповідник «Буша» (у 2016 році відвідало 21 тис. вітчизняних 

та іноземних туристів); Лядівський Свято-Усікновенський скельний 

чоловічий монастир та Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. 

Також однією із туристичних «родзинок» регіону являється 

Відокремлений підрозділ «Подільський зоопарк ВОКСЛП 

«Віноблагроліс» у місті Вінниці. Даний заклад є наймолодшим зоопарком 

в Україні. У зоопарку знаходяться 45 видів ссавців і 35 видів птахів 

(всього майже 400 тварин). Все більшим попитом серед туристів, які 

приїжджають оздоровитися в наш край, користуються санаторії 

м.Хмільника та м.Немирова, адже Вінниччина багата якісними 

мінеральними та прісними підземними водами. Далеко за межами не лише 

області, але й України відомий курорт державного значення м.Хмільник, 

який ще називають «радоновою скарбницею», українським Баден 

Баденом. Радоновим водам Хмільника немає рівних серед відомих 

мінеральних вод Європи. До складу бальнеологічного курорту входять 8 

санаторно-курортних закладів, що дає змогу щорічно оздоровлювати до 

50 тис. осіб, як з України, так і з-за кордону, а це чималий потенціал для 

розвитку курортного туризму. Завдяки сучасному обладнанню, новітнім 

методикам, високому професійному рівню лікарського корпусу 
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ефективність лікування на курорті Хмільник складає 97%. Найбільш 

популярними видами туризму на Вінниччині є: історико-культурний, 

лікувально-оздоровчий, релігійний та спортивний. [3, ст.4] 

Цілі статті - показати шляхи розвитку туристичної галузі у 

Вінницькому регіоні, використовуючи наявні ресурси та успішні 

приклади інших регіонів. 

Для прикладу візьмемо два абсолютно різних міста України: Кривий 

Ріг та Львів. В обох містах сильно розвинена туристична галузь. У 

Кривому Розі це індустріальний туризм, у Львові пізнавальний та 

розважальний. Ці міста об’єднує те, що колись вони були на такому 

самому рівні як і Вінниця, проте знайшли шляхи вирішення проблеми 

використовуючи наявну ресурсну базу.  

Для того щоб проаналізувати розвиток внутрішнього туризму у місті 

Львів, розглянемо статистичну звітність міського відділу у справах 

туризму (Рис.1). Згідно статистичної звітності, кількість гостей міста 

зростає з кожним роком у геометричній прогресії. Так, у 2011 р. Львів 

прийняв 1 млн. відвідувачів, через рік, у 2012 - на 400 тис. більше. У 2013 

та 2014 роках - 1 700 млн. осіб. З кожним роком кількість туристів зростає 

мінімум на 20 %. [6] 

Львівська міська рада відслідковує статистику відвідування міста за 

допомогою системи “туристичний барометр”. Ця система дає змогу 

оцінити загальні туристичні потоки до міста та визначити хто, коли, і 

звідки приїжджає до міста, з якими цілями, та скільки в середньому 

витрачає. Знаючи ці показники, міська рада може ефективніше впливати 

на розвиток інфраструктури туризму у регіоні. Так, наприклад, визначено 

що основна ціль візиту до Львову це - помилуватися гарною архітектурою 

міста. Друга по популярності мета візиту це - познайомитися з цікавою 

культурою та традиціями. Ну і на третьому місці причина візиту - “ніколи 

раніше не був/була тут”(Рис.1) [6]. 
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Рисунок 1. - Статистична звітність туристичних потоків у місті Львів 

Що зацікавлює туристів у Львові більше всього, та на що вони 

витрачають більше всього коштів представлено на рисунку (Рис.1). Згідно 

аналітики Львівської міської ради, туристи у Львові більше всього часу 

проводять у кав’ярнях та ресторанах. На другому місті - відвідування 

музеїв, виставок. Третій за популярністю вид розваг - самостійні екскурсії 

містом. Тобто, беручи до уваги успіх впровадження змін до 

інфраструктури міста Львів та розвитку туристичної галузі, слід 

зауважити, що чималу роль в привабливості міста, як туристичної 

дестинації, відіграють такі чинники:  

1. Кількість, якість та креативність закладів громадського 

харчування, такі як: кафе, кавярні, ресторани, креативні простори, і т.д.  
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2. Розвинена культурна інфраструктура міста, такі місця як: 

музеї, виставки, галереї, фестивалі, концерти, театри, і т.д.  

3. Архітектурна особливість міста. Пам'ятки історії, архітектури 

та культурної спадщини.  

4. Розвинені екскурсійні маршрути та мережа інформаційних 

центрів. Наявність гідів та туристичних операторів, які організовують 

екскурсії - не забезпечують потребу туристів сповна. На прикладі міста 

Львів можна побачити, що більшість туристів обирають самостійний 

огляд міста. Для цього потрібно розвивати інформаційні центри, мапи, 

маршрутні покажчики, та розробляти інфраструктуру для самостійного 

огляду міста, такі як: сайт, онлайн платформи (програмне забезпечення), 

велосипеди, велодоріжки, пішохідні зони та інше. 

Розглянемо екскурсійні продукти у місті Львів, яке славиться 

популярністю у вітчизняних та іноземних туристів. Крім стандартних 

екскурсійних маршрутів історичними пам'ятками, слід відзначити 

креативні та нестандартні варіанти: 

 1. Квест-тури. Інтерактивний спосіб досліджувати місто за 

допомогою смартфона у вільному для себе темпі та ігровій формі.  

2. Вело-тури. Екскурсія популярними веломаршрутами міста з 

досвідченим гідом, яка поєднує в собі здоровий спосіб переміщення та 

дозволяє розглянути більшу кількість пам'яток за короткий проміжок 

часу, за рахунок швидкості пересування велосипедами.  

3. Паб-кроулінг. Екскурсія культовими закладами міста, де головна 

задача дійти до останнього бару живим, адже в кожному ресторані 

проводиться дегустація. Таким чином спирається розвиток ресторанної 

справи у місті, де всі заклади зацікавлені у тому, аби вирізнятися та бути 

більш привабливими для таких екскурсійних маршрутів.  

4. Екскурсії “нетуристичними” дестинаціями міста. Для досвідченого 

туриста, який відвідав багато країн, сталі туристичні маршрути 
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центральними локаціями міста вже стають нецікавими. Те, що приваблює 

- це не місця, а люди які живуть у місті. Тому стають дедалі 

популярнішими екскурсії зовсім нетуристичними локаціями, такими як: 

спальні райони, супермаркети, офісні будівлі, і т.д. 

Таким чином пропонується наступний план розробки нових 

екскурсійних продуктів у місті Вінниця.  

 1. Розробити можливі варіанти для екскурсійних маршрутів у всіх 

видах туризму: пізнавальний, історичний, лікувальний, розважальний, і 

т.д. 

 2. Запросити усіх учасників туристичного бізнесу та організації, які 

можуть бути зацікавлені в цьому розвитку. Разом спланувати цілі, 

розподілити обов'язки та домовитись діяти в одному напрямку.  

 3. Залучити до участі у розробці нових туристичних маршрутів 

професіоналів, які впровадили успішний досвід у таких містах як Львів, 

Кривий Ріг, Київ, та іноземних спеціалістів.  

 4. Розвинути бренд міста та активно розвивати промоакційну 

діяльність у соціальних мережах, на сайті та в друкованих видавництвах, 

запрошуючи гостей з різних регіонів.  

5. Налагодити співпрацю з міжнародними організаціями, які будуть 

зацікавлені організовувати групи на екскурсійні тури та зробити їм гарні 

пропозиції довгострокової співпраці.  

Висновки. У Вінницькому регіоні є колосальний потенціал до 

розвитку індустрії туризму і вже зроблені певні кроки на зустріч цьому в 

рамках стратегії 2020 розвитку туризму, запровадженої міською радою. 

Для того щоб розвинути Вінницю, як популярну туристичну дестинацію, 

необхідно розробити нові екскурсійні маршрути, які будуть цікавими для 

гостей міста та розбудовувати інфраструктуру для зручного та 

самостійного перебування у місті Вінниця. Для успішного розвитку 

запланованих цілей потрібно залучити до співпраці фахівців галузі, які 
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втілювали б в життя цілі поставлені перед регіоном. Також потрібно 

заохочувати працівників малого та середнього бізнесу, які пов'язані з 

галуззю туризму, такі як: ресторани, готелі, кафе, креативні простори, 

екскурсійні бюро, і т.д. Для того щоб мати змогу ефективно впливати на 

розвиток і контролювати процеси пов'язані з регулюванням 

інфраструктури, необхідно впровадити систему збору аналітичних даних, 

на прикладі міста Львів. Зкоорденована та налагоджена діяльність міської 

ради та органів місцевого самоврядування, я впевнений, покаже гідний 

результат через певний час. І вже через 5-10 років Вінниця стане меккою 

українського туризму. 
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Визначено стратегічні напрями управління міжнародною 

конкурентоспроможністю в контексті розвитку підприємства. 

Наведено основні фактори, що визначають рівень 

конкурентоспроможності виробничої діяльності. Обґрунтовано 

підсистему стратегії забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. Сформовано збутову 

підсистему моделі підприємства. 

Ключові слова: стратегія, технологія виробництва, 

конкурентоспроможність підприємства, трудові ресурси, розвиток. 

В сучасних умовах функціонування кожне вітчизняне підприємство 

прагне бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку, що 

забезпечить зниження впливу складного економічного стану в країні на 

результати діяльності підприємства. Для нівелювання коливань обсягів 

експорту, зростання чистого прибутку результатів діяльності 

підприємства у майбутньому, необхідно сформувати ефективну стратегію 

забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 

Метою статті є висвітлення стратегічних напрямів управління 

міжнародною конкурентоспроможністю в контексті розвитку 

підприємства. 

Аналізом методичних підходів до оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності та визначенням основних способів її 

підвищення на підприємстві займалися такі вітчизняні вчені-економісти, 
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як Т.В. Андросова, Р.Я. Баран, Н.М. Богацька, С.М. Бондаренко, Т.В. 

Гаврилова, С.О. Даниліна, О.Ф. Крайнюченко, О.М. Кульганік, В.М. 

Олейник, С.Д. Супрун, В.І. Фучеджи, Т.В. Шталь, Л.Т. Штимер та інші, 

які обґрунтували безліч методик щодо оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності з урахуванням умов діяльності та 

функціональних особливостей різних видів підприємств та запропонували 

шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності. 

Формування стратегії передбачає виділення основних елементів, які 

інтегруватимуться у загальну стратегію. Проаналізуємо складові елементи 

кожної підсистеми стратегії забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства. Зобразимо схематично основні 

фактори, що визначають рівень конкурентоспроможності виробничої 

діяльності на міжнародному ринку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виробнича підсистема стратегії забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

 отримання міжнародних 

сертифікатів відповідності якості; 

 зменшення витрат; 

 уникнення продажу неякісної 

продукції, 

 зростання довіри покупців. 
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виробництва 
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Методи покращення впливу факторів 

 розробка інноваційних технологій, 

розширення асортименту; 

 контроль якості; 

 оновлення виробничих потужностей; 

 розробка технології виробництва 

щодо зменшення ресурсо- та 

енергозатратності. 

 

Затратність 

Результати впровадження методів 
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Виготовлення або вирощування продукції є основними видами 

діяльності підприємств та займають важливе місце у забезпеченні його 

конкурентоспроможності. На рис. 1. було виділено основні складові 

виробничої діяльності, що впливають на рівень міжнародної 

конкурентоспроможності. Сучасний рівень технологічного розвитку в 

світі потребує від товаровиробників розробки нових технологій, що 

забезпечать їм конкурентні переваги на міжнародному ринку [1] . 

Зростання рівня цін в Україні впливає на цінові стратегії усіх галузей 

економіки, в тому числі тих, які визначають діяльність підприємства. 

Зростання цін на сировину та енергоресурси спонукає підприємства 

розробляти новітні технології, що забезпечать зменшення ресурсо- та 

енергозатратності виробництва, адже зростання цін на продукцію може 

призвести до втрати сегменту певного ринку. 

Реалізація товарів на міжнародному ринку потребує забезпечення 

високої якості виготовленої продукції, що підтверджується сертифікатами 

відповідності якості. Такі сертифікати розробляються відповідно до вимог 

кожної країни, щоб їх отримати, необхідно щоб продукція відповідала 

усім встановленим вимогам. Сучасні тенденції розвитку недобросовісної 

конкуренції диктують товаровиробникам нові умови виробництва та 

реалізації продукції.  

Наступною підсистемою, яка була виділена в процесі формування 

стратегії є кадрове забезпечення. Проаналізуємо фактори кадрового 

складу, що визначають рівень міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства  (рис. 2.). 
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Трудові ресурси кожного підприємства є одним з основних 

індикаторів ефективності його діяльності. Задля ефективного 

функціонування підприємства на міжнародному ринку та забезпечення 

його конкурентоспроможності необхідно сформувати ефективну систему.  

 

Рисунок 2 - Кадрова підсистема стратегії забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

Сучасний рівень заробітної плати в Україні характеризується 

низьким показником ефективності, що створює важкі умови для 

працевлаштування кваліфікованих працівників. Забезпечення вищого 

рівня заробітної плати, порівняно з конкурентами забезпечить приплив 

висококваліфікованих кадрів та стимулювання працівників 

удосконалювати власні професійні можливості та мотивацію щодо 

забезпечення підвищення результативності діяльності підприємства [2]. 
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спеціальних груп  
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Методи покращення впливу факторів 

 розробка системи преміювання 

працівників; 

 направлення працівників на курси 

підвищення кваліфікації залежно від 

специфіки роботи; 

 забезпечення належних умов праці 

та соціального пакету; 

 створення групи фахівців з 

дослідження 

конкурентоспроможності. 

  

Результати впровадження методів 

 покращення ефективності діяльності 

та зростання продуктивності праці; 

 розвиток корпоративної культури та 

взаємозв’язків між працівниками; 

 оцінка конкурентоспроможності 

підприємства на внутрішньому та 

міжнародному ринку та розробка 

шляхів її підвищення. 
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Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

неможливе без досліджень даного процесу, одним із способів проведення 

таких досліджень є створення Групи фахівців для дослідження 

міжнародної конкурентоспроможності, членами даної групи можуть бути 

як нові фахівці, так і працівники підприємства. Одним із ефективних 

методів мотивації працівників є їх преміювання, що забезпечить 

підвищення продуктивності праці на підприємстві (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Перспективна модель Групи фахівців з дослідження 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

 

Оскільки забезпечення міжнародної конкурентоспроможності є 

досить довгостроковим процесом, який потребує постійного дослідження 

певного зовнішнього ринку, тому результатами роботи даної групи є 

формування рекомендацій щодо забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності з урахуванням особливостей певних зовнішніх 

ринків. 

Функціонування підприємства в ринкових умовах вимагає 

спрямування уваги підприємства не лише на виробничу діяльність, але і 

Керівник групи (начальник відділу збуту) 

Фахівець з управління 

якістю 

Досліджує якість продукції, формує напрями 

підвищення якості та зниження собівартості 

продукції, на прикладі успішних конкурентів. 

Фахівець з управління 

інноваціями 

Здійснює лабораторні дослідження. Розробляє, 

пропонує нові технології та розробки. 

Фахівець з управління 

ресурсами 

Розробляє стратегії зниження 

ресурсозатратності виробництва на прикладі 

успішних конкурентів. 

Фахівець з дослідження 

зовнішніх ринків 

Оцінює особливості зовнішніх ринків збуту, 
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на маркетингову та систему збуту, адже це є запорукою успіху для 

здійснення кожного виду діяльності (рис. 4). Маркетингова складова 

стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності є важливою 

в сучасних умовах.  

Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій надають 

можливість їх ефективного використання для підвищення 

результативності діяльності сучасних підприємств. Альтернативні 

продажі, зокрема інтернет-продажі є одним із найпростіших способів 

здійснення продаж [3]. 

конкурентоспроможності підприємства 

Проаналізувавши досвід іноземних конкурентів ми пропонуємо 

сформувати електронну сторінку підприємствам з обов’язковою 

функцією, що дозволяє робити замовлення продукції. 

Таким чином, виділено три підсистеми стратегії забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Особливостями 

таких елементів стратегії є їх внутрішній характер, тобто всі зазначені 

елементи можуть реалізуватись на рівні підприємства. Головним 

поштовхом для підприємства на втілення поставлених стратегій має бути 

успішна діяльність головних конкурентів. Проте при аналізі способів 

забезпечення міжнародної конкурентоспроможності слід врахувати також 

вплив зовнішнього середовища на результативність діяльності 

підприємства на ринку міжнародних відносин. 
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Рисунок 4 - Маркетингова підсистема стратегії забезпечення 

міжнародної  
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 транспортування продукції 
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 інтернет-продажі; 

 активізація рекламної діяльності 

для продажу споживачам; 

 надання додаткових послуг з 

консультування щодо 

властивостей продукції. 

Результати впровадження методів 

 зростання довіри іноземних 

партнерів; 

 збільшення обсягів продажу; 

 поширення інформації щодо 

властивостей товарів, що 

виготовляє підприємство; 

 зростання кількості покупців на 

міжнародному ринку; 

 контроль перевезень продукції. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто процес формування механізму управління 

розвитком експортного потенціалу підприємства в системі функцій 

менеджменту. Описано схему процедури управління розвитком 

експортного потенціалу підприємства, а також відображено вимоги до 

процедури управління відповідно до технології менеджменту. Розглянуто 

етапи механізму управління розвитком експортного потенціалу 

підприємства. 

Ключові слова: експортний потенціал, механізм управління 

розвитком експортного потенціалу, функції менеджменту, процедура 

управління розвитком експортного потенціалу підприємства, етапи 

механізму управління розвитком експортного потенціалу підприємства. 

Постановка проблеми. Експортний потенціал підприємства як 

економічна категорія та об’єкт аналізу набув підвищеної уваги вчених і 

практиків у галузі міжнародного бізнесу. Його домінантна роль у 

формуванні міжнародних конкурентних переваг доведена у багатьох 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Досвід високорозвинених країн і 

країн, що швидко розвиваються, переконує, що динаміка позитивного 

розвитку більшості національних економік в значній мірі досягається 

шляхом ефективної експортної політики в залежності від рівня 

досконалості процесів, пов'язаних з формуванням та використанням 

експортного потенціалу як держави, так і суб'єктів господарювання, а 

також вибір методів та інструментів, які можуть забезпечити успішний 
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напрям цих процесів. Проблема підвищення конкурентоспроможності 

завжди знаходиться у центрі уваги багатьох економічних систем. 

Підвищення конкурентоспроможності можливо досягти за допомогою 

формування та ефективної реалізації експортного потенціалу. 

Ефективність експортної діяльності будь-якого підприємства 

безпосередньо залежить від управління процесом формування та 

реалізації його експортного потенціалу. Незважаючи на постійну увагу з 

боку науковців на питання, пов’язані з експортним потенціалом, відсутній 

універсальний і дієвий механізм управління та ефективного використання 

експортного потенціалу підприємствами галузей народного господарства 

та економіки України. Все це свідчить про потребу в подальшому 

дослідженні наведеного питання.  

Мета статті. Метою статті є визначення поняття «механізм 

управління розвитком експортного потенціалу підприємства», 

сформульований на основі останніх досліджень і публікацій. А також 

відображення процедури управління розвитком експортного потенціалу в 

доступній схематичній формі, опис формування механізму управління 

розвитком експортного потенціалу підприємства в системі функцій 

менеджменту по чіткій технології, адже саме від рівня грамотного і чітко 

злагодженого управління розвитком експортного потенціалу більшою 

мірою залежить якість існування підприємств на зовнішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у 

розробку даного питання здійснили такі вченні: Пепа Т. В., Крушніцька Г. 

Б., Стичішин П. П. Сучасні погляди на зазначені проблеми та 

рекомендації щодо їх розв’язання викладені у працях Пирець Н. М., 

Маніна П. В., Дружкіної М. А., Волкодавової О. В. Серед зарубіжних 

вчених даному питанню приділяли увагу П. Ліндерт, М. Портер, Р. 

Харрод, Е. Грайпл, К. Ріттенбрук, Д. Енгельхарт та ін.  
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Результати дослідження. Механізм управління розвитком 

експортного потенціалу підприємства є сукупністю взаємопов’язаних 

структурних рівнів, елементів, методів і засобів прийняття рішень, 

спрямованих на формування, ефективне використання та розширене 

відтворення експортного потенціалу підприємства як головного джерела 

його міжнародної конкурентоспроможності. 

Формуванню механізму управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства має передувати визначення 

зовнішньоекономічних пріоритетів держави та перспективних з точки 

зору ефективного інтегрування у світогосподарські структури 

підприємств, що дозволяє знизити невизначеність у продукуванні 

управлінських рішень й спрямувати зусилля на селективну підтримку 

розвитку експортного потенціалу підприємств та підвищення їх 

конкурентоспроможності. 

Слід розглянути механізм управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства в системі таких функцій: планування, 

організація, мотивація, контроль [1, с. 100]. 

Планування включає обґрунтування вибору і оцінку альтернативних 

варіантів розвитку. 

У кожному разі від об'єктивної оцінки параметрів експортного 

потенціалу, його обсягу та динаміки залежать: напрями, види та рівні 

системи стратегічного планування. Таким чином, формування системи 

стратегічного довго- і середньострокового та поточного планування 

повністю залежить від аналізу експортної діяльності і визначає як 

ефективність реалізації експортного потенціалу, так і успіх діяльності 

підприємства на конкретному сегменті зарубіжного ринку. 

Зміст організації як функції полягає у встановленні постійних і 

тимчасових взаємин між усіма підрозділами підприємства, визначенні 

порядку й умов функціонування підприємства. Враховуючи специфіку 
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зовнішньоекономічної діяльності підприємства при формуванні та 

реалізації експортного потенціалу пропонується розглянути, крім 

обов'язкової організації виробництва, такі специфічні моменти, як 

організацію проведення зовнішньоторговельних операцій і організацію 

відділу ЗЕД на підприємстві. 

Мотивація включає оцінку потенціалу персоналу та працівників 

підприємства. В організації експортної діяльності мотивація виробничого 

персоналу сприяє підвищенню конкурентоспроможності товару за 

рахунок поліпшення трудової дисципліни, підтримання належного рівня 

виробничого процесу. 

Контроль є заключним етапом в управлінському циклі, допомагає 

виділити небажані відхилення від намічених значень і включає 

коригування раніше прийнятих рішень, показників і умов їх виконання, 

виконується адаптація до нових умов на закордонних ринках. На даному 

етапі доцільно визначити індикатори ефективності використання та 

розвитку потенціалу підприємства. 

Таким чином, процедуру управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства можна представити у вигляді схеми (рисунок 1). 

Зазначена вище процедура управління розвитком експортного 

потенціалу повинна відповідати вимогам до технології менеджменту: 

 1) формування проблеми, розробка і вибір рішень повинні бути 

сконцентровані на тому рівні ієрархії керування, де для цього існує 

відповідна інформація;  

2) інформація повинна надходити від всіх підрозділів організації, які 

знаходяться на різних рівнях керування та які виконують різні функції; 

 3) вибір і прийняття рішення повинні відображати інтереси та 

можливість тих рівнів керування, на які буде покладено виконання 

рішення або які зацікавлені в його реалізації; 
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Рисунок 1 -  Процедура управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства 

4) повинна суворо дотримуватися підлеглість у відносинах ієрархії 

керування, жорстка дисципліна, висока вимогливість і беззаперечна 

підлеглість [2, с. 194]. 

Запропонована схема процедури експортного потенціалу 

підприємства являє собою суміш основних управлінських процедур. 

Початком роботи повинно стати планування,що базується на наявних та 

потенційних можливостях у співставленні із явними та неявними 

ресурсами підприємства у сфері зовнішньоторговельної діяльності. 

Планування як функція менеджменту – це об’єктивно необхідний процес 

визначення цілей діяльності на визначений період, а також засобів, 

способів і умов їхнього досягнення [3, с. 172]. Виходячи з цього, 

планування в процесі визначення експортного потенціалу – це процес 

визначення загального обсягу необхідних ресурсів (наявних та 

потенційних) для здійснення потенційно можливої експортної операції, 

що повинен їй передувати. Процес планування дозволить підготуватися 
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до самої операції, покращить якість її результатів, інтенсифікує 

процедурні аспекти, що в кінцевому результаті призведе до раціонального 

використанню часу та інших ресурсів. Від того, наскільки ефективно 

будуть сплановані зовнішньоторговельні витрати, залежить 

результативність операції. Планування створить підґрунтя для реалізації 

наявного експортного потенціалу. На базі існуючих запланованих даних 

щодо зовнішньоторговельних витрат на другому етапі повинен 

здійснюватися оперативний розрахунок поточних можливостей. 

Приведення існуючих планів у життя іноді потребує коригування та 

вдосконалення вже існуючих розрахунків. При цьому важливою умовою 

досягнення максимальної ефективності на даній стадії, на мою думку, є 

ефективна структура організації. 

В процесі реалізації експортного потенціалу підприємства він 

повинен постійно піддаватися контролю за процедурою та організацією 

зовнішньоторговельної операції. 

Відповідно до змін поточної ситуації повинно здійснюватися 

корегування як самих ресурсів, так і їх розподілу за потребою, адже 

досягти “ідеальних” (незмінних) умов реалізації експортного потенціалу 

не можливо через значний обсяг факторів впливу. За умови ефективної 

реалізації експортного потенціалу, тобто мінімізації витрат на здійснення 

експортної операції та максимізації прибутку від неї, необхідна певна 

система заохочення менеджера за виконану ним роботу. Кінцевим етапом 

в процесі управління експортним потенціалом повинна бути 

систематизація інформації. При цьому моніторинг повинен здійснюватися 

безперервно протягом всіх 5 попередніх етапів. І вже на основі існуючої 

бази даних будуть здійснюватися планування наступних 

зовнішньоторговельних операції. Таким чином, процедура управління 

розвитком експортного потенціалу підприємства за умови активної участі 
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у зовнішньоторговельній діяльності повинна бути безперервною та 

гнучкою. 

Механізм управління розвитком експортного потенціалу 

підприємства, запропонований Маніним П. В. [4, с. 22], включає шість 

етапів. На першому етапі формується система показників, критеріїв, 

індикаторів і параметрів розвитку всіх складових експортного потенціалу 

підприємства. Вивчення зовнішнього ринку спрямоване на виявлення та 

вивчення ринкового попиту, конкурентних переваг товару і облік вимог 

до експортованих продуктів для більш обґрунтованої орієнтації науково-

технічної і виробничо-збутової діяльності фірми, на випуск 

конкурентоспроможних видів продукції з тим, щоб забезпечити 

досягнення мети експорту підприємства. Формування місії є важливим 

елементом формування стратегії підприємства. Місія підприємства – це 

вершина дерева цілей стратегічного управління. Правильно 

сформульована місія, яка доступна для розуміння і в яку вірять, може 

бути вагомим стимулом для досягнення стратегічних завдань. Наступним 

етапом управління експортним потенціалом є формування стратегії його 

використання або експортної стратегії. Головним при досягненні цілей 

експортної стратегії є ефективне оперативне управління експортним 

потенціалом. Головним важелем управління таким процесом слугує добре 

поставлений економічний аналіз експортної діяльності підприємства. 

Завершальним етапом є організація обліку і контролю реалізації 

експортного потенціалу. 

У моделі Дружкіної М. А. схематично зображено процес розробки й 

прийняття управлінських рішень на основі наявної інформації та 

враховуючи мету експортної діяльності та існуючі обмеження. В 

результаті виконання процесу управління відбувається оптимізація 

використання експортного потенціалу. 
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Підхід управління експортним потенціалом, сформований Маніним 

П. В., відповідає головним принципам щодо систем управління: оцінка та 

аналіз ситуації на кожному етапі управління, а також інтеграція 

отриманих результатів для формування інформаційного поля формування 

та прийняття управлінських рішень; об'єктивне співвідношення при 

врахуванні факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища; 

врахування поточної ситуації та перспектив її розвитку; розгляд 

експортного потенціалу не як статичного, а як динамічного явища. 

Етап оцінки та аналізу дозволяє сформувати інформаційну базу для 

обґрунтування прийняття і реалізації оптимальних управлінських рішень 

за рахунок уявлення про можливості та обмеження внутрішнього та 

зовнішнього середовищ підприємства. Розробка місії, цілей та стратегії 

підприємства відноситься до стратегічного планування діяльності 

підприємства та визначають напрям розвитку підприємства, а отже, 

обумовлюють вибір засобів та методів формування експортного 

потенціалу підприємства та шляхів його реалізації й розвитку. 

Механізм управління, запропонований Маніним П. В., є комплексним 

підходом та має поточний та стратегічний характер. Реалізація даного 

механізму управління експортним потенціалом підприємства дозволяє 

досягти реалізації головних функцій та цілей поточного та стратегічного 

управління. До цілей і функцій, які виконуються на поточному рівні, 

можна віднести: використання наявного потенціалу і, як наслідок, 

ефективна діяльність підприємства з виробництва і реалізації продукції; 

виявлення та оцінка факторів, що впливають на нього, і створення умов 

для формування та розвитку експортного потенціалу. Заключний етап 

управління експортним потенціалом підприємства спрямований на оцінку 

результативності виконання поставлених цілей та стратегії їх досягнення. 

Висновки. Експортний потенціал підприємства є невід’ємною його 

часткою.  Проте, експортний потенціал визначає лише експортні 
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можливості підприємства, але реалізація цих можливостей залежить, 

насамперед, від ступеня ефективності сформованої системи управління. 

На підприємстві необхідно створити всі належні умови для виходу на 

зовнішній ринок, створення і підтримання механізму управління 

розвитком експортного потенціалу підприємства, що забезпечить 

ефективне використання та розширене відтворення експортного 

потенціалу підприємства як головного джерела його міжнародної 

конкурентоспроможності.  

Список використаної літератури:  

1. Волкодавова О. В. Теоретичні та методологічні основи 

формування та реалізації експортного потенціалу промислових 

підприємств : дис. 08.00.05 / О.В. Волкодавова. – К., 2007. – 347 с. 

2. Основи менеджменту: [навчальний посібник] / Є. К. Бабець, А. Г. 

Максимчук, В. П. Стасюк, А. П. Чернов. – К.: “ВД “Професіонал”, 2007. – 

496 с. 

3. Скібіцька Л. І. Менеджмент: навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, О. М. 

Скібіцький. 

4. Манін П. В. Управління експортним потенціалом промислових 

підприємств (на прикладі підприємств Республіки Мордовія) : дис.... канд. 

екон. 08.00.05 / П.В. Манін. – К., 2005. – 245 с. 

5. Дружкіна М. А. Ефективність управління експортним потенціалом 

в Україні : автореф. дис.... канд. екон. 08.05.00 / М. А. Дружкіна ; Інститут 

економіки УрО РАН. – К., 2008. – 22 с. 

6. Отенко І. П. Стратегічне управління потенціалом підприємства : 

монографія / І. П. Отенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 254 с. 

 

 

 

 



758 

 

УДК 339.145 

Шостак М.В.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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ДІЯЛЬНОСТІ НА  ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розглянуто зміст та цілі зовнішньоекономічної діяльності 

на  підприємствах в сучасних умовах. Вказано на базовий національний 

інтерес та основний геополітичний пріоритет зовнішньої політики 

України.  

Ключові слова: менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність, 

підприємство, технологія, ефективність. 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічну діяльність розуміють 

як один з аспектів зовнішньоекономічних зв’язків, як сферу самостійної 

виробничо-комерційної діяльності підприємств і організацій. В ході 

реформи економіки України підприємства й організації одержали право 

виходу на зовнішній ринок. Вони самостійні в виборі іноземного партнера 

і номенклатури товарів для експортно-імпортної угоди, у встановлені 

ціни, в визначені виду і форми зовнішньоекономічної діяльності [1, С. 

404-408]. 

Метою статті є розгляд змісту та цілей зовнішньоекономічної 

діяльності на  підприємствах в сучасних умовах. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Дослідженню технологій 

менеджменту підприємств присвятили свої роботи такі автори як, Л.П. 

Гацька, О.А. Кириченко, П.В. Мельник, Г. Пітерс, Р. Уотермен, М.М. 

Філоненко та багато інших. 

Проте, не зважаючи на значну теоретико-методологічну базу, 

досліджувані технології менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств є недостатньо вивченим науковим напрямком. 
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Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічні зв'язки являють 

собою господарські, торговельні, політичні відносини між країнами, що 

встановлюються на рівні урядів тих чи інших держав. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера 

господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й 

науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, 

виходом підприємства на зовнішній ринок.  

Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах спрямована на: 

-  сприяння вирівнювання темпів економічного розвитку; 

- порівнянність витрат виробництва на національному та світовому 

рівнях; 

- реалізацію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє 

зростанню ефективності національних економік [2, С. 123-127]. 

Практичне значення зовнішньоекономічної діяльності для країн 

полягає в можливості одержувати валютну виручку від експорту, 

підвищувати технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш 

ефективної техніки та технологій), виробляти конкурентоспроможну 

продукцію. 

У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність держав являє 

собою систему економічних відносин, які складаються при обміні 

ресурсами між країнами та їх економічними суб'єктами. Економічні 

відносини запроваджують усі аспекти економічного життя держави: 

виробництво, торгівлю, інвестиційну сферу та фінанси [3, С.31]. 

До цілей зовнішньоекономічної діяльності належить ознайомлення з 

різними аспектами зовнішньоекономічної діяльності підприємств із 

закордонними організаціями і фірмами, а також  розгляд і оцінка 

перспективних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Основні цілі зовнішньоекономічної діяльності: 

- зміна обсягу експорту та імпорту; 
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          - забезпечення країни необхідними ресурсами (сировиною, 

енергією тощо); 

- зміна співвідношення експортних та імпортних цін. 

Дані цілі досягаються через вирішення наступних завдань: 

1) вивчення теоретичних основ міжнародного поділу праці та 

міжнародної торгівлі; 

2) вивчення прийомів та методів міжнародної торгової політики; 

3) вивчення методів міжнародного ціноутворення; 

4) вивчення організації і техніки зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах виконує ряд функцій, 

серед яких: 

- сприяння вирівнюванню рівня економічного розвитку 

національного та світового; 

- виконання співставлення національних та світових витрат 

виробництва; 

- реалізація переваги міжнародного розподілу праці (МРП) та сприяє 

підвищенню ефективності національної економіки; 

- організація та обслуговування міжнародного обміну природними 

ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах; 

- міжнародне призначення споживчої вартості продуктів 

міжнародного поділу праці; 

- організація міжнародного грошового обігу [4, С.50]. 

Ці функції характерні для зовнішньоекономічної діяльності України, 

із певною специфікою, що обумовлена сучасним етапом розвитку 

національної економіки, її реформуванням, ставленням ринкових 

відносин та початковим етапом інтеграції України в світову економіку.  

Взаємовідносини підприємств України та іноземних держав 

базуються на взаємовигідних умовах здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Надання підприємствам  права самостійно виходити на світовий 

ринок та встановлювати прямі  зв’язки з іноземними партнерами дає їм 

можливість підвищувати ефективність свого функціонування через: 

- появу нових фінансових і технічних можливостей, 

- більш швидке оновлення матеріально-технічної бази, 

- збільшення експортного потенціалу, 

- підвищення якості і конкурентоспроможності продукції [5, С.154]. 

Це відкриває перед  підприємством нові можливості та реалії. 

Результат від зовнішньоекономічної діяльності підприємства входить 

до загального підсумку його фінансово-господарської діяльності. Але 

фінансова робота, що забезпечує цю діяльність вимагає знання чинного 

законодавства про ЗЕД, валютного законодавства та техніки здійснення 

валютних операцій, митного законодавства та ін. 

Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств 

ототожнюється із здійсненням експортно-імпортних  операцій, які можуть 

мати різні  прояви і тенденції. Тобто, вони можуть бути прибутковими чи 

збитковими для  підприємства. Для того, щоб визначити міру їх 

ефективності на кожному підприємстві проводять комплекс таких заходів 

як маркетингові дослідження, аналіз позитивних сторін операції, недоліки 

і вади операції, тощо. 

Вихід підприємства на зовнішній  ринок, 

зовнішньоекономічну сферу, дозволяє підвищити загальну ефективність 

функціонування підприємства. Здійснення підприємством ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності має значення не лише для самого 

підприємства, а й для країни в цілому, адже зростає національний дохід 

країни, зростає продуктивність праці, знижується собівартість продукції, 

впроваджуються ресурсозберігаючі технології, збільшується питома вага 

експорту, зростає рівень автоматизації і механізації, збільшуються обсяги 

іноземних інвестицій. 
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Зовнішньоекономічна діяльність підприємства повинна бути 

доцільною та ефективною. У ЗЕД ефективність проявляється у 

максимізації прибутку при мінімальних витратах, пов’язаних із 

здійсненням зовнішньоекономічних операцій. 

Виходячи з даних положень, виділимо наступні вихідні положення 

ефективного ведення зовнішньоекономічної діяльності: 

- вона ґрунтується на високому рівні продуктивності праці; 

- в окремих  галузях на світовому ринку  конкурують не країни, а 

фірми; 

- національна конкурентна  перевага має відносний характер; 

- динамічне оновлення  орієнтованих на зовнішньоекономічну 

діяльність галузей  веде до сталих конкурентних переваг, а не до 

короткострокового виграшу на рівні зниження витрат [1, с.18]; 

- 

конкурентні переваги в галузях промисловості створюються протягом  

десятиріч або довшого  строку; 

- країни домагаються цих переваг завдяки своїм розбіжностям, а не 

схожості. 

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть 

бути:  

- розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з 

метою максимізації прибутку; 

- закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових 

технологій і обладнання; 

- залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва 

з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в 

порівнянні з внутрішнім ринком; 

-  залучення  іноземних інвестицій з метою  

модернізації виробництва,  
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зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світови

х товар-них ринках; 

- участь в  міжнародному розподілі праці,  

спеціалізації і кооперуванні   

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. 

Мотивами  виходу бізнесу підприємства за межі своєї країни 

виступають по-перше, більш низькі виробничі витрати, дешева робоча 

сила. По-друге, торговельні    бар'єри   через   обмеження   на   експорт   і   

імпорт. По-третє, антимонопольні закони, що можуть обмежувати 

максимальну частку ринку. По-четверте, одержання вигод із сприятливих 

можливостей здійснення бізнесу за кордоном, наприклад, проникнення на 

нові ринки. Обмеженість життєвого циклу продукту в країні 

товаровиробника дає можливість підвищити попит на ринках інших країн 

тощо. 

Висновок. Отже, підприємства можуть проникнути на міжнародні 

ринки як за допомогою експорту продукції, ліцензування, створення 

спільних підприємств, прямих капіталовкладень, так і через створення 

транснаціональних корпорацій. У будь-якому з цих випадків суб'єкти 

підприємництва змушені пристосовувати практику ведення справ до 

унікального зовнішнього середовища, тобто до вимог міжнародного 

бізнесу. 

Базові національні інтереси та геополітичні пріоритети є основою для 

формування стратегічних завдань і цілей зовнішньополітичного курсу 

України. На сьогодні базовим національним інтересом та основним 

геополітичним пріоритетом зовнішньої політики України є її розвиток як 

незалежної держави разом із збереженням національних цінностей, 

соціально- культурної ідентичності, забезпеченням економічної безпеки 

та політичного суверенітету.  Реалізація цього базового національного 
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інтересу є важливою передумовою гарантування безпеки, добробуту, 

соціального і культурного прогресу для всіх громадян України. 

Стратегічними напрямами розвитку зовнішньоекономічної орієнтації 

підприємств України мають стати підвищення якості продукції та 

нарощення експортного потенціалу за рахунок диверсифікації товарної 

пропозиції товарами із високою доданою вартістю. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АРГОН» 

В статті здіснено оцінювання рівня організації товаропостачання 

торговельного підприємництва на прикладі вітчизняного торговельного 

підприємства ТОВ «Аргон». Розглянуто раціональну організацію 

постачання роздрібної торговельної мережі, принципи та методи які 

забезпечують високий рівень організації товаропостачання 

досліджуваного торговельного підприємтсва.  

Ключові слова: товаропостачання, методи оцінювання організацію 

товаропостачання, види структур системи товаропостачання. 

На відміну від гуртової, роздрібна торгівля включає підприємницьку 

діяльність, пов'язану з продажем товарів і послуг кінцевим споживачам 

для особистого, сімейного і домашнього користування. Роздрібна торгівля 

є кінцевою стадією каналів товаропросування. Вона постійно намагається 

розширити товарний асортимент, збільшувати обсяги продажу Цей вид 

торгівлі є надзвичайно важливою ланкою маркетингової діяльності на 

ринку, тому що вона допомагає фірмі зрозуміти значимість товарів, їх 

споживчі властивості, рівень задоволення потреби та власний престиж 

товарної марки і фірми. 

З боку споживачів цей вид торгівлі дозволяє їм без перешкод у 

короткі терміни за допомогою акту купівлі здійснити задоволення 

потреби у місцях проживання та тимчасового перебування. Роздрібні 

продавці приймають рішення для ефективного функціонування, 

завдячуючи наступним мотивам: вибір цільового ринку, товарний 
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асортимент, комплекс послуг; атмосфера у магазині, цінова політика, 

методи стимулювання, розташування магазинів. 

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що для 

забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств за 

сучасних умов необхідно вдало організувати роботу та постійно 

проводити різні заходи для заохочення споживачів досліджуваного 

підприємства ТОВ «Аргон». 

До числа науковців, у працях яких досліджені окремі теоретичні і 

прикладні аспекти товаропостачання безпосередньо в сфері торгівлі, 

можна віднести В. Апопія, С. Бабенка, М. Байдакова, А. Бренвальда, Н. 

Голошубову, І. Королькова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, І. Маринич, Ш. 

Опельбаума, Г. Панкратова, С. Саркісяна, А. Фрідмана, Ю. Хомяка, Л. 

Фролову. Таким чином, наукового обґрунтування потребують теоретичні 

положення сучасного розвитку процесів товаропостачання підприємств 

торгівлі, методичні засади забезпечення їх ефективності і оптимальності, 

прикладні аспекти організації цих процесів із врахуванням особливостей 

ринку і перспектив соціально-економічних перетворень. 

Серед існуючих методик оцінки розвитку торговельного 

підприємства, варто виділити декілька підходів, які наочно ілюструють 

сучасний ступінь розробленості цієї проблеми. До традиційних підходів 

можна віднести оцінку розвитку підприємства на базі дослідження 

показників господарсько-фінансової діяльності, таких як: обсяг обороту, 

доходу, видатків, прибутку, матеріально-трудових та фінансових ресурсів, 

які широко викладені в науковій літературі [1-8]. Питанню оцінки 

розвитку торговельних мереж приділяється увага в роботах і українських 

вчених (Лігоненко Л.О.), і російських фахівців (консалтингова компанії 

BBPG), і білоруських експертів, і американців (вчені Б. Берман та Дж. 

Еванс). Всі запропоновані підходи надають додаткові можливості для 

оцінювання, але жоден з них не в змозі одночасно задовольнити потреби в 
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отриманні інформації всіх зацікавлених груп: інвесторів, керівництва 

підприємства, кредиторів, партнерів, працівників, клієнтів, держави. Це 

обґрунтовує потребу в розробці універсального підходу для забезпечення 

всебічної оцінки. 

Для вирішення цього питання передбачається визначити 

комплексний підхід, що надасть можливість адекватно вимірювати, а 

отже і оцінювати товаропостачання торговельного підприємства як це 

комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на 

доведення товарів до торговельного підприємства в кількості та 

асортименті, що відповідають попиту населення. Товаропостачання ТОВ 

«АРГОН» є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва 

до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів. 

Тільки за умови, коли вся товарна маса, закуплена від постачальників 

ТОВ «АРГОН» з метою продажу населенню, буде доведена до пунктів 

роздрібного продажу товарів (роздрібних торговельних підприємств або 

їх структурних підрозділів — торговельних одиниць) в необхідному 

обсязі та асортименті, можна буде задовольнити попит населення згідно з 

його грошовими доходами.  

Завдяки раціонально організованому товаропостачанню ТОВ 

«АРГОН» має можливість підтримувати повноту асортименту в магазині, 

регулювати рівень і структуру товарних запасів, активно впливати на 

процеси реалізації товарів і рівень соціально-економічної ефективності 

власної торговельної діяльності загалом. Від організації товаропостачання 

залежить повнота і стабільність асортименту товарів ТОВ «АРГОН», 

розмір товарних запасів, швидкість обігу товарів, розмір витрат з 

доведення товарів до торговельної мережі, фінансово-економічні 

показники діяльності ТОВ «АРГОН». 

Товаропостачання торговельного підприємства ТОВ «АРГОН» з 

погляду теорії систем потрібно розглядати як складну динамічну систему, 
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яка має свою морфологічну та функціональну структуру, основною 

цільовою метою якої є безперебійне доведення до торговельного 

підприємства ТОВ «АРГОН» товарів, необхідних для задоволення попиту 

населення. При цьому морфологічна структура даної системи формується 

сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою суб'єктів даної 

системи, якими є джерела товаропостачання (і окремі постачальники 

товарів), транспортні підприємства й організації (перевізники товарів, які 

забезпечують просторове переміщування товарів у процесі 

товаропостачання) і роздрібні торговельні підприємства, які є кінцевими 

пунктами завезення товарної маси (яка виступає як основний об'єкт 

системи товаропостачання). 

Функціональна структура системи товаропостачання є складним 

багатоетапним процесом взаємодії зазначених суб'єктів, який включає 

різноманітні заходи із задоволення потреби торговельного підприємства 

ТОВ «АРГОН» в товарах споживчого призначення, що послідовно 

виконуються учасниками системи товаропостачання.  

Раціональна організація товаропостачання ТОВ «АРГОН»  

ґрунтується на додержанні таких основних вимог: 

— завезення товарів у ТОВ «АРГОН» відповідно до обсягів та 

структури попиту населення і змін кон'юнктури торгівлі; 

— ритмічне постачання товарів у ТОВ «АРГОН» в широкому 

асортименті і необхідній кількості з урахуванням товарного профілю 

торговельного підприємства; 

— встановлення розмірів партій завезення з урахуванням наявних 

товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і прийнятої періодичності 

завезення; 

— визначення джерел постачання і найбільш ефективних у 

конкретних умовах форм і методів товаропостачання з урахуванням 
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складності асортименту, обсягів виробництва товарів та територіальної 

віддаленості постачальників від ТОВ «АРГОН»; 

— визначення кількості товарів і частоти їх завезення відповідно до 

типу і потужності ТОВ «АРГОН», забезпечення його відповідними 

площами для зберігання та технологічним обладнанням (особливо 

холодильним); 

— забезпечення мінімальних витрат на завезення та зберігання 

товарів у ТОВ «АРГОН». 

Раціональна організація постачання роздрібної торговельної мережі з 

урахуванням наведених вимог має базуватися на принципах плановості, 

безперебійності, ритмічності, оперативності, технологічності та 

економічності. 

Принцип плановості товаропостачання ТОВ «АРГОН» передбачає 

завезення товарів у магазини за графіками, які визначають раціональну 

частоту, періодичність доставки окремих товарів і оптимальні розміри 

партій, що підлягають завезенню в ТОВ «АРГОН». 

Принцип безперебійності товаропостачання ТОВ «АРГОН» полягає в 

регулярному завезенні товарів у ТОВ «АРГОН»  в кількості та 

асортименті, які унеможливлюють перебої в торгівлі ними. 

Принцип ритмічності товаропостачання ТОВ «АРГОН» полягає в 

завезенні товарів через визначені (як правило — рівні) проміжки часу. 

Завдяки цьому принципу не допускаються відхилення торговельних 

підприємств від установленого асортиментного профілю, утворення 

наднормативних товарних запасів і створюються передумови для 

раціональної роботи постачальників товарів. 

Принцип оперативності товаропостачання передбачає завезення 

товарів у ТОВ «АРГОН» з періодичністю, яка відповідає динаміці 

роздрібного продажу товарів, його сезонних та інших коливань. Цей 

принцип передбачає періодичне поповнення запасів за певних умов: при 
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рівномірному попиті товари завозяться через рівні проміжки часу; при 

нерівномірному (динамічно змінюваному) попиті, який скорочується або 

зростає, ритм завезення товарів повинен зростати або сповільнюватися 

відповідно до коливань попиту. В такому разі завезення товарів повинне 

здійснюватись у моменти наближення до мінімуму запасів. 

Принцип технологічності товаропостачання ТОВ «АРГОН»  

передбачає застосування прогресивних технологічних рішень на всіх 

етапах та ланках товаропросування. Основним напрямом забезпечення 

цього принципу є впровадження прогресивних технологічних рішень на 

основі застосування пакетно-модульних і контейнерних систем доставки 

товарів, що забезпечує індустріалізацію товаропостачання ТОВ 

«АРГОН». 

Принцип економічності товаропостачання ТОВ «АРГОН»  

передбачає мінімізацію коштів на організацію закупівель, завезення і 

зберігання товарів. Одним із можливих напрямів забезпечення цього 

принципу є оптимальне використання парку транспортних засобів, які 

застосовуються для завезення товарів від постачальників до ТОВ 

«АРГОН», механізація завантажувально-розвантажувальних робіт, 

правильне та вчасне оформлення документів з відпуску та приймання 

товарів. Поряд з цим важливо забезпечити товаропостачання з мінімально 

можливими розмірами запасів товарів як у підприємствах роздрібної 

торгівлі, так і в інших учасників даної системи (на складах виробничих та 

оптових торговельних підприємств — постачальників). 

Для ТОВ «АРГОН» достатньо потужних торговельних систем з 

великою кількістю пунктів продажу товарів передумовою забезпечення 

цієї мети є дотримання принципу централізації товаропостачання, який 

передбачає здійснення товаропостачання ТОВ «АРГОН» силами і 

засобами постачальників, без відволікання працівників магазинів та інших 

пунктів роздрібного продажу товарів для виконання технологічних 
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операцій із завезення товарів. При цьому з працівників роздрібної торгівлі 

не знімається відповідальність за комерційні аспекти організації 

товаропостачання. 

Джерелом товаропостачання заведено називати ланку в системі 

товаропросування, з якої товари завозяться для ТОВ «АРГОН». 

В умовах ринкової економіки в організації товаропостачання ТОВ 

«АРГОН» беруть участь різноманітні суб'єкти оптового ринку товарів 

народного споживання, до яких належать виробничі, переробні, 

сільськогосподарські підприємства, підприємства оптової торгівлі, склади 

роздрібних торговельних підприємств та їх об'єднань, торговельно-

посередницькі підприємства, приватні підприємці та ін., які виступають 

постачальниками товарів. 

Для формування широкого та стійкого асортименту товарів у 

підприємствах роздрібної торгівлі необхідно організувати завезення 

товарів від різних постачальників. Так, наприклад, хліб і хлібобулочні 

вироби, молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти та інші 

продовольчі товари з обмеженими термінами зберігання в магазини 

завозяться безпосередньо з виробничих підприємств (молокозаводів, 

м'ясокомбінатів, пекарень, підприємств харчової промисловості); значну 

частину товарів складного асортименту (одяг, взуття, культтовари, 

кондитерські вироби та ін.) у роздрібну торговельну мережу завозять зі 

складів оптових торгових баз або власних складів підприємств роздрібної 

торгівлі. Крім того, значна частина товарів у магазини ТОВ «АРГОН»  

надходить від сільськогосподарських підприємств (як колективних, так і 

приватних та фермерських господарств), заготівельних організацій, 

окремих громадян та ін. Додаткові товарні ресурси для забезпечення 

торговельної діяльності ТОВ «АРГОН»  можуть отримувати від власних 

виробничих підрозділів, підприємств або цехів ресторанного господарства 

тощо. У підсумку товари в кожен з магазинів завозяться, як правило, 
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одночасно з різних джерел і від багатьох постачальників (у середньому — 

5—8), що ускладнює процес організації та управління товаропостачанням. 

Водночас централізація товаропостачання (завдяки зменшенню кількості 

постачальників) дозволяє більш раціонально організувати весь процес 

товаропостачання, сконцентрувати необхідні товарні ресурси і 

забезпечити умови для безперебійної торгівлі з меншими запасами товарів 

у роздрібній торговельній мережі. 

Під час вибору джерел товаропостачання ТОВ «АРГОН»  

враховують типи і розміри магазинів, обсяги їх товарообігу, специфіку 

асортименту товарів, географічне розташування постачальників, рівень 

транспортних витрат та ін. При цьому навіть одне підприємство-

постачальник може мати кілька поряд або відокремлено розташованих 

структурних одиниць (складів, цехів тощо), з яких товари завозяться у 

ТОВ «АРГОН». 

З урахуванням порядку завезення товарів у роздрібну торговельну 

мережу розрізняють дві форми товаропостачання — транзитну і 

складську. Транзитна форма товаропостачання ТОВ «АРГОН»  

передбачає завезення товарів безпосередньо від їх виробників 

(промислових або сільськогосподарських підприємств) у роздрібну 

торговельну мережу, оминаючи склади роздрібних торговельних 

підприємств. Транзитна форма товаропостачання сприяє прискоренню 

обігу товарів ТОВ «АРГОН», зменшенню повторних перевезень і 

кількості завантажувально-розвантажувальних і складських операцій, 

скороченню потреби в складських приміщеннях і витрат на їх утримання, 

зниженню рівня втрат товарів (через бій, псування товарів і тари). При 

транзитній формі товаропостачання в магазини ТОВ «АРГОН», як 

правило, завозяться великі партії товарів у вузькому не підсортованому 

(виробничому) асортименті, що веде до порушень повноти і 

комплектності асортименту товарів, відносного збільшення розмірів та 
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сповільнення оборотності товарних запасів у магазинах і ускладнює 

управління ними. Використання транзитної форми товаропостачання ТОВ 

«АРГОН»  стримується також розосередженістю та подрібненістю 

роздрібної торговельної мережі. 

Складська форма передбачає товаропостачання магазинів ТОВ 

«АРГОН»  з власних складів роздрібних торговельних підприємств. 

Складську форму товаропостачання застосовують, як правило, у випадку 

отримання товарів від іногородніх постачальників. За цієї формі 

постачання склади, отримуючи великі партії товарів від різних 

спеціалізованих виробничих підприємств, забезпечують їх зберігання і 

здійснюють всі необхідні операції з підбору асортименту товарів для 

роздрібної торговельної мережі: розпакування, перевірку якості, 

комплектування невеликих партій товарів у широкому асортименті; в 

окремих випадках на складах здійснюються також операції з фасування 

продовольчих товарів, підготовки товарів до продажу та ін. Склади мають 

можливість відправляти в магазини товари збільшеними партіями, в 

підсортованому асортименті (в т.ч. укладаючи в Одну одиницю 

транспортної тари — контейнера, тари-обладнання — по кілька одиниць 

або блоків товарів різних найменувань). 

Складська форма товаропостачання застосовується при завезенні 

ТОВ «АРГОН»   товарів складного асортименту (тканини, одяг, 

трикотажні вироби, взуття, галантерейно-парфумерні вироби, культтовари 

та ін.), щодо яких існує необхідність комплектування, підсортування, 

формування широкого та глибокого асортименту з метою організації 

безперебійної торгівлі.  

Складська форма товаропостачання дозволяє забезпечити 

концентрацію товарних запасів на складах ТОВ «АРГОН» , забезпечити в 

роздрібній торгівлі більш широкий асортимент товарів і безперебійну 

торгівлю ними з меншими поточними запасами; разом з тим 
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товаропостачання ТОВ «АРГОН» з торгових складів обумовлює 

необхідність здійснення додаткового комплексу складських операцій, 

повторного виконання завантажувально-розвантажувальних робіт, що 

призводить до зростання витрат обігу підприємств торгівлі. Тому 

працівники ТОВ «АРГОН» повинні визначати доцільність вибору 

транзитної або складської форми товаропостачання на основі врахування 

конкретних умов діяльності підприємства, економічних наслідків 

прийнятого рішення та запитів населення щодо асортименту товарів у 

підприємствах роздрібної торгівлі. Так, наприклад, при складській формі 

товаропостачання існує можливість сформувати в магазинах ширший 

асортимент товарів, що сприяє повнішому задоволенню попиту населення 

і нарощуванню обсягів роздрібного товарообігу. 

Вибір оптимальних джерел та форм товаропостачання для ТОВ 

«АРГОН», які мають значну кількість магазинів та інших об'єктів 

роздрібної торговельної мережі, можна здійснювати шляхом розробки 

схем завезення товарів. Ці схеми визначають конкретний порядок руху 

товарів від промислових, сільськогосподарських, переробних 

підприємств, оптових баз та інших постачальників до роздрібних 

торговельних підприємств (до кожного окремого магазину, кіоску тощо) у 

розрізі кожної товарної групи, а за потреби — і в розрізі окремих підгруп 

товарів. 

Організація процесу товаропостачання ТОВ «АРГОН» суттєво 

залежить від того, беруть у ньому безпосередню участь працівники 

підприємств роздрібної торгівлі чи процеси постачання товарів у 

магазини здійснюються без них. З врахуванням цієї ознаки розрізняють 

два методи товаропостачання; децентралізований (так званий "самовивіз") 

і централізований (в порядку централізованого завезення товарів — ЦЗТ). 

Для завезення товарів у ТОВ «АРГОН» може використовуватися 

власний транспорт торговельних підприємств чи торговельних систем 
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(наприклад АТП, автоколони, ВАТО споживчої кооперації), транспортні 

засоби інших підприємств і приватних підприємців, які мають ліцензію на 

право надання послуг з перевезення вантажів, а також транспортні засоби 

транспортних підприємств загального користування. Децентралізований 

метод товаропостачання передбачає виконання силами працівників ТОВ 

«АРГОН» операцій завантажування товарів на транспортний засіб у 

постачальника. Тому роздрібні торговельні підприємства вимушені нести 

додаткові витрати на оплату праці вантажників і експедиторів, які 

забезпечують завезення товарів у магазини. 

Застосування децентралізованого методу товаропостачання також 

веде до відволікання працівників ТОВ «АРГОН»  від виконання основних 

функцій з обслуговування покупців (в магазинах з одним продавцем 

застосування цього методу викликає необхідність тимчасового закриття 

на час, необхідний для поїздки за товарами). 

Водночас у разі організації постачання товарів складного і складно-

технічного асортименту працівники ТОВ «АРГОН» мають можливість 

безпосередньо оглянути товари на складі постачальника, ознайомитися з 

їх асортиментом і отримати кваліфіковані консультації від персоналу 

постачальника. Завдяки цьому існує можливість сформувати оптимальний 

асортимент товарів і не допускати завезення в роздрібну торговельну 

мережу неходових товарів. Додатковою перевагою децентралізованого 

методу товаропостачання є скорочення тривалості інтервалу між 

замовленням та завезенням товарів, оскільки отримання товарів при 

цьому методі можливе в день відбору на складі. 

Постачання товарів при їх централізованому завезенні здійснюється 

силами і засобами постачальників або транспортних підприємств за 

заявками ТОВ «АРГОН»  і на основі завчасно розроблених графіків і 

маршрутів. У практиці ТОВ «АРГОН» застосовуються й інші методи 

товаропостачання, зокрема, постачання через пересувні склади, пересувні 
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кімнати товарних зразків, роз'їзних товарознавців та ін. Постачання через 

пересувні склади може застосовуватися для забезпеченій товарами 

щоденного попиту невеликих неспеціалізованих магазинів у сільській 

місцевості. Такі склади, як правило, обладнуються в автомобілях з 

закритим кузовом.  

Для досягнення поставленої мети в статті проведено аналіз існуючої 

системи товаропостачання ТОВ «АРГОН» в ході якого виявлено такі 

результати: керівництво діями компанії здійснюється централізовано, у 

підприємства є великі складські приміщення та значний автомобільний 

парк, доставка продукції по містах і інших населених пунктах 

здійснюється силами працівників, доставка продукції компанії 

здійснюється за рахунок головного офісу, розташованого в місті Вінниця. 
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СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»,  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ 

У даній статті розглянуто та порівняно сутність понятть 

«витрати» та «прямих витрат» з точки зору вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Також розглянута класифікація витрат і фактори, 

що впливають на них. Виявлено та досліджено основні фактори впливу 

витрат на собівартість продукції. 

Ключові слова:  витрати, прямі витрати підприємства, виробничі 

витрати, витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати. 

Витрати є досить  важливою та складною економічною категорією, 

що посідає особливо важливе місце в управлінні підприємством. Це 

пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на фінансовий 

результат функціонування суб’єктів господарювання, застосовуються для 

визначення цінової політики підприємства, показують рівень технології та 

організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності 

господарювання шляхом порівняння витрат та результатів діяльності 

Процес виробництва є однією з найскладніших ділянок облікової 

роботи, а тому потребує особливої уваги бухгалтерів. Адже виробництво 

пов’язане з витратами, оскільки це процес використання факторів 

виробництва, які втілюються у створеному продукті (товарах, послугах).  

Під економічними витратами вчені розуміють «затрати втрачених 

можливостей», тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш 

вигідному з усіх можливих альтернативних варіантів використання 



778 

 

ресурсів. Поняття економічних витрат обумовлене обмеженістю ресурсів 

порівняно з кількістю варіантів їх використання. З позиції 

бухгалтерського підходу до виробничих витрат варто відносити всі 

реальні, фактичні витрати, що здійснюються у грошовій формі.  

Дослідженням даної теми займалися провідні вітчизняні та зарубіжні 

вчені, зокрема:  Кравчук, А. А, Ткаченко Н. М., Катречко М. О., Олійник 

О. В., Букало Н. А., Дерій В. В.,  Кудіна І. О., Турило А. А. та інші. 

Метою статті є дослідження поняття витрат, зокрема – прямих 

витрат, визначення їх суті та основних складових, а також досліджено 

особливості ведення обліку, аналізу і аудиту витрат виробництва та 

здійснено аналіз основних показників в системі управління витратами. 

Характерною особливістю виробничих процесів є виникнення витрат 

на виробництво продукції. Випуск продукції, яка буде реалізована, і 

одержання прибутку від цієї реалізації – головна мета виробничої 

діяльності підприємства. Облік витрат на виробництво необхідно 

розглядати як сукупність взаємопов’язаних, послідовних, організаційних, 

логічних, розрахункових операцій і процедур формування інформації про 

витрати. В обліковому процесі здійснюється реєстрація, групування, 

систематизація даних, а також калькулювання собівартості продукції. Для 

контролю й аналізу за витратами поряд з їх обліком за економічними 

елементами застосовується групування витрат на виробництво за 

статтями калькуляції, в розрізі яких обчислюється собівартість продукції.  

Організація обліку витрат за економічними елементами та, власне, 

інтерпретація прямих витрат як об’єкта обліку має велике значення для 

складання фінансової звітності. Перелік калькуляційних статей 

встановлюється підприємством самостійно, виходячи з особливостей 

технології та організації виробництва. На його основі складаються форми 

калькуляційних розрахунків, кошторисів та внутрішньої звітності. Всі 
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дані про виробничі витрати підприємства повинні відображатись у Звіті 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

Нормативне визначення поняття «прямі витрати» міститься у П(С)БО 

16 «Витрати»: «прямі витрати – витрати, що можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 

шляхом» (згідно п. 4) [2]. 

Важливо, що матеpiальнi витpати (виpобничi запаси, комплектуючi, 

електpоенеpгiя i та iн.) займають значну питому вагу в стpуктуpi 

собiваpтостi пpодукцiї та витpат пiдпpиємств в цiлому (вiд 60% до 95% 

залежно вiд галузi економiки), питання пpавильного облiку i контpолю 

матеpiальних витpат на пiдпpиємствi є надзвичайно актуальними. 

Дослідивши наукові публікації нами виокремлено існування численних 

визначень категорій «прямі витрати», до яких науковці підходять по-

різному у таблиці 1. 

Варто зазначити, що основними нормативними актами для обліку 

витрат на досліджуваному підприємстві є: Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 

року № 996 XIV(зі змінами та доповненнями), НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», П(С)БО №9 «Запаси» і П(С)БО №16 

«Витрати» [3, с.155]. 

Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 16 «Витрати» 

регламентує порядок групування витрат операційної діяльності за такими 

економічними елементами:  

 матеріальні витрати;  

 витрати на оплату праці;  

 відрахування на соціальні заходи;  

Таблиця 1 - Визначення поняття «прямі витрати»в економічній 

літературі 
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Автор Трактування 

М. О. Катречко, 

Дерій В.В. [4] 

Прямі витрати пов’язані з виробництвом окремих 

різновидів продукції і прямо відносяться на одиницю 

продукції. Непрямі витрати пов’язані з виробництвом різних 

виробів. 

А. М. Турило, 

Ю. Б. Кравчук, А. А. 

Турило [2] 

Прямі витрати – котрі безпосередньо пов’язані з 

виготовленням певного виду продукції і можуть бути прямо 

розраховані на даний вид продукції (прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці. Непрямі витрати – 

які не можуть бути обчисленні безпосередньо для певного 

виду продукції, бо вони пов’язані не з виробництвом 

конкретних виробів. 

Н. В. Гришко [4] Витрати за цільовим призначенням діляться на прямі і 

непрямі витрати. Прямі витрати можуть бути спостережені по 

кожній цільовій витраті, тому що вони прямим і єдиним 

способом можуть бути конкретно віднесені на продукт згідно 

з встановленою метою. 

Н. М. Ткаченко 

[4] 

Прямі витрати – безпосередньо пов’язані з 

виробництвом певного виду продукції; їх відносять 

безпосередньо на собівартість продукції (робіт, послуг). 

Н. О. Шевченко 

[4], Л. А. Панкратова, 

Д. І. Венжега [3] 

При віднесенні витрат до прямих чи непрямих слід 

враховувати залежність їх величини від обсягу виробництва 

продукції. Прямі витрати – це витрати, які можна 

безпосередньо (прямо) віднести на об’єкт витрат. 

А. М. Дідик, С. 

Б. Гнатів [5] 

Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені 

безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно 

можливим шляхом. 

 

 амортизація;  

 інші операційні витрати. 

Витрати визнаються виходячи з принципу відповідності, тобто 

витрати визнаються в періоді, в якому було визнано дохід, для одержання 
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якого вони були здійснені. У процесі виробництва сума понесених витрат 

у грошовому виразі є виробничою собівартістю, яка використовується для 

оцінки реалізованої продукції. Оцінка витрат проводиться на основі 

калькуляції, а калькуляція здійснюється на основі оцінки об’єктів і статті 

витрат.  

Виробничі витрати як обєкт обіку розподіляються на витрати, що 

включаються до собівартості продукції, та витрати, що не включаються до 

собівартості продукції. Облік прямих витрат виробництва, що 

включаються до собівартості продукції на підприємстві ведуться на 

рахунках 91 «Загальновиробничі витрати» та 23 «Виробництво». 

Витрати на оплату праці є одним з ключових елементів впливу на 

фінансовий результат, та одним з факторів прямого впливу на 

ціноутворення об’єктів реалізації [4, с.161]. 

Термін «витрати на оплату праці» трактується майже однаково. 

Оскільки витрати на оплату праці є не єдиним терміном, що окреслює 

процес витрачання грошових коштів для виплати заробітної плати, 

лікарняних та відповідних податків та відрахувань, що виникають при 

утриманні кадрового персоналу, належним є розгляд та співставлення 

терміну «витрати» з подібним терміном – «затрати». Як соціально-

економічна категорія, заробітна плата служить основним засобом 

задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що 

стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, 

скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по 

галузях [5, с.157]. 

До складу інших прямих витрат на досліджуваному підприємстві 

включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на 

соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, 

втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з 
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технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), 

зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого 

технічно неминучого браку [6, с.195]. 

До виробничої собівартості продукції крім прямих матеріальних 

витрат і прямих витрат на оплату праці включаються інші прямі витрати. 

До інших прямих витрат відносяться всі виробничі витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта затрат, крім 

матеріальних ви- трат і витрат на оплату праці, а саме (п. 14 П(С)БО 16):  

- відрахування на соціальні заходи;  

- амортизація необоротних активів;  

- втрати від технічно неминучого браку; - плата за оренду земельних і 

майнових паїв. 

Управління витратами виробництва й реалізації продукції з метою 

їхньої мінімізації на підприємстві є складовою частиною керування 

підприємством у цілому. Управління витратами на підприємстві 

необхідно насамперед для: одержання максимального прибутку; 

поліпшення фінансового стану фірми; підвищення конкурентоздатності 

підприємства й продукції; зниження ризику стати банкрутом й іншими 

цілей. 

Можна стверджувати, що найбільш доцільно трактувати поняття 

«прямі витрати» з точки зору бухгалтерського обліку – як зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань 

внаслідок здійснення господарської діяльності підприємства, які 

призводять до зменшення власного капіталу. Такий підхід є більш 

необхідним в практичному застосуванні, він допомагає визначати 

фактичну суму здійснених витрат за певний період, а отже сприяє більш 

достовірному їх відображенню та обліку. 
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Розкрито сутність територіального брендингу та його основні цілі,  

визначено етапи формування бренду території та інструментарій, за 

допомогою якого він здійснюється. 
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У сучасному світі брендинг територій відіграє ключову роль в їх 

просуванні та виділенні з-поміж конкурентів. 

Для того, щоб відповідати світовим тенденціям, країни, міста і 

регіони ставлять перед собою завдання актуалізації власних особливостей 

з метою формування і позиціонування себе як бренду. Такий підхід, 

зважаючи на спрямованість розвитку світового співтовариства, є доволі 

аргументованим. На сьогодні недостатньо просто існувати: «Якщо Ви не 

бренд – Ви не існуєте».  

Брендинг територій являє собою стратегію підвищення 

конкурентоспроможності міст, областей, регіонів та має на меті 

забезпечити їм не лише утримання існуючої на регіональному рівні 

позиції, але й вихід на нові ринки, розширення зони економічного 

розвитку. Територіальний брендинг передбачає позиціонування території, 

яка володіє і залучає унікальні ресурси, брендом, що бодай чимось 

відрізняється від усіх інших. Але для того, щоб забезпечити території 

сприятливі перспективи існування і розвитку, унікального місця її 

розташування досить часто виявляється замало, відтак питання, що 

розглядаються у статті, є актуальними. 

Метою статті є дослідження сутності брендингу та  його значення в 

просуванні туристичної дестинації. 

Проблемам територіального брендингу українські та зарубіжні 

науковці у своїх працях приділили чимало уваги. Так, різними аспектами 

проблеми займалися так зарубіжні автори, як Аакер Д., Браун М., Гельдер 

С., Леонарду М., Морган А., Кліфтон Р., Котлер Ф., Портер М., Рейн І., а 

також їх українські колеги Андрійчук О., Мірошниченко В., Шульгіна Л., 

Нагорняк Т. 
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На сьогодні, у зв’язку зі зростаючою конкуренцією між регіонами та 

містами за дедалі більше залучення туристів, підвищення інвестиційної 

привабливості території, поліпшення добробуту містян та забезпечення 

міграційного припливу населення, що сприяє поліпшенню соціально-

економічної ситуації, брендинг територій відіграє важливу роль у їх 

просуванні. 

Запорукою успіху брендингу території, як відомо, є не лише процес її 

просування, але й аналіз та прогнозування майбутнього розвитку, з 

урахуванням її унікальності (порівняно з іншими), а також позитивних та 

негативних (слабких) характеристик, з метою забезпечення довірчих 

відносин у потенційного споживача і об’єктивної прозорості стратегії. 

Основними цілями брендингу території є [2]: 

- утримання позиції на внутрішньому ринку та просування на 

зовнішній ринок; 

- контроль і примноження територіальних ресурсів; 

- донесення до цільової аудиторії переваг даної території, що 

базуються на її унікальності; 

- проведення заходів, спрямованих на просування території, її 

популяризацію. 

Під функцією бренду в цьому ключі розуміється відображення 

сильних сторін території, що містять у собі історичні передумови її 

розвитку, суспільний устрій, культурні, економічні та політичні 

особливості та формують образ території, привабливий і зрозумілий для 

цільового споживача. 

Ті процеси, під якими сьогодні прийнято розуміти брендинг 

(маркетинг) територій, не є новими і активно розвиваються з моменту 

формування державних кордонів. 

Раніше в якості оцінки добробуту територій виступали такі чинники, 

як наявність релігійних центрів, рівень розвитку промисловості, 
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сформованість значимих торговельних шляхів, що проходять через 

територію держави та забезпечують пересування не лише товарів, але і 

населення. 

Розглядаючи більш ранні механізми просування територій, варто 

згадати про герби, які містять в собі величезне ідеологічне навантаження і 

засвідчують соціально-політичну приналежність території. З плином часу 

використання геральдики в брендингу територій поступово втратило свій 

сенс, адже вона націлена на відображення не стільки сучасних цінностей, 

як історичної пам’яті, поваги і шани народу до місця, в якому він 

проживає. 

Візуальні компоненти, що використовуються в сучасному образі 

бренду території в якійсь мірі замінюють звичні нам геральдичні символи, 

в зв’язку з тим, що герб, будучи історично сформованим символом 

держави або території, на жаль, не завжди відповідає актуальним 

тенденціям розвитку і позиціонування території, з точки зору зрозумілості 

широкому колу потенційних споживачів і використання цих символів в 

комунікативних стратегіях просування. 

Успіх брендингу території багато в чому залежить від стратегії його 

формування. Отже, основні етапи, що формують процес брендингу 

територій, є  наступними [3]: 

- розуміння самої території, як товару, що володіє унікальними 

властивостями; 

- розробка цілей просування і планування завдань, спираючись на які, 

буде розроблятися концепція брендингу «товару»; 

- вибір стратегії просування; 

- розробка візуальних ідентифікаторів бренду; 

- вибір і побудова комунікативних каналів просування сформованого 

бренду, виходячи з цільових аудиторій. 
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У процесі формування бренду території важливим кроком є 

виявлення ідентифікаторів території, що виділяють її унікальні 

характеристики на тлі конкурентних регіонів, формування цілей бренду, 

визначення завдань. 

Як відомо, туризм робить колосальний внесок в розвиток економіки. 

За приблизними підрахунками, йдеться про 10 % до світового ВВП. На 

сьогоднішній день, як в просуванні дестинацій, так і в територіальному 

брендингу, особливий акцент робиться на потенційних відвідувачів, 

приплив яких очікують бачити на території, яку активно просувають, 

адже саме туристи є своєрідним каталізатором подальшого розвитку, 

запорукою збільшення комерційного попиту. 

Специфіка туристичного брендингу значно зумовлена специфікою 

туристської галузі, тобто [4]: 

– високою конкуренцією на туристичному ринку; 

– сезонністю туристичних послуг; 

– неможливістю збереження туристичної послуги у часі; 

– формуванням турів туристськими операторами та відсутністю 

різниці у турах агентів при їх продажу кінцевому споживачеві. 

Специфіка туристської галузі визначає і специфіку побудови бренду, 

що залежить від низки чинників, серед яких: якість надання туристичної 

послуги; репутація туристського агента, який формує послугу; визначення 

специфічних характеристик та особливостей у зіставленні із 

конкурентами на туристичному ринку; гнучка цінова політика в умовах 

низького рівня купівельної спроможності та знецінення національної 

валюти; зовнішні фактори: репутація країни, що надає туристичну 

послугу, політична стабільність, надійність компанії-перевізника тощо. 

Головні принципи брендингу територій відображені в табл. 1. 

Інструментарій територіального брендингу досить широкий. Умовно 

його можна розділити на три категорії: 
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- дослідження (сукупність аналітичних і дослідницьких інструментів, 

що включають дослідження ринків, статистику, анкетування); 

- управління (розробка стратегії, операційний менеджмент, 

оцінювання результативності); 

- операційний маркетинг (PR, просування, сервіси для інвесторів, 

територіальна пропозиція тощо). 

Таблиця 1 - Головні принципи брендингу територій [5]. 

№ 

п/п 

Ознака  Види (типи) дестинацій 

1 Цілеспрямованість і 

використання 

потенціалу 

Цілеспрямованість виражається в прагненні до 

відповідності стратегічного бачення країни і тієї 

інформації, яка виходить з території. Використати 

потенціал – значить розкривати і використовувати 

таланти місцевого населення як під час створення, так 

і в подальшому зміцненні бренду країни. Також до цих 

понять входить створення нових і економічно 

перспективних напрямів, за допомогою яких країна 

може посилити свій вплив у світі, й відповідно, 

поліпшити репутацію 

3 Відповідність 

очікуванням і 

прагнення до кращого 

Брендинг повинен демонструвати переконливе, 

привабливе і довгострокове бачення, яке відповідає 

погляду суспільства на майбутнє країни 

3 Творчий та 

інноваційний підхід 

Національний брендинг повинен сприяти виявленню, 

розкриттю і підтримці талантів і здібностей жителів. 

Також таланти повинні бути використані, щоб 

створювати нові підходи в освіті, науці, 

бізнесі,державному управлінні, мистецтві 

4 Складність і простота Щоб повідомити всьому світу про переваги та 

багатство території та її мешканців, необхідно 

використовувати прості, правдиві, привабливі 

способи, які добре запам’ятовуються 

5 Здатність об’єднувати Відчуття спільної мети сприятиме об’єднанню сил 
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урядових органів, приватного сектора і недержавних 

організацій. Також стимулюється пряма участь 

населення в спільній справі 

6 Поступовість 

досягнення цілей 

Реалізація брендингу територій є довгостроковим 

процесом і не розрахована на швидкий успіх. Розробка 

стратегії брендингу та її здійснення вимагають часу і 

зусиль, мудрості і терпіння 

 

Отже, створення привабливого бренду туристичної дестинації – 

необхідна умова її позиціонування на регіональній (світовій) арені. 

Міжнародний досвід територіального брендингу свідчить, що успішно 

створений бренд дає можливість: 

- популяризувати регіон в інформаційному просторі; 

- збільшити його туристичні та інвестиційні потоки; 

- зміцнити та вдосконалюючи культурний та інноваційний потенціал.  
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ГОСПОДАРСТВА ДО ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті досліджено роль факторів зовнішнього середовища. 

Проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність 

підприємств у сфері готельно-ресторанного господарства. У статті 

обґрунтовано доцільність проведення аналізу зовнішнього середовища 

підприємства. 

Ключові слова: аналіз зовнішнього середовища, планування, 

можливості, загрози, стратегічне управління, гіпертурбулентність 

середовища. 

За сучасних умов господарювання планування практично є робочим 

інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. 

Проблема успішного функціонування і забезпечення безперервності 

розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії є першорядною в 

умовах ринкової економіки, в умовах динамічно невизначеного й 

нестійкого середовища.  

Для успішного функціонування підприємств в таких умовах система 

управління повинна мати в своєму арсеналі не меншу кількість 
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різноманітних реакцій, ніж можлива кількість негативних змін, які 

можуть виникнути у середовищі, яке його оточує. 

Підприємства готельно-ресторанного сервісу, які функціонують на 

визначеному ринку (середовищі), надають різноманітні послуги й 

пропонують широкий асортимент продукції харчування, здійснюючи при 

цьому певні витрати, розмір яких залежить від потенціалу підприємства, 

організації управлінської, фінансової, правової діяльності, а найголовніше 

- факторів зовнішнього середовища. 

Метою даної роботи є вивчення, розгляд і дослідження зовнішнього 

середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Вітчизняна наука ще немає достатніх теоретичних досліджень у 

сфері планування діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Це пояснюється, з одного боку, слабкою увагою вчених до цієї проблеми, 

з іншого – недостатнім розвитком самого планування. Водночас, значний 

внесок у вітчизняній науковій літературі в розроблення стратегічного 

планування та аналізу факторів зовнішнього середовища зробили 

дослідження таких вчених, як С. Дорогунцов, О. Ковтун, А. Мельник,          

Ю. Пітюренко. 

На думку В. Федоренка, планування - це обґрунтування і вибір цілей 

функціонування і розвитку підприємства і засобів їх досягнення. Автор 

розглядає планування як процес, за допомогою якого система пристосовує 

свої ресурси до змін внутрішніх, а особливо зовнішніх умов середовища. 

Планування - це формування образу майбутнього, що спирається на 

певне розуміння реалій, і тому обов'язкова передумова втілення 

поставлених цілей, неодмінна умова позитивного просування у вирішенні 

складних задач [1]. 

Одним зі способів використання планування як такого у готельно-

ресторанному бізнесі є розробка аналізу факторів зовнішнього 

середовища. 
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Розробка плану розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери 

повинна розпочинатись саме з цього аналізу факторів зовнішнього 

середовища, які, на жаль, часто перебувають поза сферою уваги й 

постійного контролю керівництва підприємства, але мають значний вплив 

на їх подальший розвиток. 

Основне призначення аналізу зовнішнього середовища полягає у 

визначенні можливостей і загроз, на шляху розвитку підприємства, а 

також його стратегічних альтернатив. Аналіз зовнішнього середовища є 

складовою так названого SWOT аналізу. Завдання аналізу полягає у 

віднайденні реальних можливостей, для забезпечення конкурентних 

переваг підприємства [6]. 

Можливості - це позитивні тенденції та явища у зовнішньому 

середовищі, використання яких сприяє зростанню обсягу реалізації 

послуг. До них відносять: зниження податків, зростання доходів на-

селення й підприємств, послаблення позицій конкурентів, розвиток 

інтеграції, зниження розмірів платежів при в'їзді до країни тощо. 

Загрози - це негативні тенденції і явища у зовнішньому середовищі, 

які в разі відсутності адекватної реакції підприємства на них призводять 

до значного скорочення обсягу реалізації послуг. Це - зниження 

купівельної спроможності населення й підприємств, загострення 

конкуренції на ринку, негативні демографічні зміни, тиск з боку владних 

структур тощо. 

В даний час пріоритетною є точка зору про те, що для того, щоб 

вижити і розвиватися в сучасних умовах будь-яка організація повинна не 

тільки пристосовуватися до зовнішнього середовища шляхом адаптації 

своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, але й активно 

формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи у 

зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості. Це положення 
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лягло в основу стратегічного управління, використовуваного передовими 

фірмами в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища [2].  

Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі 

результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час 

для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для 

розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і 

час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в 

різного роду вигідні можливості. 

Отже, для того, щоб визначити стратегію подальшої поведінки 

підприємства гостинності та втілити її в життя, керівництво повинно мати 

поглиблене уявлення про найважливіші характеристики зовнішнього 

середовища.  

Основними характеристиками зовнішнього середовища є 

взаємозв’язок і взаємообумовленість його факторів, складність, 

рухливість і невизначеність [3]. 

Зовнішнє середовище підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

складається з: 

- макросередовища (віддалене оточення); 

- мікросередовища (безпосереднє оточення). 

Мікросередовище включає зацікавлені угрупування, які прямо 

впливають або перебувають під безпосереднім впливом основної 

діяльності підприємства, а саме акціонери, постачальники, місцеві 

організації, конкуренти, споживачі послуг, кредитори, профспілки, 

торговельні та інші організації. 

Макросередовище утворюють загальні фактори, які не стосуються 

прямо короткотермінової діяльності підприємства, але можуть вплинути 

на стратегічний план його розвитку. 

Завданням аналізу зовнішнього середовища підприємств готельно-

ресторанного бізнесу є: 
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- виявлення й оцінка факторів, які становлять загрозу або сприяють 

розвитку підприємства; 

- вивчення змін, які впливають на діяльність підприємств, і 

визначення їх тенденцій. 

У межах макросередовища діють такі фактори: 

- економічні - визначаються рівнем і особливостями ринкового 

механізму: рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом 

держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та безробіття, 

податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставками, 

продуктивністю праці, величиною заробітної плати; 

- правові - встановлюють права, відповідальність і зобов'язання 

сторін в процесі ділових взаємовідносин; 

- політичні - представляються органами державної влади й 

конкуруючими партіями і групам; 

- соціальні - комплекс соціальних явищ і процесів, які визначаються 

чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти й 

життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, готовністю терпіти 

нестатки, пов'язані з реформуванням економіки; 

- технологічні - визначаються факторами розвитку науково-тех-

нічного прогресу в сфері виробництва послуг так як технологічні фактори 

виступають основою створення й пропозиції нових видів послуг. 

При розгляді впливу на організацію зовнішнього оточення важливо 

розуміти, що характеристики середовища відрізняються, але в той же час 

вони пов’язані з його факторами. Існує тісний взаємозв’язок між 

факторами зовнішнього середовища. Яскравим прикладом є залежність 

від законодавчої бази. У результаті змін у законодавстві підприємства 

готельного бізнесу можуть збільшити або ж навпаки зменшити свою 

конкурентоспроможність залежно від підвищення податків або ж 

встановлення податкових пільг. Взаємопов’язаність факторів зовнішнього 
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середовища – це рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на 

інші. 

 Отже, основними зовнішніми джерелами аналізу є дані державної 

статистики, матеріали, опубліковані у спеціальних галузевих або 

загальноекономічних журналах, каталоги, довідники, електронна мережа 

Інтернет, послуги консалтингових фірм тощо. 

Жоден з факторів зовнішнього середовища підприємства не можна 

розглядати ізольовано. При цьому взаємозалежність між окремими 

силами в зовнішньому оточенні бізнесу постійно зростає. Наприкінці 

1980-х років з’явилося поняття гіпертурбулентності середовища, що 

вказує на зростаючу швидкість змін і посилює взаємозв'язок факторів 

зовнішнього середовища [4]. Термін «гіпертурбулентність», 

використовується для опису зовнішнього середовища, що 

характеризується ще більш стрімкими змінами і тісним взаємозв’язком 

його факторів. За словами Ф. Емері і Е. Тріста, «виживання організації усе 

більше обумовлене тим, наскільки організація знає своє зовнішнє 

середовище» 

Для такого зовнішнього середовища характерні непередбачувані, 

несподівані зміни, які важко прорахувати. При цьому постійно 

змінюються напрям і інтенсивність потоків інформації та інших ресурсів, 

отже, зовнішнє середовище стає непередбачуваним та невизначеним. 

Складність зовнішнього середовища визначає число факторів, на які 

підприємство зобов’язане реагувати, а також рівень варіативності 

кожного фактора. Різні підприємства здійснюють свою діяльність у різних 

зовнішніх умовах. Так, на одне підприємство впливає весь набір факторів 

зовнішнього середовища, а на інше – лише певна їхня частина [5]. 

Підприємства в сфері готельно-ресторанного бізнесу підпадають під ту 

категорію, де потрібно враховувати усі фактори зовнішнього середовища, 

адже такі організації працюють в широкомасштабній галузі. 
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Підводячи підсумки, хочеться зазначити, що для того щоб посилити 

конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу, 

потрібно здійснювати аналіз факторів зовнішнього середовища. 

Важливим етапом в організації аналізу є виокремлення найбільш дієвих 

його видів стосовно готельного бізнесу, визначення системи показників та 

з’ясування організаційної структури реалізації аналітичних процедур.  

Для успішного функціонування на ринку готельних послуг необхідно 

постійно проводити аналітичну роботу силами внутрішнього потенціалу, 

а при фінансових можливостях залучати кваліфікованих спеціалістів. 

Таким чином, для ефективного функціонування та адаптації 

підприємств готельно-ресторанного господарства необхідно, у першу 

чергу, визначити фактори впливу, які хоча безпосередньо і не впливають 

на суб’єкт господарювання, є першопричиною позивних або негативних 

змін, що відбуваються на підприємстві. Маючи відповідну інформацію 

про характер дії факторів змін, менеджмент підприємства здатний 

передбачувати майбутні події й приймати відповідні антикризові рішення, 

адаптуючи його до умов зовнішнього середовища. 

В умовах надзвичайної ситуації в Україні, коли пропозиція в 

готельному бізнесі суттєво перевищує попит, особливого значення 

набуває якість, яку можливо досягти при ефективно організованому 

аналізі діяльності готельного бізнесу. 
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АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

Розглянуто поняття «процес» як джерело якості готельно-

ресторанних послуг. Проаналізовано методологічні аспекти 

функціонування системи управління якістю послуг на підприємстві 

готельного та ресторанного бізнесу. Запропоновано шляхи покращення 

управління якістю послуг розміщення та ресторанних послуг на основі 

системного комплексного підходу.   
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Постановка проблеми. Сфера готельно-ресторанного господарства в 

умовах глибоких соціально-економічних трансформацій стає однією з 

найбільш динамічних і пріоритетних сфер економічної діяльності країни. 

Останнім часом громадське харчування та засоби розміщення потрапили 

під тиск економічних реформ, приватизації та криз. Не зважаючи на усі 

економічні перешкоди, сфера ресторанної та готельної індустрії має 

стійку тенденцію до зростання. Ресторанний та готельний бізнес, з одного 

боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з 

іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. 

Дослідженню проблем функціонування та розвитку системи 

управління якістю готельно-ресторанних послуг були присвячені роботи 

українських фахівців: А.В. Дубодєдова, Й.М. Голик, О.Л. Ремеслова, І.В. 

Щоголєва, В.В. Окрепилов, А.В. Вакуленко, Д.І. Чернявський, Л.В. 

Мінкевич, Д.В. Рудаков, Д. Боуен, Л.Г. Агафонова. 

Відомо, що на позитивний імідж готельно-ресторанного закладу 

безпосередній і визначальний вплив має запроваджена у ньому система 

управління якістю послуг та робіт. Здійснюючи управління цією 

системою, слід ретельно дотримуватись політики підприємства щодо 

якості послуг; методів та принципів системи управління якістю; 

враховувати усі вимоги законодавчої та нормативної бази, потреби 

споживачів та гармонізувати основні елементи системи управління якістю 

з системою управління підприємства в цілому. 

Існують різноманітні підходи до тлумачення поняття «якість 

послуги». Найбільш поширеним є визначення, яке подано в ДСТУ ISO 

9000-2001«Системи управління якістю. Основні положення та словник» 

[1]. 

Якість послуги – це сукупність характеристик послуги, які надають 

їй можливість задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.  



799 

 

Важлива роль в розвитку концепції Загального Управління Якістю 

(TQM — TotalQualityManagement) належить американським вченим 

Є.Демінгу і Дж.Джурану. Розроблені ними філософія якості та методи 

забезпечення якості є основоположними в теорії TQM.  

Основними елементами TQM є: 

- акцентування усієї діяльності на вимогах і побажаннях споживачів; 

- забезпечення можливості і реальна участь кожного у процесі 

досягнення головної мети – задовольнити потреби споживачів; 

- постійне та безперервне поліпшення якості; 

 - фокусування уваги на процесах, які розглядаються в якості 

оптимальної системи досягнення цілі – максимізація цінності продукту 

для споживача та мінімізація його вартості; 

- базування усіх рішень тільки на фактах, а не на інтуїції чи досвіді 

працівників. 

В результаті діяльності підприємства може виконуватись велика 

кількість процесів. В той самий час один процес може пересікати багато 

сфер діяльності підприємства. 

З точки зору TQM процес необхідно роздивлятись як джерело якості. 

Це дає змогу зрозуміти, що якість процесу дорівнює якості результату 

даногопроцесу. Фокусування уваги на процес означає, що головним 

фактором є профілактика, а не виправлення помилок.   

Безперервне покращення якості є одним з основних елементів успіху 

стратегії якості. Воно може бути крупним чи постійно мілким. Крупні 

поліпшення передбачають одночасну кардинальну реорганізацію процесу 

і потребують більших інвестицій. Крупне поліпшення якості пов’язане із 

застосуванням принципово нових технологій , широкою реконструкцією. 

Покращення такого роду японці називають «Кайріо». Вони характерні  

для західного підприємництва.  
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При мілких покращеннях ефект «окремого кроку» дуже малий, але 

велика серія таких постійних покращень дає ефект,що порівнюється з тим, 

який забезпечується покращенням першого типу, але при значно менших 

інвестиціях. Подібну систему покращення якості японці називають 

«Кайзен»[2].  

Процес управляння якістю складається із етапів, які Дж.Окланд 

розділив в такій послідовності: 

- розуміння концепції управління якістю для її подальшого 

виконання. Це досягається при відвідуванні об’єктів виробництва 

продуктів і послуг з активним залученням експертів; 

- затвердження політики управління якістю, котра здійснюється після 

виявлення цілей організації по якості, а також прийняття обов’язків; 

- проектування організаційної структури має бути виконано так, щоб 

забезпечити виробництво тих продуктів та послуг, котрі необхідні 

клієнтам; 

- вимір якості за допомогою методу опитування клієнта про його 

очікування від послуги, а після  її отримання – його враження. При їх 

відповідності один одному рахується, що вимоги клієнта виконані, є 

задоволений клієнт, відповідно, сам продукт є якісним; 

-планування операцій за допомогою різних прийомів аналіз, які 

встановлюють, де і які операції слід здійснювати, а також відповідають на 

питання: чому потрібно здійснювати саме ті чи інші операції? Коли 

потрібно їх здійснювати? Хто повинен їх виконувати?; 

-створення системи, в якій проектування продукту послідовно 

пов’язане з проектуванням системи поставок продукту. При цьому має 

бути створений пакет документів, що складається не тільки із службових 

інструкцій, але і з документі, що встановлюють цілі та стандарти; 

-встановлення спроможності компанії достойно зустріти ті чи інше 

вимоги споживача. При нездатності виконувати конкретні вимоги клієнтів 
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для компанії є сенс орієнтуватись на сегмент ринку, який вона може 

задовольнити; 

-проведення статистичного контролю для визначення особливосте

 й співробітників фірми по правильному представленню товарів чи 

послуг; 

- встановлення таких взаємодій в організації, при яких в команді 

кожен із робітників здатний вирішувати проблеми якості кожен на своєму 

робочу місці;   

- проведення постійної і безперервної підготовки і перепідготовки 

робітників компанії для передачі кожному члену команди необхідних 

знань та майстерності.  

На сьогодні найчастіше використовуваними способами контролю 

якості обслуговування є:  

- обдзвін клієнтів по телефону;  

- анкетування;  

- таємний клієнт: проводиться перевірка кваліфікованим працівником 

якості продукції та дотримання норм обслуговування та стандартів;  

- телефон гарячої лінії;  

- Інтернет оцінка [4].  

Японські фахівці вважають, що елементами покращення управління 

якістю послуг є:  

- якість готельного та ресторанного обслуговування, яка визначається 

технічним обслуговуванням обладнання, роботи окремих підрозділів;  

- матеріальна якість, що втілюється в дизайні приміщень, меблів 

тощо;  

- нематеріальна якість, представлена у вигляді загального рівня 

комфорту, вірогідності реклами, музичного оформлення, тобто атмосфери 

обслуговування та естетичного задоволення;  
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- психологічна якість, що характеризується виявом гостинності, 

ввічливості, доброзичливості персоналу;  

- тривалість обслуговування, тобто час очікування, оперативність і 

швидкість обслуговування. 

Сучасні управлінські універсальні моделі, що визначають основні 

елементи системи управління якістю послуг, можна адаптувати до 

специфічних особливостей готельно-ресторанногогосподарства. Серед 

них розповсюджені моделі «П’ять М» Ф. Котлера і «Петля якості» Е. 

Демінга.  

Модель управління «П’ять М» передбачає, що якість послуг 

досягається через ефективне управління усіма складовими 

обслуговування в готелі:  

- персоналом (МЕN);  

- обладнанням (MACHINE);  

- матеріалами (MATERIAL);  

- методами (METHOD);  

- навколишнім середовищем, мікрокліматом (MILIEU).  

«Петля якості» прийнята за основу в міжнародних стандартах ISO 

9000-9004 характеризує етапи життєвого циклу послуги, серед яких:  

- маркетинг, проектування послуги;  

- матеріально-технічне забезпечення;  

- підготовка розроблення технологічного процесу обслуговування;  

- контроль якості;  

- реконструкція та експлуатація готельно-ресторанного фонду;  

- інфраструктура готелю та ресторану;  

- технічна допомога в обслуговуванні;  

- підвищення кваліфікації персоналу [3]. 

Управлінська політика готельно-ресторанного підприємства в сфері 

якості має бути скерована на довгострокову діяльність і передбачає: 
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- поліпшення економічного становища готелю; 

- розширення чи завоювання нових ринків збуту; 

- досягнення високого рівня якості послуг; 

- орієнтація на задоволення потреб певних сегментів споживачів; 

- освоєння послуг, функціональні можливості яких реалізують ся на 

нових принципах; 

- мінімізація дефектів у роботі; 

- розвиток додаткових послуг відповідно до вимог споживача. 

Система якості має два основних взаємопов’язаних напрями 

функціонування: задоволення потреб та очікувань споживачів по слуг та 

забезпечення інтересів готелю та його працівників. Для забезпечення 

виконання цих завдань готельне підприємство повинне забезпечити 

комплексне та взаємоузгоджене управління в сфері якості. 

Висновок. Велика кількість прийнятих законодавчих актів і 

нормативних матеріалів, пришвидшеного розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу, на жаль, не змінюють значною мірою  якість обслуговування в 

більшості вітчизняних готелів і ресторанів, а ціни і тарифи наближаються 

до найвищого європейського рівня.  

Поясненням цього є застарілість матеріально-технічної бази, брак 

коштів на її оновлення, недостатній склад і професійний рівень 

персоналу, відсутність стандартів обслуговування тощо. Ситуацію виходу 

на європейський ринок гальмує відсутність методологічного 

комплексного підходу до формування системи управління якістю 

готельних послуг і механізму регулювання тарифів в Україні.  

Розглянуті методологічні аспекти системи управління якістю 

готельних послуг потребують глибших досліджень, пов’язаних з 

визначенням сутності об’єктів, суб’єктів і функцій, розробленням 

відповідних методик їхнього виконання за змістом і часовими періодами 

керування, методів адаптації загальної моделі до специфічних 
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особливостей функціонування готелів різних категорій, механізму 

тарифікації послуг з урахуванням співвідношення „ціна-якість”. 
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Тульчинський коледж культури 
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Висвітлено роль культурного туризму в соціально-економічному 

розвитку територій, інструменти капіталізації культури засобами 

туризму. Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи 

реалізації проектів культурного туризму в Україні. 

Ключові слова: культура, культурний туризм, культурна політика, 

капіталізація культури. 
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Нове розуміння культури в суспільному розвитку й усвідомлення 

необхідності збереження культурного різноманіття у світі розширюють 

перспективи культурного туризму як потужного ресурсу сталого 

регіонального розвитку, а також впливу на соціально-культурну сферу, 

економіку, екологію, зовнішньоекономічну діяльність і міжнародні 

відносини.  

Культурний туризм на сьогоднішній день є однією із найбільш 

цікавих сучасних форм дозвілля, відіграє помітну роль в розширенні 

загальних знань і, зокрема, культурної ерудиції людини. Це пов’язано з 

тим, що в сучасному світі туризм із переважно економічного явища 

перетворюється на соціальний й культурний феномен. З урахуванням 

строкатої регіональності України, актуальним стає вивчення впливу 

культурного туризму на розвиток окремих регіонів.  

Зміст, особливості, тенденції застосування культури в розвитку 

туризму відображені в дослідженнях В.В. Андерсена, В.В. Боханова, Я. 

Брауна , В.Е. Біржакова, В.А. Гордіна,В.А. Квартального, Г.А. Карпової, 

В.В.Кулік, К.А. Насєдкіна, О.А. Міцерук, В.І. Нікіфорова, О.В. 

Рахмалевої, М.Д. Сущінської, Л.В. Хоревої, Д. Пірса, Р. Прентіса, Г. 

Річардса, М.К. Сміт та ін. Водночас чимало питань, пов’язаних з 

активізацією індустрії культури та формуванням на основі культури 

якісного туристичного продукту, зокрема культурного туризму, 

залишаються висвітленими недостатньо.  

Сучасний стан культурного туризму в Україні потребує активізації 

дій суб’єктів туристичної діяльності, державних органів влади щодо 

вирішення його основних проблем з метою раціонального використання 

наявного ресурсного потенціалу та подальшого розвитку. 

Проблема формування цілісності загальнонаціонального культурно-

комунікаційного простору, історичної пам’яті, подолання взаємних 

негативних стереотипів між регіональними та етнічними групами, є 
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стратегічним завданням державної політики України у гуманітарній 

сфері, та зумовлені процесами формування української нації. Культурний 

туризм виступає одним із засобів інформування громадян про регіони 

України. Цей вид туризму охоплює відвідання історичних, культурних 

або географічних визначних місць.       Основна мета цих мандрівок – 

ознайомлення з пам’ятками історії, архітектури, мистецтва, природними 

та етнічними особливостями, сучасним життям народу тощо. Туризм 

відіграє важливу роль в осмисленні власної ідентичності, у відродженні 

локальних традицій.  

Культурний туризм – це можливість формування відкритих стосунків 

із зовнішнім оточенням, виконання соціально важливих завдань шляхом   

поширення знань і тлумачення значень символів і цінностей 

соціокультурного середовища області для формування ставлення людини 

до світу. Необхідною умовою розвитку культурного туризму є історико-

культурний потенціал країни, рівень забезпечення доступу до нього, а 

також побутові умови проживання туристів.  

Багато міжнародних організацій зосереджують свою діяльність на 

«культурному» напрямі туризму у формі концепцій, проектів, конгресів, 

конференцій, декларацій, конвенцій. Ця діяльність зумовлена входженням 

світової цивілізації в епоху глобалізації, загрозою нівелювання, часткової 

зміни або повного зникнення національних культур, збільшенням 

природних і техногенних катастроф, воєн і терористичних актів, які також 

можуть призвести до знищення культурної спадщини. Тому місією 

культурного туризму є зближення народів, виховання поваги, терпимості, 

взаєморозуміння на основі гуманітарних цінностей туризму. 

На думку сучасних дослідників в Україні культурний туризм повинен 

стати одним із пріоритетних напрямків національної культури 

й економіки, який здатен створити умови для виведення країни з 
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кризового стану. Однак сучасний стан культурного туризму в нашій 

державі потребує посиленої уваги щодо вирішення проблем, які склалися. 

Культурний туризм може розвиватися у кількох різновидах: 

фестивальний (фольклорний) туризм, туризм народних ремесел і 

мистецтв, гастрономічний туризм (національної кухні), релігійний туризм, 

історико-культурний пізнавальний туризм, сільський туризм (туризм 

побуту етнічних груп), етнічний туризм тощо. 

Базовими критеріями культурного туризму є наступні показники: 

- об’єкт є шедевром людського творчого генія; 

- об’єкт свідчить про значний взаємовплив людських цінностей в 

певний період часу або в певному культурному просторі, в архітектурі або 

в технологіях, в монументальному мистецтві, в плануванні міст або 

створенні ландшафтів; 

- об’єкт є унікальним або принаймні винятковим для культурної 

традиції або цивілізації, яка існує до цих пір або вже зникла; 

- об’єкт є видатним прикладом конструкції, архітектурного або 

технологічного ансамблю або ландшафту, які ілюструють значущий 

період людської історії; 

- об’єкт є видатним прикладом людської традиційної споруди, з 

традиційним використанням землі або моря, будучи зразком культури 

(або культур) або людської взаємодії з навколишнім середовищем, 

особливо якщо вона стає вразливою через сильний вплив незворотних 

змін; 

- об’єкт безпосередньо або матеріально пов’язаний з подіями або 

існуючими традиціями, з ідеями, віруваннями, з художніми або 

літературними творами і має виняткову світову важливість. 

Культурний туризм виступає потужним інструментом культурного 

обміну, за допомогою якого як туристи, так і місцеві жителі, сприймають і 

пізнають об’єкти культурної спадщини, а також взаємодіють між собою.  
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Культурна спадщина є сукупністю всіх матеріальних і духовних 

культурних досягнень суспільства, його історичний досвід, соціальний 

капітал, що зберігається в арсеналі національної пам’яті. Ставлення до 

пам’яток є одним із критеріїв зрілості і розвиненості суспільства. Багата 

культурна спадщина України є вагомою частиною всесвітнього 

культурного надбання. Її належне збереження та використання – це не 

лише один із ключових напрямків державної політики, але й показник, за 

яким оцінюється наша країна на європейському та світовому рівні [1]. 

В сучасній Україні політика збереження культурної спадщини не 

набула ще сталого розвитку, бо є випадки руйнування заповідних 

територій, недофінансування проектів реставрації пам’яток історії та 

культури й підтримки у належному стані діяльності установ культури.  

Культурний туризм – це також вагома форма музейної роботи. На 

відміну від пам’яток архітектури, музеї здатні самостійно надавати значну 

частину інформації і про себе, і про своє оточення. Саме музеї покликані 

зберігати і передавати від покоління до покоління культурний та 

історичний код нації, сприяти осмисленню і відтворенню історії нашої 

держави з гуманітарних позицій, дозволяють простежити взаємозв’язок 

історії країни та регіону в контексті історико-культурного процесу [6]. 

Напрями культурного туризму сьогодні є: 

- знайомство з різними історичними, архітектурними або 

культурними епохами шляхом відвідання архітектурних пам’яток, музеїв, 

історичних маршрутів; 

- відвідування культурницьких подій: фестивалів (музичних, 

театральних, кіно, фольклорних), релігійних свят, виставок; 

- відвідування лекцій, семінарів, курсів наукової мови; 

- основним принципом розвитку культурного туризму є принцип 

стійкого розвитку, що має на увазі підтримку місцевої культури, 

збереження культурних і природних об’єктів та поліпшення життєвого 
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рівня місцевого населення. Туризм, реалізований за принципами стійкого 

розвитку, є важливим засобом забезпечення зайнятості населення й 

економічного розвитку регіону, а також збереження і залучення в 

соціально-економічний розвиток об’єктів культури [5, с. 23]. 

Видами об’єктів культурного туризму є: 

- археологічні - городища, кургани, залишки стародавніх поселень, 

стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, 

шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскельні 

зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, 

рештки життєдіяльності первісних людей; 

- історичні - будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі 

поховання та некрополі, визначні місця, пов’язані з важливими 

історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та 

побутом народів; 

- монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва, як 

самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурними, 

археологічними чи іншими пам’ятками або з утворюваними ними 

комплексами (ансамблями); 

- архітектурні - історичні центри, вулиці, квартали, площі, 

архітектурні ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі 

архітектурні споруди, а також пов’язані з ними твори монументального, 

декоративного та образотворчого мистецтва; 

- садово-паркового мистецтва - поєднання паркового будівництва з 

природними або створеними людиною ландшафтами; 

- ландшафтні - природні території, які мають історичну цінність [4, 

с. 65]. 

Культурний туризм як важіль комплексного розвитку регіону істотно 

впливає на: 
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- розвиток і поляризацію народних ремесел, таких як гончарство та 

кераміка, ткацтво, соломоплетіння, лозоплетіння, писанкарство, ткацтво 

та ін.. 

- сприяє створенню нових робочих місць та залученню молоді та 

безробітних на ринок праці; 

- актуалізацію об’єктів культурної та археологічної спадщини, 

джерело фінансових надходжень на їх охорону і реставрацію; 

- розвиток міжгалузевих напрямків співпраці; 

- вивченню регіональних культур з метою формування міжетнічної 

толерантності тощо [2]. 

Як відомо, наша країна має значний потенціал для розвитку в’їзного і 

внутрішнього культурного туризму. На державному обліку в Україні 

перебуває понад 130 тис. пам’яток. Але слід відзначити, що до 70% 

об’єктів культурної спадщини перебувають у незадовільному стані (кожен 

десятий об’єкт - у аварійному) та потребують проведення робіт з 

реставрації або реконструкції, облаштування для туристичних 

відвідувань. Усе це не сприяє розвиткові культурного туризму в Україні, і 

нині, в цій царині фіксується спад. Також слід відзначити, що нині в 

законодавстві не враховуються завдання, пов’язані з ефективним 

використанням історичного й культурного потенціалу країни для 

поліпшення якості національного туристичного продукту [5, с. 26]. 

Зацікавленість уряду України у культурній політиці (в тому числі 

охороні культурної спадщини) різко скорочується. Бюджетні витрати на 

заходи із збереження культурної спадщини знизились орієнтовно на 52 % 

за останні п’ять років. Нехтування національним урядом своїх зобов’язань 

щодо захисту культурного надбання та агресивне нове будівництво в 

історичних зонах спровокували вибух крити та активності громадських 

організації. Донині в України не розроблено сталої моделі збереження 

історико-архітектурної спадщини [5, с. 34]. Країні бракує успішного 
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досвіду приватної ініціативи або приватно-громадського партнерства, яке 

є договірною угодою між державним органом (будь-якого рівня) та 

приватною організаціє, через яку розподіляються майстерність (технічні 

навички, знання) та майно (майнові цінності) кожного учасника для 

здійснення послуги або для реалізації об’єкту на користь громади.  

Тож постає питання про створення умов та можливостей для 

зацікавлення і залучення  різних учасників у збереженні культурного 

надбання, про формування середовища заохочення взаємовигідної 

співпраці усіх зацікавлених сторін. Так, депресивні регіони мають 

розглядати культурну спадщину і культурний туризм як потужне джерело 

розвитку. Інтеграція окремих пам’яток культурної спадщини в туристичну 

мережу, яка симулює затвердження окремих програм реставрації, 

створення нових іміджевих музеїв, закладів ресторанного господарства з 

національними кухнями тощо. 

Для вирішення цих проблем, на нашу думку, слід проводити активну 

державну та регіональну політику з метою збереження пам’яток 

культурно-історично спадщини та їх раціонального використання, 

створювати та впроваджувати нові туристичні маршрути, метою яких 

буде ознайомлення із недостатньо популярними пам’ятками, створювати 

та впроваджувати маркетингові плани розвитку регіонів, час від часу 

проводити реставрацію об’єктів, що піддаються руйнації, приймати 

участь в міжнародних та обласних туристичних виставках та салонах з 

метою представлення та популяризації національного туристичного 

продукту.  

Отже, культурний туризм - багатогранний феномен: могутній фактор 

економіки, соціальний інститут і сфера культури. Культурний туризм дає 

змогу розширити кругозір і поглибити світосприймання особистості, що 

сприяє естетичному розвитку і духовному збагаченню людини. Саме 

культурний туризм дає змогу звернутися до вивчення культурної 
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спадщини людства. Без заручення державної підтримки складно 

втримувати позиції на ринку, тому сьогодні дуже важливим є підтримка 

культурного туризму з боку держави як одного із найперспективніших 

напрямків. Наша країна володіє значним культурно-історичним 

потенціалом, який однак не в повній мірі використовується. Тому 

сучасний стан культурного туризму в Україні потребує активізації дій 

суб’єктів туристичної діяльності та держави щодо вирішення його 

основних проблем з метою раціонального використання ресурсів та 

подальшого розвитку цього напряму. 
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Проаналізовано теоретичні аспекти поняття кластера. Визначені 

найважливіші напрями державної регіональної кластерної політики. 

Розглянуто формування кластерів в Україні та світі. 
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 Кластерний розвиток як чинник активізації регіонального 

економічного розвитку є характерною ознакою сучасного стану 

управління економічними процесами в адміністративно-територіальних 

утвореннях. Світовий досвід 30 кластеризації економіки показав, що вона 
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справляє вирішальний вплив на процеси посилення 

конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності. 

Інноваційна економіка, яка формується на сучасному етапі, орієнтується 

на пріоритетність розвитку кластерів, які визнані однією з ефективніших 

виробничих систем епохи глобалізації. В цьому полягає новий 

економічний феномен, який дозволяє протистояти натиску глобальної 

конкуренції й належним чином відповідати вимогам національного і 

регіонального розвитку, що підтверджує актуальність даної проблеми.    

  Дослідження, проведені С.І. Соколенком показали, що кластери в 

сучасних умовах посилення конкуренції на глобальних ринках являють 

собою фундаментальну організаційну основу для реалізації ключових 

принципів становлення національної та регіональної економіки і 

відповідної розробки стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. 

Розуміння конкурентних переваг нових виробничих систем та активне 

формування регіональних інноваційних кластерів відкриває перед 

регіонами нові перспективи динамічного економічного розвитку та 

успішного подолання «викликів» з боку конкурентів [1].  

До числа найважливіших напрямів державної регіональної кластерної 

політики, які можуть бути реалізовані належать: 

  виявлення й моніторинг ситуації в процесі формування кластерів 

на територіальному рівні, у тому числі виявлення оптимальної структури 

кластера, територіальної локалізації його окремих ланок, співіснування 

аналітичних досліджень перспектив розвитку кластера, його 

конкурентності на зовнішніх ринках, оцінка впливу кластера на соціальну 

сферу; 

  формування комунікаційних площадок для потенційних учасників 

територіальних кластерів, у тому числі за рахунок їхньої інтеграції в 

процесі розробки й обговорення стратегій регіонального розвитку, 
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сприяння обміну досвідом між регіонами по формуванню кластерної 

політики; 

  сприяння консолідації учасників кластера (у тому числі через 

асоціативні форми), реалізація програм сприяння виходу підприємств 

кластера 31 на зовнішні ринки, проведення спільних маркетингових 

досліджень та рекламних заходів, реалізація освітньої політики, 

погодженої з основними представниками майбутнього кластера, 

забезпечення можливості комунікації й кооперації підприємств й освітніх 

установ;  

 створення інституційного середовища й 

інформаційнокомунікаційної інфраструктури для розвитку 

територіальних виробничих кластерів.  

Формування кластерів має здійснюватися на основі об'єктивних 

конкурентних переваг регіону з врахуванням їхніх можливих змін у 

перспективі. 

Кластер як елемент стратегії розвитку регіону повинен ураховувати й 

не суперечити загальній стратегічній лінії розвитку території. Кластерна 

стратегія надасть регіону значні переваги та можливості. Очевидною 

перевагою є можливість для бізнесу, влади та навчально-освітніх закладів 

спільно працювати над зміцненням регіональної економіки. Крім того 

світовий і поки що невеликий український досвід демонструють такі 

переваги виробничих систем на основі кластерної моделі: 

  завдяки задіянню у виробництві підприємств різної величини та 

різних форм власності вони забезпечують поєднання спеціалізації 

виробництва з одного боку та гнучкості цього процесу з другого боку; 

  кластери дозволяють нарощувати обсяги виробництва і надання 

послуг та при цьому завдяки використанню ефекту масштабу зменшувати 

витрати на виготовлення одиниці продукції та надання послуг; 
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  кластерна організація виробництва забезпечує ширше 

використання інноваційних технологій;  

 взаємодія підприємств в межах кластерів дозволяє посилювати 

процеси спеціалізації і розподілу праці; розширювати міжфірмені потоки 

ідей та використовувати інноваційний потенціал більшої кількості 

працівників інтелектуальної сфери;  

 розширення обсягів діяльності дозволяє створювати нові робочі 

місця та посилювати соціальну відповідальність бізнесу;  

 спрямованість багатьох підприємств на виробництво одного виду 

продукту та надання одного виду послуги дозволяє ефективніше 

використовувати місцеві природні ресурси.  

Для розвитку даних галузей прогнозується впровадження кластерної 

моделі розвитку, зокрема, у машинобудуванні та приладобудуванні, що 

дозволить ефективно вирішувати проблемні питання, які гальмують їх 

розвиток. Так, кластерна система розвитку галузі машинобудування через 

залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх, впровадження 

новітніх технологій, освоєння нових зразків конкурентоспроможної 

продукції сприяла активному розвитку таких провідних підприємств 

галузі як ЗАТ ―Львівський завод комунального транспорту‖, ВАТ 

―Укравтобуспром‖, ЗАТ ―ГалАЗ‖, ВАТ ―Стрий-Авто‖, ВАТ ―Завод 

Львівсільмаш‖, ЗАТ ―Львівський завод автонавантажувачів‖, ВАТ 

―Конвеєр‖, ДМЗ ―Карпати‖ та ін.  

Крім того у Львові спільно із міжнародною консалтинговою 

компанією Monitor Group та Фондом «Ефективне управління» розроблено 

стратегію економічного розвитку міста. В межах проекту проаналізовано 

15 ключових економічних кластерів у Львові, серед яких кластери бізнес-

послуг та туризму – вибрані як основні локомотиви економічного 

розвитку Львова. При виборі кластерів у Львові враховувались головні 

фактори, здатні забезпечити економічний розвиток міста, такі як: 
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історична спадщина світового значення, прикордонне географічне 

розташування, високоосвічені трудові ресурси; підприємницький дух.  

Кластер бізнес-послуг включає консалтингові послуги, управління 

базами даних та інформацією, послуги програмного забезпечення тощо. У 

сучасному світі сектор бізнес-послуг є багатомільярдною індустрією, 

проте для України, і для міста Львова зокрема, сектор бізнес-послуг є 

новою сферою діяльності, що тільки виходить на ринок. Для успішної 

побудови такого кластеру місто може використовувати вже існуючу 

конкурентну перевагу у вигляді потужних діючих ІТ-компаній, які 

розробляють програмне забезпечення.  

Світові економічні тенденції та особливості розвитку туристичної 

сфери на сучасному етапі визначають появу якісно нових умов 

господарювання з принципово новим характером економічних зв’язків і 

економічних відносин, вимагають інноваційного підходу до методів 

взаємодії між владою, бізнесом та громадськими інституціями. Серед 

найбільш ефективних форм інноваційного економічного розвитку 

закордонні та вітчизняні фахівці відзначають кластерний підхід до 

структурування економіки, обґрунтування стратегій національної та 

регіональної економічної політики й підвищення 

конкурентоспроможності продуктів і послуг. 

В Україні досвід формування кластерів відсутній, оскільки, по-

перше, це досить новий напрям розвитку туристичної галузі; по-друге, є 

певні прогалини у формуванні нормативно-правового регулювання такого 

напряму; по-третє, відсутнє єдине (основне) трактування поняття 

«кластер»; по-четверте, відсутнє достатнє інформаційне забезпечення 

щодо створення та функціонування кластерів. 

Туристичний кластер – це ключова організаційна основа, яка поєднує 

підприємства туристичної та інших суміжних галузей у єдину систему, що 

дасть змогу реалізувати пріоритетні завдання, які стоять перед 
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підприємствами, установами, організаціями, та сприятиме посиленню 

конкурентних переваг цього регіону. 

Границі туристичного кластеру досить складно підпорядкувати 

стандартним системам галузевої класифікації. Туристичний кластер 

повинен складатись із комбінації галузей, що створюють туристичний 

продукт і умови для підвищення його конкурентоспроможності. Границі 

туристичного кластеру можуть змінюватись у зв’язку з появою нових 

підприємств і галузей, зі зміною умов ринку, державного регулювання. 

Кластер дає можливість об’єднати зусилля всіх суб’єктів туристичної 

діяльності, державних органів влади, туристів тощо, таким чином 

підвищуючи ефективність територіального напряму. 

Кластер повинен також забезпечити залучення реальних 

організаційно-економічних, соціальних, фінансових, ринкових, 

інформаційних, правових механізмів і технологій управління; розробку, 

обґрунтування програм і бізнес-планів розвитку рекреаційних 

підприємств. 

Об’єднання в кластери дає змогу залучати фінансові ресурси в нові 

виробництва завдяки об’єднанню спільних фінансових можливостей 

підприємств того чи іншого кластера; залученню інвестицій через спільну 

участь в інвестиційних програмах; участі в конкурсах проектів, що 

фінансуватимуться як гранти; об’єднанню спільних фінансових 

можливостей підприємств для забезпечення гарантій на отримання 

кредитних ресурсів. При цьому забезпечується обмін інформацією, а 

також можливість виходу на зовнішні ринки. 

Особливу увагу доцільно звернути на створення туристичних 

кластерів, які дозволяють об‘єднати зусилля всіх учасників управління 

туристичною галуззю, підвищуючи таким чином ефективність 

територіальної організації продуктивних сил суспільства. Туристичні 

кластери відзначаються експортно орієнтованою спрямованістю, оскільки 
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туристична галузь не може обмежуватись лише внутрішнім споживанням, 

а її продукт практично завжди користується попитом серед іноземних 

туристів. 

 Кластер туризму передбачає створення в структурі міської ради 

стратегічної одиниці, яка координуватиме реалізацію стратегії розвитку 

туризму, вдосконалення збору та обробки інформації щодо в‘їзних 

туристів, проведення промоційної кампанії міста на ключових ринках та 

покращення туристичної інфраструктури та заходів на її підтримку. 

Розвиток регіональних промислових кластерів на сьогодні є загально 

визнаним засобом, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

економіки країни. А постійно зростаюча кількість кластерних об’єднань в 

країнах світу підтверджує їх ефективність. 

Світова практика застосування кластерних структур доводить, що 

кластеризація – це, перш за все, запорука становлення розвиненого 

господарства та конкурентоспроможної економіки. По-друге, кластер – це 

поєднання кооперації та конкуренції між його учасниками, яке дозволяє 

їм отримувати синергетичний ефект, що підвищує 

конкурентоспроможність об’єднання в порівнянні з окремими 

підприємствами. Та, по-третє, процеси кластеризації базуються на 

взаємодії між такими трьома групами учасників кластеру як: органи 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємства та науково-

освітні установи. Така взаємодія дозволяє підвищити інноваційність 

виробництва та удосконалити їх роботу. 

Сучасний стан розвитку світової економіки характеризуються 

активізацією процесів інтернаціоналізації, глобалізації та інтеграції. На 

мікрорівні інтеграція здійснюється шляхом формування в економіці 

країни господарських блоків – кластерів, які об’єднують фірми й 

організації на визначеній території, що пов’язані між собою випуском 

кінцевої продукції. При цьому регіон, усередині якого вони 
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розташовуються, варто розглядати як місце нагромадження «критичної 

маси» соціального й людського капіталу, наукового, інноваційного й 

виробничого потенціалів. Тільки за наявності такого утворення кластери 

виявляються стійкими, системно-емерджентними й 

конкурентоспроможними. 

Дані переваги не залишились непоміченими українськими вченими 

та підприємцями та завдяки регіональним ініціативам за останні 10 років 

кількість кластерних структур значно зросла. Більшість областей України 

були досліджені на доцільність створення кластерів, в результаті 

розпочалося формування перспективних кластерних структур. 

В Україні сформовано ряд кластерів, що успішно функціонують, 

однак проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що значна 

кількість інноваційно-активних підприємств в регіонах нашої країни 

дозволить забезпечити формування нових моделей господарювання, таких 

як кластер. Однак, в Україні існують ряд проблем, що заважають 

активному соціально-економічному розвитку регіонів, а саме 

нестабільний фінансовий стан, дефіцит інвестиційних ресурсів та 

недостатня активність територіальних громад, змушує шукати нові шляхи 

господарювання підприємств, що сприятимуть налагодженню 

партнерських зв’язків, активізуватимуть спільноту у вирішенні 

регіональних проблеми. Це в свою чергу, змушує державні органи влади 

шукати нові шляхи активізації формування кластерів в регіонах країни. 

Таким чином, створення кластерів сприятиме росту продуктивності 

та інноваційній активності підприємств, які входять до складу кластера, а 

також підвищенню інтенсивності розвитку малого і середнього 

підприємництва, активізації залучення інвестицій, забезпеченню 

прискореного соціальноекономічного розвитку регіонів розміщення 

кластерів, що в кінцевому результаті дозволить збільшити кількість 
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робочих місць, заробітну плату, та надходження до бюджетів усіх рівнів, 

підвищити стійкість та конкурентноспроможність економіки регіонів. 

Список використаних джерел:  

1. Соколенко С.І. Інноваційні кластери – механізм підвищення 

конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / С.І. Соколенко. 

– Режим доступу : http://ucluster.org/sokolenko/2008/07/innovacijny-

klasterymexanyzm-pidvyshhennya-konkurentospromozhnosti-regionu/ 

 

УДК  658:640.412(045)                                                           

Лиштовська А. М. 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

УПРАВЛІННЯ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті розглянуто здійснення раціональної організаційної 

структури управління готельним підприємством. Яка, в сою чергу, є 

одним з головних факторів конкурентоспроможності на ринку та 

отримання фінансових результатів. 

Ключові слова: готельне підприємство, організаційна структура 

управління, управління персоналом, персонал, система управління 

підприємством. 

У сучасних умовах наукоємною підприємства готельного 

господарювання, основним з факторів забезпечення 

конкурентностпроможності підприємств, є здійснення раціональної 

організаційної структури управління готельним підприємством. Місією 

підприємства такого типу являється надання послуг високої якості із 

розміщення, а також широкого спектру додаткових послуг для 

задоволення потреб споживачів. Раціональна організаційна структура 
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управління дозволяє мультиплікувати фінансові результати підприємства 

та укріпити його конкурентні позиції на ринку. 

Управління готельним підприємством — важливий вид фахової 

економічної діяльності, спрямованої на досягнення мети через 

раціональну організацію матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів 

зі застосуванням принципів, функцій і методів управління [1, с.34]. 

Значний внесок у вирішення теоретичних завдань управління 

готельним господарством зробили вітчизняні та закордонні вчені: Є. 

Башмачникова, О. Березін, Г. Бондаренко, Ю. Волков, С. Доругунцова, Л. 

Єрохіна, Н. Кабушкін, Ю. Карягін, І. Мініч, Л. Мельник, Г. Мунін, О. 

Мусакін, Л. Нечаюк, О. Пащенко, Х. Роглев, А. Саак, І. Свида, В. 

Федорченко,О. Чудновський й інші.  

Головною метою управління персоналом для підприємства є 

забезпечення підприємства працівниками, що відповідають вимогам даної 

сфери діяльності, їх професійної і соціальної адаптації. Вся організаційно-

управлінська діяльність у сукупності спрямована на активізацію усіх 

внутрішніх резервів працівників і їх максимально ефективне 

використання [3, с.67]. Основні задачі, що вирішують структури з 

управління персоналом, представленні на рис.1.  
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Рис. 1 - Основні задачі управління персоналом 

Функціонування механізму управління розвитком повинно повністю 

забезпечуватися адміністрацією підприємства. Керуючий орган має 

здійснювати безперервний контроль, координацію і коригування 

діяльності працівників на підвідомчій ділянці з метою своєчасного 

одержання заданого результату. Система управління підприємством - 

єдиний механізм, кожна ланка якого виконує відповідну функцію, яка є 

взаємозалежною з функціями інших ланок. Саме тому, організаційно-

економічний механізм управління розвитком готельного підприємства 

варто розглядати як складову системи управління, що забезпечує вплив на 

ті чинники, від стану яких залежить результат діяльності керованого 

об'єкта. Відповідно до цього, кожне готельне підприємство має 

розробляти свої власні принципи управління розвитком залежно від 

розміру, типу та категорії готелю. Найбільш вагомі, на нашу думку, 

принципи управління розвитком підприємств готельного господарства 

представлені на рис.2. 
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Рис.2.- Принципи управління розвитком готельного підприємства  

На нашу думку, найефективніша організаційна структура управління 

готельного підприємства є лінійно-функціональна. Процес управління 

розвитком і виконання робіт в індустрії гостинності має відбуватися в 

рамках організаційної структури готелю, ресторану та іншого 

підприємства сфери гостинності. Організаційна структура – це модель 

взаємин між посадами в компанії індустрії гостинності і між її 

працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за 

допомогою яких діяльність компанії планується, організовується, 

стимулюється і  контролюється, і додає деяку форму (обрис) компанії та 

забезпечує її відповідною базою для організаційного процесу і виконання 

робіт. Так, Роглєв Х. Й. визначає організаційну структуру як ефективність 

виконання ключових функцій працівників, визначення їх підзвітності, 

забезпечення належних зусиль з боку персоналу, виділяючи при цьому в 

організаційній структурі готелю рівні управління, ланки (відділи) і зв’язки 

[4, с.136]. Запропонована структура зображена на рис.3.  
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Рис.3 -  Лінійно-функціональна структура управління готельного 

підприємства 

Очолює діяльність готелю в цілому генеральний директор. Він 

контролює діяльність кожної служби в готелі. Йому напряму 

підпорядковуються головний бухгалтер, відділ кадрів, два заступники та 

секретар, який виконує більшу частину роботи з документами та 

впорядковує інформацію, яку потім передає генеральному директору. 

Головному бухгалтеру підпорядковується бухгалтер та планово-

економічний відділ. Головний бухгалтер відповідає за стабільність 

підприємства з фінансового боку та матеріально-грошове збагачення 

готелю, бухгалтер, який підпорядковується головному бухгалтеру у 
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відділі бухгалтерії, відповідальний за нарахування заробітної плати 

працівникам готелю та складання різноманітних звітів та балансів 

діяльності підприємства, та видає робітникам заробітну плату. 

Інженерно-технічний відділ підприємства очолює головний інженер, 

якому підпорядкована працівники ремонтної служби, а саме електрик та 

слюсар. 

Перший заступник генерального директора займає посаду директору 

готелю і повністю відповідає за роботу кожного відділу перед 

генеральним директором. Йому напряму підпорядковується служба 

обслуговування номерного фонду та служба прийому та розміщення, що 

складається з менеджера з готельного обслуговування та адміністраторів, 

які є  черговими, тобто працюють по змінам. 

Другий заступник генерального директора, займає посаду директору 

закладу ресторанного господарства. У ресторані та винному барі при 

готелі працюють менеджер, шеф-кухар, кухарі, метрдотель, бармени, 

старший офіціант, офіціанти, посудомийки та прибиральники. Також 

директор ЗРГ відповідає та очолює службу постачання. 

Загалом функціональне управління здійснюється підрозділами, які 

спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, необхідних для 

прийняття рішень у системі лінійного управління.  

В усіх управлінських підрозділах підприємства використовується 

автократичний стиль управління, тобто всі розпорядження та рішення 

приймаються керівниками, та обов’язково повинні бути виконані без 

будь-яких протиріч з боку персоналу. 

Отже, на сьогоднішній день основним фактором конкурентоздатності 

готельного підприємства, його життєздатності і процвітання є здійснення 

раціональної організаційної структури управління. Саме це відіграє 

вирішальну роль у процвітанні, коли матеріальні ресурси достатні і 

загальнодоступні, а технологія і методи управління становлять особливо 
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складну систему. Вирішальне значення організаційна структура є в 

ситуації нестабільності, кризових явищ. Професіоналізм, прогностичні 

якості, інтуїція керівників і працівників в умовах хиткого зовнішнього 

середовища визначають цінність і результативність прийнятих рішень.  
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функціональні показники впливу упродовж сучасного розвитку готельного 

господарства. Виявлено значний вплив соціально-економічного та 

політичного чинників на зміну готельних підприємств. Найбільшу увагу 

зосереджено на вивченні сучасного стану ринку готельних послуг Одеси – 

структурі, формі організації, типах підприємств, проблемах 

категоризації, економічних показниках. Виявлено основні проблеми й 

обґрунтовано напрями розвитку готельного господарства Одеси. 

Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура туристів, 

готельні підприємства, готель, тип готелів, стратегія розвитку. 

Постановка проблеми. Для розвитку готельного господарства Одеси 

характерна помітна тенденційність в Україні, зумовлена особливостями 

історії, політичного, економічного розвитку, демографічним та 

регіональним потенціалом міста. Ці процеси зумовлюють необхідність 

наукового обґрунтування адекватних сучасному стану перспективних 

напрямів розвитку.  

Згідно з аналізом останніх досліджень, розвиток готельного 

господарства України, окремих її регіонів, відображений у працях 

зарубіжних та вітчизняних учених А. Ю. Алєксандрової, А. П. Мальської, 

О. Ю. Бордуна, В. С. Бовкуна, К. Д. Бокова, Л. В. Криворучко, Н. В. 

Антонюка, І. В. Котова, Ю. М. Федотова, І. В. Востокової, В. Д. Дехтяра, 

В. І. Дубовського, Ю. Я. Рогаля, М. В. Одрехівського, Р. П. Шологона, О. 

В. Арбузова. У них проаналізовано стан і перспективи розвитку ринку 

готельного господарства, принципи його регулювання. Водночас у 

сучасних економічних умовах проблеми координації на рівні кожного 

регіону потребують детальнішого дослідження.  

Метою написання даної статті є аналіз чинників формування, 

особливостей сучасного стану та поглиблене вивчення стратегічних 

напрямків розвитку готельного та ресторанного господарства Одеси.  

Виклад основного матеріалу. Історичні особливості розвитку Одеси 
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зумовили появу в місті перших в Україні готельних підприємств, а також 

найбільш інтенсивний їхній розвиток, формування автентичного стилю 

обслуговування.  

Ринок готельно-ресторанних послуг є важливою складовою 

соціально-економічного розвитку Одеського регіону. Ринок готельних 

послуг слід сприймати не лише як складову частину розвитку туристичної 

сфери в цілому, але й як потужну окрему галузь господарства, яка 

потребує цілеспрямованого управління та стратегічного підходу до її 

вдосконалення. Перед регіоном стоїть завдання створити цілісну та 

конкурентоспроможну галузь, як у межах українського, так і на 

міжнародному ринку [2]. 

На сьогоднішній день Україна займає одне з останніх місць в списку 

європейських країн по кількості готелів. У нашій країні на тисячу жителів 

доводиться в середньому два готельні номери, тоді як в Європі цей 

показник складає не менше чотирнадцяти-вісімнадцяти. В Одесі на тисячу 

осіб приходиться приблизно чотири – п’ять номерів. Цей показник є 

занадто низьким у порівнянні з іншими країнами світу. До того ж, 

більшість вітчизняних засобів розміщення не відповідають не тільки 

міжнародним, але і національним стандартам, не проходять процедуру 

сертифікації послуг, що надаються [6]. 

Отже, на сучасному етапі ринок готельних послуг країни має певні 

проблеми, перш за все пов’язані з відсутністю загальнодержавного органу 

координування роботи готелів, недоліками у зборі та обробці 

статистичної інформації про об’єкти розміщення, ігноруванням певними 

суб’єктами підприємницької діяльності умов її здійснення. Всі ці фактори 

негативно впливають на розвиток даного ринку та його 

конкурентоспроможність. 

У місті Одесі за даними Департаменту рекреаційного комплексу та 

туризму Одеської міської ради функціонує 64 готелі загальною ємністю 
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5,7 тис. осіб. За офіційною кількістю туристів, які скористалися 

послугами закладів із тимчасового розміщення, Одеський регіон посідає 

друге місце серед областей України та третє місце з урахуванням міста 

Києва. Середньорічне завантаження підприємств готельного господарства 

міста Одеси вище, ніж у багатьох інших регіонах [3]. 

Розглянемо рівень конкурентоспроможності ринку готельних послуг 

Одеського регіону, а саме внутрішню конкурентоспроможність суб’єктів 

ринку в межах області, конкурентоспроможність ринку Одеського регіону 

в порівнянні з іншими областями та на міжнародному рівні. 

Сегментація ринку відіграє дуже важливу роль у цій галузі, тому 

готельні підприємства, як загалом, так і в межах кожної групи можуть 

виступати одне для одного, як прямий або непрямий конкурент. Готелі 

розташовані в сільській місцевості та готелі бізнес-класу не мають підстав 

для конкуренції, у той час, як готелі та засоби розміщення, які вміло 

пристосовуються до змін в умовах функціонування ринку та надають 

максимальний рівень послуг, можуть скласти достойну конкуренцію всім 

іншим типам [5]. 

За даними різних джерел Одеський ринок готельних послуг не є 

насиченим. У високий сезон попит може значно перевищувати 

пропозицію. 

Зростає також ступінь завантаження готелів: середньорічний 

показник знаходиться у межах 30-40% по області та 50-60% у межах 

Одеси, а в сезон може сягати 80% по всіх типах готелів. Ще вищім цей 

показник є для готелів у центральній частині міста, попит на послуги в 

сезон є дуже високим. Тому можна говорити про загострення конкуренції 

серед готелів саме у низький сезон. 

Останнім часом в усьому світі прискореними темпами розвивається 

діловий туризм, оскільки він є найбільш прибутковим і має величезне 

значення для приймаючої країни з економічної точки зору. Одесу 
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справедливо можна назвати одним із ділових центрів країни. В низький 

сезон набуття конкурентних переваг готелями може бути здійснено саме 

за рахунок пропозиції якісних послуг для бізнес-клієнтів. Однією з 

найбільших проблем готелів у центрі міста є нестача простору для 

створення потужної бізнес-інфраструктури – щільність забудови зводить 

нанівець можливість виділення достатнього місця для створення 

конференц-залів та бізнес центрів на базі готелів. Це можуть дозволити 

собі лише великі готелі, переважно новостворені. 

Найменший показник завантаженості відмічається серед готелів, що 

розташовані в сільській місцевості. Невідповідність цих готелів вимогам 

якості, застарілість матеріальної бази та відсутність належного 

позиціонування негативно впливають не лише на роботу цих закладів, але 

і на кількість приїжджих взагалі [4]. 

До того ж, враховуючи досить невисокий рівень сервісу на ринку 

готельних послуг, рівень цін на відповідні послуги є необґрунтовано 

високим. У цих умовах значну конкуренцію готелям у межах регіону 

складають приватні квартири або апартаменти, в деяких з яких 

пропонується майже такий самий спектр послуг, що і в готелях. І якщо 

декілька років тому цей сегмент мав досить хаотичні прояви, зараз він 

набуває конкурентного статусу: створюються суб’єкти підприємницької 

діяльності, в мережі Інтернет існує велика кількість сайтів, які 

пропонують бронювання апартаментів. Попит на приватні квартири є 

надзвичайно високим, проте ці суб’єкти не поспішають отримувати статус 

об’єктів готельного господарства. Вартість проживання у таких квартирах 

значно менша, ніж за добу проживання в готелях, а це один з 

найважливіших аспектів, яким керуються туристи-індивідуали при виборі 

місця розташування. 

Фактор вподобання основних споживачів готельних послуг відіграє 

значну роль у формуванні конкурентних переваг. Так, для готелів, що 
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працюють у бізнес сегменті, задоволення збільшує ймовірність 

зворотного попиту клієнтів на таки послуги. Також це впливає на 

формування позитивного іміджу готелів, адже саме позитивні відгуки про 

якість послуг можуть викликати зацікавленість у інших споживачів [4]. 

В цілому ж, Одеський регіон на ринку готельних послуг України 

займає лідируючі позиції, як за кількістю закладів, так і за кількістю осіб, 

які скористалися послугами розміщення. Серед основних конкурентів 

можна виділити Крим, Київську та Львівську області. Львівський та 

Київський регіони конкурують з Одеським на підставі ділового та 

культурно-пізнавального туризму, а Крим є основним конкурентом з 

рекреаційного туризму. 

Значним недоліком розвитку ринку готельних послуг Одеського 

регіону є відсутність світових готельних ланцюгів. Глобалізація і 

концентрація готельного бізнесу в світі виявляються у створенні крупних 

корпорацій і готельних ланцюгів. Такий підхід дозволяє готельним 

підприємствам перегрупуватися й привернути додаткові ресурси для 

розвитку свого бізнесу, дозволяють проводити сумісні маркетингові 

програми, вести дослідницьку діяльність, формувати єдину систему 

підготовки та перепідготовки кадрів.  

Економічний аналіз ринку готельних послуг свідчить про 

ефективність інвестицій саме в готельні ланцюги, а не в окремі готельні 

підприємства. В світі намітилась тенденція створення готельних ланцюгів, 

як національного, так і світового значення, що помітно впливає на рівень 

конкурентоспроможності окремих підприємств та цього ринку в цілому 

[1]. 

Проаналізувавши рівень конкурентоспроможності ринку готельних 

послуг Одеського регіону у порівнянні з туристичними центрами 

найближчих конкурентів Болгарії та Польщі, ми прийшли до висновку, 

що Одеса поки має найнижчий рівень. За показниками кількості суб’єктів 
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ринку готельних послуг, якості послуг, цінами на послуги, що 

розглядаються, присутністю на ринку світових готельних ланцюгів 

курорти Болгарії та Польщі значно випереджають Одеський регіон та 

мають більш високі показники конкурентоспроможності. 

Комплексний аналіз ринку готельних послуг дав можливість 

виділити основні проблеми, якими характеризується сучасний стан 

розвитку готельного господарства Одеського регіону: відсутність 

налагодженої системи державного регулювання ринку готельних послуг 

на загальнодержавному та регіональному рівнях; невідповідність 

офіційної кількості готельних підприємств наявній; відсутність якісних 

готелів туристського та економічного класу (трьох-, двох- та однозіркових 

готелів); переважання попиту на готельні послуги над реальною 

пропозицією; невідповідність якості та ціни на послуги розміщення; 

застарілість матеріальної бази; відсутність на ринку готельних послуг 

Одеського регіону світових готельних брендів; слабкий імідж регіону на 

міжнародному ринку готельних послуг [2]. 

Перелічені проблеми суттєво впливають на рівень 

конкурентоспроможності ринку готельних послуг регіону. Шлях їх 

подолання криється у плідній співпраці державних органів влади та 

суб’єктів підприємницької діяльності, а також застосуванні потужних 

стратегічних напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності 

готельних послуг. 

«Портрет» туристичної індустрії Одеської області у 2016 році 

зображено на рисунку 1. [3] 
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Міні-готелі

12%

Хостели

9%

Садиби

14%

Санаторно-

курортних закладів

7%

Готелі

58%

Рис.1 - «Портрет» туристичної індустрії Одеської області у 2016 році 

Таким чином, готелі займають найбільшу частину туристичної 

індустрії засобів розміщення – 58%, а санітарно-курортні заклади 

найменшу – 7%. 

 

За даними департаменту фінансів ОДА надходження податків від 

турбізнесу у 2015 році становить 4,86 млн грн., а у 2016 році – 7,33 млн 

грн. 

Активність цільових груп можна відобразити наступним переліком: 

- Управління туризму, курортів і рекреації ОДА;  

- Асоціація «Туризм Одеси»;  

- Асоціація «Велика Одеса»;  

- Асоціація провідних туристичних агентств Одеси;  

- Одеська асоціація туроператорів і агентств;  

- Асоціація «Регіональний центр компетенцій круїзного туризму 

Чорноморського регіону»;  

- Асоціація ділового туризму;  
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- ДУ «Інститут курортології та медичної реабілітації». 

Одним з найстаріших і найбільш відомих курортів, що функціонують 

на основі лікувальних грязей, є Куяльницький. Перший лікувальний 

заклад - 55 «теплі ванни» - було створено тут у 1833 р за ініціативою 

військового лікаря Е. Андрієвського, який використовував грязі для 

лікування поранених. Курорт працює і сьогодні. Нині в «Куяльнику» три 

15-поверхових санаторних корпусу на 3000 місць, курортна поліклініка, 

грязьова лікарня, культурний і торговий центри. Бруд Куяльницького 

лиману використовується всіма здравницями Одеси, а також 

транспортується для курортного лікування в інші області України [3].  

У 60-км від Одеси на піщаній косі, яку з одного боку омиває солоне 

Чорне море, а з іншого боку прісноводний Дністровський лиман, 

розташований популярний кліматичний курорт Кароліно-Бугаз [5].  

Піщані пляжі області простяглися на 175 км. Більшість пляжів – не 

природні, а рукотворні, що вимагають постійної уваги з-за зсувів. Пляжі і 

спускаються до них паркові зони створюють єдині комплекси з 

численними зручностями для відпочивальників [5].  

Слабо вирішуваною проблемою одеських пляжів є чистота, як піску, 

так і води узбережжя. Це пов'язано з затіканням стічних вод, частими 

аваріями очисних споруд та культурою самих відпочиваючих. Багата база 

різноманітних лікувально-рекреаційних ресурсів сприяли створенню в 

області понад 700 закладів оздоровлення, лікування і відпочинку, в тому 

числі: 35 санаторіїв, 8 санаторіїв-профілакторіїв, 44 дитячих оздоровчих 

установ, 118 готельних підприємств, 558 баз відпочинку [6].  

Історико-краєзнавчий потенціал Одеського регіону може 

задовольнити всебічні запити вітчизняних та іноземних туристів завдяки 

численним пам'яткам різних часів. Історія Одеси та Одеської області 

зберігається в експонатах численних музеїв, які є справжніми центрами 

культурно-просвітницької роботи. Одними з найбільш відомих музеїв 
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можна назвати Археологічний музей, Історикокраєзнавчий музей, Музей 

морського флоту, Музей західного та східного мистецтва, Художній 

музей [3]. 

Одеса є театральним містом. Тут працюють 6 професійних театрів, 

філармонія, цирк. Афіші Одеських театрів круглий рік пропонують 

широкий репертуар музичних і драматичних вистав, симфонічних та 

естрадних вистав [3].  

Одеса надає городянам і гостям міста безліч сучасних 

культурнорозважальних центрів. Це різні клуби з казино та ігровими 

автоматами, із залами для гри в більярд, боулінг, теніс. Повсюдно 

організовуються дискотеки. Для дітей – майданчики з атракціонами та 

дитячі розважальні центри. Працюють дельфінарій і аквапарк. Сьогодні в 

Одеській області надають різноманітні туристичні послуги понад 400 

суб'єктів господарювання, якими розроблено і проводиться понад 100 

туристично-екскурсійних маршрутів по Одеській області і України, і їх 

кількість постійно зростає [6]. 

Згідно з економічними показниками діяльності, готельні 

підприємства Одеси можна диференціювати на три сегменти якості 

послуг і цінові категорії:  

- готелі високої якості сервісу і цінового сегмента (чотири–п’ять 

зірок);  

- готелі середньої якості сервісу і ціни послуг (три зірки);  

- готелі низької якості сервісу і ціни послуг (одна–дві зірки, без 

категорії).  
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Рис.2 - Джерела інформації 

 

Зміцнення конкурентних позицій на ринку серед бюджетних готелів 

останніми десятиріччями відбулось унаслідок будівництва та 

реконструкції частини підприємств, поліпшення якості номерів – 

збільшення кількості номерів категорії «люкс», «напівлюкс». 

Попит на готельні послуги у Одесі формують туристи, які 

прибувають з культурно-пізнавальною метою, тому порівняно з іншими 

містами в Україні заповнення готелів більш рівномірне впродовж тижня – 

у будні дні – 60–80%, у вихідні – 30–40%, та впродовж року. Попит на 

готельні послуги українських та іноземних туристів стійкими темпами 

постійно збільшується [5]. 

Висновки. Отже, на найближчу перспективу можна прогнозувати 

такі тенденції розвитку готельного господарства Одеси ׃ 

- посилення інтересу інвесторів до сегмента бюджетних готелів;  

- посилення конкуренції серед готелів люкс-класу (чотири–п’ять 

зірок) і зниження показників доходів у зв’язку зі значним обсягом нової 

Джерела інформації 

Зовнішні іноземні та українські експерти 

Працівники Львівської міської ради 

Мешканці, що брали участь в опитуванні 

громадської думки 

Представники громадських організацій  

Представники бізнесу, наукових структур, 

депутатського корпусу 
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пропозиції, сформованої останніми роками; 

- посилення конкуренції готелів на ринку міста до малих форм 

розміщення  – міні-готелів, приватних апартаментів, у зв’язку зі 

збільшенням обсягу пропозиції та поліпшення якості послуг; 

- поглиблення форм організації готельного ринку зі збільшенням 

частки міжнародних та національних готельних операторів;  

- посилення кооперації капіталу готельного бізнесу з іншими видами 

бізнесу (банківським, будівельним, енергетичним та ін.). 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  КНТЕУ 

ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА ОДЕСА  

В статті досліджено перспективи розвитку туристичної сфери 

міста Одеса з позицій планування в ньому туристичної діяльності. 

Оцінка потенціалу дозволить розширити можливості організації 

дозвілля, відпочинку та оздоровлення населення. Відображено культурно-

історичну та духовну спадщину Одеси. В ході роботи проаналізовано 

туристичний потенціал регіону, що дозволило прийняти оптимальні 

рішення для розвитку міста Одеса у світовому туристичному процесі. 

Ключові слова: туристичний потенціал, оцінка туристичної 

привабливості, фактори розвитку, культурно-історичні ресурси, 

інтенсифікація потенціалу,  перспективні туристичні території. 

Постановка проблеми. Одесу із впевненістю можна назвати 

туристичною столицею України. Щодня місто вітає тисячі туристів з 

різних куточків світу. Не лише багата історія та чудова архітектура 

приваблюють гостей звідусіль. Місто сповнене теплом, цікавими 

локаціями, ароматами моря. Тут поєднується галасливий ринок із 

вишуканими проспектами. У цьому місті неможливо сумувати, це ж 

столиця гумору, і всі знають, що вона найкраща.  

Вирушаючи в Одесу, туристи часто задаються питанням, що можна 

подивитися в місті. Одеса зберігає в собі багату історію, пов'язану майже з 

кожною вулицею міста, і сама по собі представляє пам'ятку України - 

недарма місто називають «Південною Пальмірою» та «Перлиною біля 

моря».  

Одеса - великий культурний центр Причорномор'я, вона займає третє 

за величиною місце після Києва і Харкова. Місто було засноване в 1794 
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році за велінням імператриці Катерини Другої як чорноморський порт, 

необхідний для зміцнення зв'язків з Європою. Однак історія території ще 

більш давня, колись тут знаходилося давньогрецьке поселення, потім 

заснована османськими турками фортеця Хаджибей. Тому кожне місце в 

місті має свій неповторний історичний дух. 

За своїм курортно-рекреаційним й туристичним потенціалом Одеська 

область, домінантою структури соціально-економічного комплексу якої є 

м. Одеса, займає одне із провідних місць в Україні.  

Особливості економіко-географічного розташування, розвинена 

транспортна мережа, благодатні природно-кліматичні умови, наявність 

пам'ятників природи, архітектури, історії й культури, цілющих грязей і 

джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для 

формування й розвитку в соціально-економічному комплексі м. Одеси 

високорентабельної курортно-рекреаційної й туристичної галузі [6].  

Найбільш узагальнено економічна діяльність у курортно-

рекреаційному й туристичному комплексі м. Одеси представлена 

санаторно-курортним оздоровленням населення, організацією його 

відпочинку та екскурсійно-туристичним обслуговуванням. Перші два 

види пріоритетні з погляду комплексного підходу до охорони здоров'я й 

соціального захисту жителів Одеси, інших регіонів України й ближнього 

зарубіжжя. Останній - в аспекті реструктуризації й подальшого розвитку 

господарського комплексу на основі ринкових відносин, зміцнення 

дохідної бази державного й міського бюджетів, зовнішньоекономічних і 

міжнародних культурних зв'язків.  

На даний час Одеса має більший туристичний потенціал, а також 

об'єктивні передумови для його розвитку, особливо у сфері ділового, 

культурно-пізнавального, санаторно-курортного туризму.  

Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди 

всеукраїнського й світового значення - Потьомкінські сходи, 
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Французький бульвар, “Аркадія”, Оперний театр, Дерибасівська, Одеські 

катакомби та ін.  

Однак цей потенціал використовується неефективно. Потік туристів, 

доходи й зайнятість у туріндустрії не відповідають потенціалу, що 

пояснюється відсутністю дотепер системної організованої роботи з 

формування конкурентноздатної туристичної індустрії й туристичного 

кластера в Одесі.  

Виникла об'єктивна потреба подальшої мобілізації існуючого 

природно-ресурсного й наявного виробничого потенціалу курортно-

рекреаційної й туристичної сфери м. Одеси. Активізації його 

використання з метою створення та розвитку в структурі міського 

соціально-економічного комплексу високорентабельної галузі, що 

повинна забезпечити потреби внутрішнього й міжнародного попиту на 

курортно-рекреаційні й туристичні послуги, посилення взаємозв'язків 

курортно-рекреаційної й туристичної галузі з іншими сферами 

народногосподарського комплексу міста; підвищення рівня 

природоохоронної діяльності, залучення інвестицій у розвиток курортно-

рекреаційної й туристичної інфраструктури, збільшення надходжень до 

бюджету міста [7].  

Дослідженням проблем туристичної діяльності, її впливу на розвиток 

регіонів, займалися ряд вчених, серед яких: О. Амоша, М. Багров, І. 

Бережна, В. Гаворецький, П. Гудзь, А. Дембський, М. Долішній, В. 

Євдокименко, А.Єфремов та ін. На сьогодні концептуальні основи 

формування напрямів діяльності туристичної сфери в регіоні Одеси є 

суперечливими та розроблені недостатньо, при формуванні 

довгострокових програм їх розвитку враховуються не повною мірою, що 

не дозволяє на практиці здійснювати цілеспрямоване планування 

розвитку туризму на окремих територіях [1]. 

Метою написання даного дослідження є окреслення перспектив 
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розвитку туристичної сфери в м. Одеса з урахуванням специфічних 

особливостей його ресурсної бази та особливостей функціонування.  

Виклад основного матеріалу. Одеса – це місто багатовікової історії, 

розмаїтої культури, високого мистецтва, розвинутої науки, освіти, спорту, 

промисловості, а головне -  щирих і щасливих людей. Архітектурні 

пам'ятки і археологічні знахідки, музеї і галереї, театри і концертні зали, 

національні традиції і обряди, ділова активність і зручні шляхи 

сполучення – все це робить Одесу містом туризму.  

Наявність культурних ресурсів в Одесі визначається декількома 

хвилями культурного освоєння (історико-культурними періодами 

розвитку) даної території:  

- Пам'ятники, пов'язані з існуванням на території скіфського, 

готського, грецького населення регіону, культурних хвиль освоєння 

даного регіону кочовими народами. На території півдня області існують 

пам'ятники скіфо-сарматської й сарматської культур.  

- Пам'ятники, що відбивають існування генуезьких міст-факторій у 

часи існування Золотої Орди в середині XІ в.  

- Пам'ятники історії й культури періоду російсько-турецьких війн і 

заснування міста Одеси.  

- Архітектурні пам'ятники епохи XІ століття, у тому числі пов'язані з 

біографіями відомих діячів науки й культури.  

- Пам'ятники архітектури рубежу XІ - поч. ХХ століття, у тому числі 

Оперний театр.  

- Пам'ятники, пов'язані з періодом Великої Вітчизняної війни.  

- Пам'ятники, пов'язані з культурною й літературною Одесою.  

Культурні ресурси перерахованих періодів у різному ступені 

включені в туристичні екскурсійні маршрути й орієнтовані на різні 

історико-культурні інтереси аудиторії.  

Туристичні культурні ресурси (об'єкти туристичного інтересу) 
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включають: більше 350 об'єктів історії, культури й дозвілля, у тому числі 

13 музеїв, 9 театрів; 201 пам'ятник історії й культури, 700 пам'ятників 

архітектури, 148 пам'ятників історії й монументального мистецтва, 

установи культури й дозвілля; спортивні спорудження та ін. [10].  

За числом об'єктів, що становлять туристичні культурні ресурси 

(музеї, театри, пам'ятники історії й культури, спортивні споруди і т.д.), м. 

Одеса входить у першу трійку міст України.  

Пакет культурних ресурсів забезпечує конкурентноздатність 

туристичної індустрії міста, у порівнянні з іншими містами України.  

Фактично відсутнє позиціювання даних пам'ятників серед 

платоспроможних цільових груп, а не тільки в рамках освітньо-

пізнавального огляду.  

Туристичний комплекс м. Одеси на даний час представлений 

історичною центральною частиною міста, санаторно-курортними 

закладами, туристичними фірмами, які в основному займаються 

відправленням туристів за кордон, прийомом екскурсій і туристів з 

повним або частковим обслуговуванням, прийомом туристичних 

автобусів і круїзних теплоходів, яхт. Для розміщення туристів 

використовуються існуючі в цей час готелі з загальною кількістю понад 5 

000 місць [4].  

Програмою соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2017 

року передбачені реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної 

інфраструктури, у першу чергу, в курортному й готельному господарстві; 

розвиток курортних зон, створення рекреаційних комплексів і нових 

об'єктів туристично-курортного сервісу й супровідних послуг; створення 

різноманітного конкурентноздатного місцевого туристичного продукту й 

ефективне просування його на ринку туристичних послуг; інформаційне 

просування м. Одеси як центру туризму й міста-курорту міжнародного 

значення.  
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Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року 

№1604 передбачено будівництво в м. Одесі 50-ти готелів туристичного й 

бізнес-класу.  

На здійснення зазначеного заходу Програмою передбачено 100 тис. 

грн. у 2006 році й 200 тис. грн. у 2007 році. Також - залучення 2 500 тис. 

грн. на рік з інших джерел щорічно. У межах виконання цього заходу в 

2006 році побудовано три нових готелі [6].  

У зв'язку з цим, прогнозується як загальний ріст туристичного 

потоку, так і тривалості перебування екскурсантів. Таким чином, 

відбудеться збільшення зайнятих у туристичних організаціях, 

сформується додатковий імпульс розвитку міської сфери обслуговування.  

Основною проблемою Одеси є високий ступінь зношеності будов у 

центральній історичній частині міста. Культурно-історична частина міста 

вимагає постійної реставрації, але коштів бюджету міста на ці заходи 

недостатньо. Відносно упоряджені, без яких-небудь серйозних 

містобудівних проблем, нові райони міста. Особливий інтерес викликає 

історична центральна частина міста, що має у своєму складі безліч старих 

і напівзруйнованих будов і потребує реконструкції й пожвавлення. Одеса 

являє собою механічне з'єднання упорядженої нової частини й 

центральної частини, що має високий ступінь зношеності [8].  

До регіонів України, туристичний потенціал яких може бути 

визнаний відносно високим, можна віднести лише Чорноморське 

узбережжя, Карпатський регіон та міста Київ та Львів. Аналіз 

туристичних потоків у Одеській області проаналізовано у таблиці 1.  

Таблиця 1 - Туристичні потоки у Одеській області 

Рік Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб'єктами 

Із загальної кількості туристів Кількість 

екскурсантів іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, які 

внутрішні 

туристи 
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туристичної 

діяльності – 

усього 

виїжджали за 

кордон 

2014 188520 16162 131530 40828 22184 

2015 92128 2015 61465 28648 26901 

2016 112472 3057 60830 48585 15002 

 

Відповідно до таблиці туристичних потоків у Одеській області можна 

стверджувати, що кількість туристів, обслугованих суб'єктами 

туристичної діяльності у 2016 році зменшилась порівняно з 2014 роком на 

40%, безпосередньо,  іноземних туристів зменшилось на 81%, туристи-

громадяни України – на 53%, а частка внутрішніх туристів  зросла на 15%. 

Кількість екскурсантів у 2015 становить найбільшу кількість порівняно з 

2014 і 2016 роками. Отже, спостерігається тенденція до зменшення 

кількості туристичних потоків у 2015 році. 

Розподіл за видами туризму в Одеській області дещо відрізняється 

від загального по країні. Спираючись на дані таблиці 1 в Одеській області 

в’їзний туризм займає більшу долю у 2014 р., ніж в Україні у цілому – 

9,10%, хоча тенденція за останні 3 роки тяжіє до спаду. Найбільша питома 

вага приходиться на виїзний туризм – 76,94%, внутрішній туризм займає 

друге місце з показником 13,96%. 

Аналізуючи місце Одеської області у туристичному потенціалі 

України у цілому необхідно відзначити, що політичні події 2014 р. наочно 

відобразились у структурі туристичного потоку країни. Так, за 2014 р. 

було вилучено з офіційної статистики автономну республіку Крим з 

містом державного підпорядкування – Севастопіль, та значно знизились 

показники обсягу туристичного потоку таких областей як Луганська 

(зниження з 5070 осіб у 2014 р. до 307 осіб у 2015 р.) та Донецька 

(зниження з 82779 осіб у 2014 р. до 12084 осіб у 2015 р.) [5].  

Таким чином, Одеська область за загальною кількістю обслугованих 
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туристів за останні три роки піднялась з 8-го (2014-2015 рр.) на 5-те місце 

(2016 р.). Але у кількісному виражені у 2015 р. потік туристів становив 

32,5 тис. осіб, що на 30,7% (або 14,4 тис осіб) менше, ніж у 2014 р. За 

показником в’їзного туризму Одеська область у 2015 р. займає 2-ге місце, 

поступаючись тільки м. Києву, причиною такого зрушення слугувало 

вибуття з рейтингу АР Крим, м. Севастополя, та різкий спад в’їзного 

організованого туризму у Львівській області. Можемо констатувати, що 

найближчими конкурентами за в’їзним туризмом є м. Київ, Львівська та 

Івано-Франківська області. 

Найбільша частка туристів (92,26%), що була обслугована 

туроператорами та турагентами в Одеській області у 2015 р. приходиться 

на мету поїздки «дозвілля та відпочинок». Це також характерно для всієї 

країни у цілому. Якщо простежити розподіл даної мети поїздки за видами 

туризму, то можна констатувати, що туристи які виїжджали з території 

України до інших країн у 95,98% переслідували саме цю мету. Іноземні та 

внутрішні туристи в рамках країни обирали мету поїздки «дозвілля та 

відпочинок» у 66,31% та 63,32% випадків відповідно, що вказує на 

вагомий внесок службової мети поїздки (22,38% та 26,61% відповідно) 

[9]. 

Таблиця 2 - Розподіл туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами за метою поїздки та видами туризму у 2015 році 

 од.в

им 

Усьо

го 

У тому числі за метою поїздки 

С
л
у
ж
б
о
в
а,
 

д
іл
о
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н
ав
ч
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н
я
 

Д
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зв
іл
л
я
, 

в
ід
п
о
ч
и
н
о
к

 

Л
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С
п
е
ц
іа
л
із
о
в
а 

н
и
й
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у
р
и
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ін
ш
е
 

осіб % осіб % осіб % осі

б 

% ос

іб 

% осіб % 

В’їзних 

туристі

в 

Украї

ни 

осіб  1661

8   

3719 22,

4 

1101

9 

66

,3 

159

3 

9,

6 

23

2 

1,

4 

5 0,

03 

50 0,

3 

Одес

ька 

осіб  2954   101 3,4

2 

2853 96

,6 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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облас

ть 

% 17,8  2,72 - 25,9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Виїзних 

туристі

в 

Украї

ни 

осіб  1925

344  

7059

0 

3,7 1847

859 

95 117

2 

0,

1 

14

51  

0,

1 

24

3 

0,

01  

402

9 

0,

2 

Одес

ька 

облас

ть 

осіб  2498

7 

1118 4,5 2363

5 

94

,6 

112 0,

5 

53 0,

2 

0 0 69 0,

3 

% 1,3 1,6 - 1,3 - 9,5

6 

- 3,6 - 0 - 1,7 - 

Внутрі
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В Одеській області службова мета поїздки займає 5,26% (або 1,7 тис. 

осіб) від загальної кількості обслугованих туристів, але розподіл за 

видами туризму здійснюється не рівномірно: в’їзні туристи – 3,42% (101 

особа); виїзні туристи – 4,47% (1118 осіб); внутрішні туристи – 10,79% 

(489 осіб). Тобто спостерігається нерозвиненість службової, ділової та 

навчальної мети для іноземних туристів в Одеській області. Це вказує на 

доцільність створення event-заходів для підвищення питомої ваги 

службової, ділової та навчання мети. Для цього пропонується організація 

конференцій, конгресів, ярмарків, виставок, лекцій, професійних 

спортивних заходів. Прикладом цієї пропозиції може бути організація 

Odessa Smart Forum, що поєднала у собі конференції 6-ти вищих 

навчальних закладів м. Одеси [1]. 

Не зважаючи на наявність санаторно-курортної бази в Одеській 
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області, мета поїздки «лікування» займає вкрай низьку позицію. Жоден 

іноземний турист не купив тур до Одеської області заради покращення 

здоров’я у 2015 р. Це не виключає імовірність користування санаторно-

лікувальними послугами без посередницької допомоги. Так громадяни 

республіки Молдова використовуючи санаторії, як засіб розміщення у 

Одеській області, мають можливість оздоровлення, але це не є метою 

поїздки [2].  

В Одеській області великий потенціал для використання 

бальнеотерапії, кліматотерапії та інших санаторно-курортних процедур. 

Вже існує досвід створення інноваційних закладів, таких як Grand Marine, 

Nemo, але все ж існує проблема санаторіїв які знаходяться у 

незадовільному стані. Курорт «Куяльник», маючи 180 річний досвід 

надання лікувальних послуг, має бути пріоритетним напрямом реновації 

санаторно-курортного комплексу Одеської області.  

Спортивний туризм в Одеській області знаходиться на 

передостанньому місці у 2015 р. Цей напрям не приваблює іноземних 

туристів до Одеської області, та тільки 110 українських туристів відвідали 

область з цією метою. Розвиваючи напрями для внутрішнього та в’їзного 

туризму Одеська область отримає можливість перетворити сальдо 

туристичного балансу на позитивний, тобто зайняти позицію 

рецептивного туризму. Перспективною метою поїздки може бути 

спортивний туризм, що нерозвинутий в організованій формі. Відтворення 

спортивно-туристичних клубів при вищих навчальних закладах, 

організація змагань може сприяти залученню туристів. За напрямом 

спеціалізований туризм у 2015 р. в Одеській області не було обслуговано 

жодного туриста. Залучення туристів з релігійною, мисливською, 

рибальською та етнічною метою може мати стимулюючий ефект 

підвищення привабливості Одеської області [7]. 

Організація паломницьких турів навіть до інших країн (Афон, 
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Єрусалим) може поєднуватись із відвідуванням святих місць Одеської 

області. Аналізуючи заплановані на 2016 р. заходи можна зробити 

висновок, що з 118 різного роду фестивалів, виставок, концертів, ярмарок 

87 відносяться до дозвілля, 19 відносяться до гастрономічних, 9 – до 

спортивних та 3 – до наукових, що у свою чергу свідчить про 

нерівномірність їхнього розподілу. На нашу думку доцільно збільшити 

кількість заходів спортивного та наукового спрямування. Прикладом 

може бути популяризація веломарафону «Куяльник», переходу «100 км 

Поясом Слави», «Science Slam Одесса» [10]. 
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Рис.1 - Ключові бар'єри для розвитку Одеси 

Велика частка тіньової економіки призводить до знецінення 

інфраструктури міста, зокрема доріг, громадського транспорту, а також 

негативно відбивається на якості міських послуг, таких як соціальний 

захист, охорона здоров’я, освіта (рис. 1).   
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три основні групи: економічні, соціальні та бар'єри для управління 

містом. 

Висновки. Оцінки туристичного потенціалу міста Одеси дозволяє 

виявити регіони для яких туризм має всі шанси стати пріоритетною 

сферою діяльності. За умов вкладання порівняно невеликих витрат, він 

даватиме швидкий прибуток, вирішатиме проблеми зайнятості населення, 

сприятиме зростанню регіональної економіки. При цьому використання 

власного туристичного потенціалу для реабілітації трудових ресурсів та 

населення в цілому, зробить цей процес більш системним та 

територіально і фінансово доступним. 

У цілому можна відзначити формування певних тенденцій структури 

туристичних потоків Одеської області: 

 - зниження туристичної активності відображує не лише стан 

внутрішнього ринкового середовища, але і низький імідж України, що 

залишається незмінним;  

- спостерігається тенденція перевищення виїзного потоку над 

в’їзним, що ускладнює сальдо туристичного балансу Одеської області;  

- у структурі туристичних потоків більша питома вага припадає на 

мету поїздки «дозвілля та відпочинок» у той час, як службовий, 

лікувальний, спортивний та спеціалізований туризм залишаються 

потенційними для розвитку за рахунок проведення певних заходів;  

- спостерігається підвищення рівня Одеської області у структурі 

розподілу в Україні у цілому за видами туризму у відносному виразі за 

рахунок вибуття з туристичного ринку АР Крим, м. Севастополь, 

Донецької області;  

- слід відзначити мотиваційний і географічний перерозподіл в’їзного 

та виїзного туризму. 

Список використаних джерел: 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ В ГОТЕЛЯХ 

У статті розглянуто специфічні методи управління доходами в 

готелях. Охарактеризовані стратегічні важелі управління доходами, 

поняття процесу управління доходами, уточнені умови для впровадження 

сучасних в готелях. 

Ключові слова: управління доходами, джерела доходу, інструменти 

управління доходами, стратегії ціноутворення, динамічне 

ціноутворення.. 

Особливості здійснення господарської діяльності в готельній 

індустрії зумовила виникнення ряду проблем господарської діяльності, 

що характеризуються високим рівнем цінової конкуренції; неповним 

завантаженням номерного фонду; високим рівнем зносу основних засобів 

і зростанням витрат на їх ремонт; істотною часткою матеріальних витрат 

у структурі собівартості. За цих умов активне застосування управління 

доходами стало визнаватися власниками і менеджерами готелів в якості 

завдання стратегічного характеру. У зв'язку з цим особливої актуальності 

набувають питання теоретико-методологічного і науково-методичного 

забезпечення та підвищення ефективності управління доходами готелів. 

Фундаментальні економічні категорії «управління» і «дохід» 

вимагають подальшого дослідження і осмислення з точки зору впливу 

факторів виробництва на зміну результатів діяльності готелів. 

Проблеми управління доходами на сучасному етапі розвитку 

економіки досліджували такими вчені, як А.Н. Асаул, Е.А. Ананькіна, 

Г.Л. Багієв, О.Н. Волкова, K.M. Гарифуллин, Н.В. Корж, Д.А. Козлов, 
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М.В. Мельник, Г.С. Палій, Л.А. Попов, С.С. Скобкін, Л.Б., А.Д. Шеремет, 

і ін. 

В сучасних умовах господарювання для більшості готелів вирішення 

проблем поліпшення фінансово економічного стану і стабільного 

нарощування капіталу виходять на передній план.  

За наявності в готелі хоча б одного з перерахованих факторів 

необхідно створювати систему управління доходами, інакше неминучі 

фінансові втрати. Основна складність полягає в тому, що планування і 

прогнозування доходів підприємств засобів розміщення неможливі за 

єдиним шаблоном, відповідному для інших господарюючих суб'єктів. 

У сфері туризму проблема стабільності розвитку готелів стоїть 

досить гостро. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що розміщення є 

найважливішим елементом туризму. Як справедливо відмічено, немає 

розміщення - немає туризму [1]. 

Не секрет, що багато готелів виживають і процвітають виключно за 

рахунок транзитних туристів і екскурсійного обслуговування. Це готелі 

при аеропортах, що надають транзитним і трансферним пасажирам 

номери з особливих зниженими тарифами; готелі, що знаходяться в 

місцях релігійного паломництва; готелі, що знаходяться в специфічних 

географічних зонах. Доходи готелю складаються з продажу номерів та 

інших послуг, до яких можна віднести такі, як телефон, послуги таксі, 

оренда автомобіля, продаж сувенірів, платне телебачення, оренда кімнати 

переговорів [2]. 

Методи управління доходами можна визначити як оптимізаційну 

модель, яка заснована на прогнозуванні попиту для ринкових 

мікросегментах [3]. І одним з напрямків прогнозування і використання 

інформаційних систем в готелях є система управління доходами. 

Стратегічні важелі управління доходами іменуються в міжнародній 

практиці як чотири C, а саме: календар, годинник, потужність і вартість. 
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Вони об'єднані один з одним п'ятим С - таким елементом, як замовник. 

Стратегічні важелі управління доходами спрямовані на відповідність 

своєчасності обслуговування і ціноутворення, щоб клієнти були готові 

платити за обслуговування в зв'язку з термінами його проведення. 

Базуючись на рівнях і характеристиках купівельного попиту, управління 

готелю в змозі зрушити попит тих клієнтів, які щодо чутливі до ціни. 

Управління доходом - це використання точної аналітики, яка 

передбачає поведінку споживача на рівні мікроринку і оптимізує 

доступність продукту і ціни, щоб максимізувати зростання прибутку [4]. 

Основна мета управління доходом полягає в продажу правильного 

продукту правильному клієнту в потрібний час за правильну ціну. 

Сутність його полягає в розумінні сприйняття клієнтами цінності 

продукту і точному вибудовуванні цін продукту, розміщення і 

доступності з кожним споживчим сегментом. 

Варто відзначити, що управління доходами підприємства засобів 

розміщення має виражатися в економічній техніці, націленої на 

визначення оптимальної цінової політики на основі поведінки попиту на 

послуги підприємств гостинності. 

Вартість порожніх номерів готелю має нульову чисту вартість 

(нульовий оборотний фонд). Попит на послуги готелів може значно 

коливатися під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. При 

цьому якщо попит на них вище наявних потужностей готелю (більше 

номерного фонду), то при всьому бажанні управлінців готелю 

задовольнити його не представляється можливим [4]. 

Складність системи ціноутворення готелю виражена в тому, що 

залежить вона від багатьох факторів, в тому числі від витрат, середньої 

норми прибутку і рентабельності, а також від іміджу готелю і балансу 

«ціна-якість». Ціни в готелі можуть поділяти по групах: 
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- стандартна ціна - максимально висока ціна в інформаційних 

матеріалах готелю; 

- знижена ціна - ціна з наданням знижок; 

- диференційована ціна - змінюється ціна на однаковий номер і / або 

послугу готелі в різні періоди часу; 

- брутто-ціна - передбачає комісійну винагороду на користь 

посередника, який бере участь при продажу послуги готелю; 

- нетто-ціна - ціна, звільнена від комісійної винагороди посередника, 

тобто посередник не має права утримувати з неї в свою користь 

винагороду. 

Змінні витрати готелю дійсно не великі - це витрати, які залежать від 

ділової активності підприємства, тобто зі збільшенням обсягів 

виробництва величина витрат, іменованих змінними, зростає. У готелях 

до таких відносять прибирання номера, прання білизни, надання 

додаткових послуг. 

Постійні витрати не залежать від ділової активності підприємства 

(від його продаж). На підприємствах засобів розміщення до постійних 

відносять витрати на оплату праці персоналу, відрахування у 

позабюджетні фонди, амортизацію основних фондів. Подальше зростання 

витрат супроводжується зростанням продажів номерів готелю. Сукупні 

постійні витрати не змінюються з ростом продажів номерів готелю і є 

умовно-постійними в рамках певної сталої масштабної бази. 

Отже, можливість застосування методу YM на підприємствах засобів 

розміщення є обґрунтованою, тим більше що, за оцінками фахівців, 

застосування даного методу може збільшити оборот готелю до 7%, і це 

викличе істотне збільшення доходу. Методи управління доходами готелів 

впливає на два основних джерела доходів: 

- обсяг продажів; 

- ціна на одиницю послуг. 
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Для оптимізації обсягу продажів номерів використовується так звана 

техніка перебронювання, на яку впливають такі чинники: 

- номерний фонд готелю; 

- завантаження готелю; 

- кількість від'їздів; 

- кількість гарантованих замовлень; 

- кількість негарантованих бронювань; 

- кількість дострокових від'їздів; 

- кількість продовжених бронювань; 

- кількість скасованих гарантованих замовлень; 

- кількість скасованих замовлень з очікуванням до встановленого 

терміну; 

- кількість неявок по гарантоване бронювання; 

- кількість неявок по негарантованих бронювання; 

- кількість дострокових приїздів; 

- кількість номерів, тимчасово вибулих із загального номерного 

фонду (номера на ремонті (OO - Out of Order) Прим. Автора). 

Всі вищевказані показники розраховуються на кожен день. Для їх 

розрахунків використовують дані по абсолютно такому ж дня в динаміці 

за ряд років. 

Відносно планування показників перебронювання готелям варто 

дотримуватися принципу консерватизму, тобто необхідно залишати 

певний резерв номер на той випадок, якщо фактичних споживачів послуг 

заїде більше, ніж кількість вільних номерів. В такому випадку готель 

повинен буде або забезпечити альтернативне проживання, або 

компенсувати гостям ненадання номерів [2]. 

Випадкові гості також вигідні для готелю, тому що вони оплачують 

своє перебування за стандартними цінами (rack rate; rack - барна стійка, 

ресепшн), які набагато вище, ніж ціни при бронюванні. 
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Управління доходами готелів передбачає зміну ціни на номери і 

послуги в залежності від попиту на них. У цьому процесі беруть участь 

два показника: 

- середньостатистична кількість бронювань за кожен інтервал часу до 

фактичної дати бронювання; 

- поточний стан бронювань на певну дату. 

При аналізі взаємодії даних показників можливі такі ситуації і шляхи 

їх вирішення (таблиця 1). 

Таблиця 1 - Взаємодія показників процесу управління доходами 

Форми взаємодії Шляхи вирішення 

Фактичні бронювання нижче 

значень профілю бронювання за 

досить тривалий термін від дати 

бронювання  

Зниження цін або застосування 

маркетингових стратегій 

 

Фактичні бронювання вище 

значення профілю бронювання 

Продаж номерів за стандартною 

ціною. 

Очікування підвищення продажів 

Фактичний попит знижується Агресивні маркетингові стратегії. 

Знижки на номери 

Зростання фактичних бронювань Продаж номерів з резерву по повній 

вартосты 

 

Таблиця показує варіанти управлінських рішень у випадках 

відхилення обсягів ділової активності готельних підприємств від її 

нормального стану та показує необхідність зниження цін або застосування 

інших маркетингових прийомів в разі, коли тривалий час фактичне 

бронювання набагато нижче максимально можливого.  

При фактичному зниженні попиту пропонується застосування 

агресивних маркетингових стратегій, в тому числі зниження вартості 
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номерів. І навпаки, зростання бронювання номерів повинен породити 

продаж номерів з резерву по їх повної вартості. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто актуальні питання використання 

туристичними підприємствами сучасних інформаційних технологій, 

проаналізовано проблеми впровадження інформаційних технологій в 

діяльність туристичних підприємств України, означено перспективи 

використання існуючих технологій в даній галузі діяльності. 

Ключові слова: інформаційні технології, туризм, ринок туристичних 

послуг. 

На сьогоднішній день жодна сфера суспільного життя не обходиться 

без інформаційних технологій, адже потребує переробки великої кількості 

інформації та відповідного інформаційного обслуговування. Сучасне 

суспільство характеризується швидким розповсюдженням нових 

інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-

економічного життя під його впливом. Останнє десятиріччя характерне 

стійкою тенденцією інформатизації процесів управління та 

документального забезпечення підприємств туристичної сфери. 

Туризм сьогодні – це глобальний комп'ютеризованої бізнес, у якому 

беруть участь великі авіакомпанії, готелі та туристичні корпорації всього 

світу. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій у 

діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної 

діяльності, адже точність, надійність, оперативність і висока швидкість 

обробки та передачі інформації визначають ефективність управлінських 

рішень у цій сфері. 
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Значні капітальні вкладення у нові технології спричиняють до 

вертикальної, горизонтальної та діагональної інтеграції туристичних 

підприємств. Інформаційні технології забезпечують значне зростання 

ефективності їх діяльності. Разом з тим, низька інформаційна освіченість 

та слабкі комунікації гальмують розвиток сфери туризму. Як наслідок, в 

умовах глобалізації економіки роль інформаційних технологій у розвитку 

туристичних підприємств не викликає жодного сумніву [1, c. 278]. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності використання 

підприємствами туристичної галузі сучасних інформаційних технологій, 

доведення переваг їх використання. 

На сьогодні у більшості розвинених країн велика частина зайнятого 

населення у своїй діяльності тією чи іншою мірою пов'язана з процесами 

підготовки, зберігання, обробки і передачі інформації і тому змушена 

освоювати та використовувати відповідні цим процесам інформаційні 

технології. 

Характерними рисами сучасного туристичного ринку є висока 

динамічність розвитку, значна кількість учасників, надзвичайно широка 

географічна охопленість і, як наслідок, необхідність відповідного 

оперативного інформування. Активізація і розвиток туристичного ринку, 

підвищення рівня вимог споживачів до якості і комплексності послуг, які 

пропонують підприємства сфери туризму, вимагають активного 

впровадження і використання сучасних інформаційних технологій та 

методів управління, покликаних оптимізувати діяльність підприємств, 

підвищити ефективність процесів обслуговування. Як відомо, специфіка 

технології створення та реалізації туристичного продукту вимагає 

використання таких систем, які б в найкоротший термін надавали 

відомості про доступність усіх складових туристичної інфраструктури, 

забезпечували своєчасність вирішення додаткових завдань при наданні 

туристичних послуг [5, с. 109].  
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Аналізований спектр питань не є новим для наукової думки України 

та зарубіжжя, у різний час над його вивченням працювали Г. Багієв, 

А. Макадамс, В. Мартін, А. Виноградов, А. Дурович, В. Квартальнов, 

М. Морозов, С. Мельниченко, Є. Ромат, М. Скопень, Т. Ткаченко, ін. 

Інформаційна технологія – це представлене в проектній формі 

концентроване вираження наукових знань, інформації і практичного 

досвіду, яке дозволяє раціональним чином організувати будь-який 

інформаційний процес. Поняття «інформаційна технологія», яке виникло 

в останнє десятиліття ХХ ст. в процесі становлення інформатики, однією 

зі своїх особливостей має той факт, що в ньому і предметом, і продуктом 

праці є інформація, а знаряддями праці – засоби обчислювальної техніки і 

зв'язку. Крім того, на сьогодні інформація розглядається як цілком 

реальний виробничий ресурс, поряд з іншими матеріальними ресурсами. 

Виробництво ж інформації та її верхнього рівня – знань робить 

вирішальний вплив на модифікацію існуючих і створення нових 

технологій. Ще два десятка років тому інформаційні технології та туризм 

здавалися несумісними партнерами. А сьогодні два цих поняття настільки 

тісно взаємопов'язані між собою, що з'явився навіть новий вид туризму – 

«альтернативний туризм» або «електронний туризм» 

Серед відмітних властивостей інформаційних технологій, що мають 

стратегічне значення для розвитку суспільства представляється доцільним 

виділити наступні, найбільш важливі. 

По-перше, інформаційні технології дозволяють активізувати й 

ефективно використовувати інформаційні ресурси суспільства, які 

сьогодні є найбільш важливим стратегічним фактором його розвитку. 

Досвід показує, що активізація та поширення та ефективне використання 

інформаційних ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, 

технологій, передового досвіду) дозволяють одержати істотну економію 
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інших видів ресурсів: сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів і 

устаткування, людських ресурсів, соціального часу. 

По-друге, інформаційні технології дозволяють оптимізувати і в 

багатьох випадках автоматизувати інформаційні процеси, які в останні 

роки займають все більше місця в життєдіяльності людського суспільства. 

Загальновідомо, що розвиток цивілізації відбувається в напрямку 

становлення інформаційного суспільства, в якому об'єктами і 

результатами праці більшості зайнятого населення стають уже не 

матеріальні цінності, а головним чином, інформація і наукові знання. В 

даний час в більшості розвинених країн велика частина зайнятого 

населення у своїй діяльності в тій чи іншій мірі пов'язана з процесами 

підготовки, зберігання, обробки і передачі інформації і тому змушена 

освоювати і практично використовувати відповідні цим процесам 

інформаційних технології [3, с. 40]. 

З-поміж іншого присутність інформаційних технологій у сфері 

туризму проявляється у: 

– сфері бронювання і резервування (наприклад, електронне 

бронювання авіаквитків, залізничних квитків, турів, готелів і т. д. в 

режимі он-лайн); 

– маркетингу та рекламі туристичних підприємств в мережі Інтернет 

(наприклад, інтернет-сайти туристичних компаній, банерна та контекстна 

реклама, розсилки, дошки оголошень, електронні офіси, за допомогою 

яких кожен може придбати тур, оплатити квитки на літак і т. д.); 

– системі мультимедіа (наприклад, туристичні каталоги, брошури, 

довідники (на компакт дисках та в мережі Інтернет)).  

У практичній діяльності туристичних підприємств на сьогодні 

присутні різні види інформаційних технологій, а саме: глобальні 

розподільчі системи, системи бронювання та резервування, електронні 
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інформаційні системи, інформаційні системи менеджменту, мобільні 

системи зв’язку, послуги глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. 

У туристичному бізнесі інформаційні технології спрямовані, у першу 

чергу, на вирішення завдань управління та своїми перевагами мають такі, 

як зниження витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів туристичних 

підприємств, гарантоване виконання замовлень у необхідному обсязі та в 

зазначені строки, забезпечення якості туристичного продукту через якість 

виробничих і управлінських технологій [2,c.174]. 

Активно використовують ІТ турагенти і туроператори для щоденного 

планування та управління операціями. Наприклад, у США і 

Великобританії Близько 90 % турагентів пов'язані в Комп'ютерні Системи 

Бронювання (КСБ), які є загальною інформаційною базою туристичних 

послуг. Тут представлені не тільки авіапослуги, але також ночівлі в 

готелях, оренда автомобілів, круїзні поїздки, інформація про місце 

перебування, курс валют, повідомлення про погодні умови і т. д. Таким 

чином, КСБ дозволяють резервувати всі основні сегменти туру і 

оптимізувати процес їх бронювання. 

Прикладом застосування інформаційних технологій в сфері туризму є 

сайти готелів, авіакомпаній, туристичних фірм в мережі Інтернет – так 

звані віртуальні посередники. Вони дозволяють туристу самостійно, без 

участі туристських фірм знаходити необхідну інформацію, замовляти 

послуги безпосередньо у їх виробників. 

Прикметно, що три чверті послуг, придбаних споживачами через 

мережу Інтернет, припадають на США, в яких понад 60 % туристів 

використовують Інтернет для пошуку відповідних турів. І це очевидно, 

оскільки в туристській галузі попит дуже сильно залежить від вартості і 

оперативний пошук необхідної інформації часто відіграє вирішальну роль 

у покупці, тому все більше споживачів віддають перевагу пошук та 
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замовлення квитків і готелів саме в мережі Інтернет будь-якого іншого 

джерела інформації. 

Що стосується України, то інформаційні Інтернет-технології в сфері 

туристичного бізнесу не відіграють у нашій державі значної ролі. 

Сьогодні більшість українських туристичних компаній використовують 

мережу Інтернет як велику дошку оголошень для реклами своїх 

можливостей по організації туристичного обслуговування, водночас 

основні продажі турів здійснюються при особистому візиті покупця в 

туристичну фірму. Відтак, повний переклад українського турбізнесу на 

он-лайнові технології на даний момент є неможливим. На користь 

подібному висновку позначаються також  відсутність чіткого 

законодавства в цій сфері, низький рівень розвитку туристського ринку, 

недостатня досвідченість споживачів, неможливість оплатити послуги 

кредитною карткою і захистити клієнта від різного роду шахрайств [4, с. 

62]. Крім того, споживачі украй мало купують туристичні послуги в он-

лайновому режимі через те, що вважають неповною інформацію в 

Інтернеті, не довіряють віртуальним агентствам, не знають надійних 

туристських сайтів і не вміють ними користуватися. 

Однак, нові портативні бездротові пристрої, які дають вихід в 

мережу, розширення кількості та якості інформації про туристські центри 

та послуги, що мають відношення до подорожей, передбачають помітні 

зміни в туристському бізнесі. У підсумку, очікується, що вже в 

найближчому майбутньому дедалі більше українських туристів 

купуватимуть туристичні послуги в режимі он-лайн або самостійно їх 

плануватимуть з використанням всесвітньої павутини. 

Отже, розвиток інформаційних технологій та широке їх використання 

туристичними фірмами дозволяють останнім розширити свою 

присутність на ринку, а заразом суттєво зекономити час, отримати 

більший прибуток. Використання туристичними підприємствами 
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інформаційних технологій забезпечує їм, крім того, швидку реакцію на 

потреби клієнтів і максимальне їх задоволення, гнучкість, 

упорядкованість та узгодженість діяльності. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто питання управління маркетингом у готельно-

ресторанних закладах, особливості і складові готельної індустрії, її роль 
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у загальному обороті туристичного бізнесу, підкреслено необхідність 

створення сучасної інфраструктури ринку колективного туризму. 

Розкрито зміст понять «стратегія», «операційний маркетинг» і 

«стратегічний маркетинг», проаналізовано їх вплив на розвиток 

туристичної індустрії й суспільство в цілому.  

Ключові слова: готельна індустрія, світовий ринок, тенденції 

розвитку, колективні засоби розміщення.  

На сьогодні розвиток ринку послуг пов’язаний з рівнем його 

насичення і конкуренцією, а також з концепцією управління: від 

орієнтації на виробництво, потім - на продукт/послугу, які пропоновані 

ринку, на активізацію збутової діяльності, нарешті - до орієнтації на 

споживача, його потреби, тобто на маркетинг, тому техніко-економічне 

обґрунтування готелів та ресторанів неможливе без аналізу елементів 

маркетингу. Непередбачуваність є основною причиною виникнення 

стратегічного маркетингу. У поєднанні із «широкою перспективою» 

бачення майбутнього - це заперечення можливості та необхідності 

постановки довгострокових цілей. Стратегічний маркетинг готельного 

комплексу - це передусім аналіз потреб фізичних осіб і організацій у 

готельних послугах. Роль стратегічного маркетингу готельного комплексу 

полягає в простеженні еволюції певного ринку готельних послуг, 

виявленні різних існуючих чи потенційних ринків або їх сегментів на 

основі аналізу потреб, що потребують задоволення. Операційний 

готельний маркетинг - це активний процес з короткостроковим 

горизонтом планування, направлений на вже існуючі ринки. Стратегічний 

готельний маркетинг виявляє незадоволені потреби і розробляє відповідно 

адаптовані готелі й послуги; операційний готельний маркетинг здійснює 

план дій, що призводить до створення і зростання попиту на ці готельні 

послуги [6]. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку 

готельної індустрії в Україні і світі досліджували такі вітчизняні та 
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зарубіжні вчені: Х. Роглєв, І. Калачова, Н.Корж, Л. Нечаюк, Л. Шматько, 

М. Мальська, Ф. Котлер, Г. Круль, Дж. Мічеллі та інші.  

Метою статті є визначення потреби у формуванні колективних 

засобів розміщення в Україні та розвитку туристичної індустрії для 

суспільства в цілому.  

Готельна індустрія є однією із складових туристичної індустрії в 

Україні. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших 

функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним 

житлом і необхідними послугами, тому що проживання та відповідне 

обслуговування суттєво впливають на рівень туристичного сервісу. Отже, 

готельна індустрія стає швидкозростаючим бізнесом, що приносить значні 

грошові надходження. 

 Розвиток колективних засобів розміщування в України 

характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до 

ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних 

послуг. При цьому є ряд об’єктивних причин, що впливають на ринок 

готельних послуг в Україні та на які вона сьогодні не може впливати. За 

рахунок зменшення колективних закладів розміщування в Україні 

подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення 

конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому ринку, 

тому сьогодні неможливо розробити єдині пропозиції для всіх готельних 

підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації щодо 

удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні 

для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, 

регіонального, місцевого), тому в сучасних умовах значної 

нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу увагу 

приділяти розробці стратегій розвитку готельного господарства, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності й економічної 
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ефективності готельних комплексів, що й обумовило вибір мети 

дослідження. Всесвітня туристична організація визначає засіб розміщення 

як будь-який об’єкт, що регулярно або епізодично надає туристам місця 

для ночівлі. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення 

передбачає розподіл їх на дві великі групи - індивідуальні та колективні. 

До складу колективних відносяться готелі й аналогічні їм заклади, 

спеціалізовані та інші колективні засоби розміщення. На відміну від 

індивідуальних, усі вони повинні підлягати єдиному керівництву, 

приймати оплату за встановленими цінами та надавати певний комплекс 

послуг з обслуговування туристів.  

До аналогічних засобів розміщення відносять ті, що складаються з 

номерів і надають обмежені готельні послуги, зокрема щоденне 

заправляння ліжок, прибирання кімнат і санвузлів (наприклад, пансіонати, 

будинки відпочинку, вмебльовані кімнати тощо). Спеціалізовані засоби 

розміщення, за версією UNWTO, повинні мати єдине керівництво, 

надавати мінімум готельних послуг, не обов’язково складатися з номерів, 

і, крім розміщення, виконувати ще певну функцію. У даному випадку 

одиницею житла може служити палата санаторія, будиночок спортивної 

бази, каюта судна, купе залізничного вагона тощо. Інші колективні засоби 

розміщення передбачають наявність мінімуму послуг, до складу яких уже 

не входить щоденне прибирання кімнат і санвузлів. Дані заклади не 

обов’язково містять номери, а можуть мати окремі одиниці житлового 

типу або колективні спальні приміщення.  

Згідно з рекомендаціями UNWTO, в Україні створена нормативно-

правова база з організації готельного бізнесу. Одним із документів, що 

регулюють діяльність засобів розміщення туристів, є «Порядок надання 

послуг з тимчасового розміщення (проживання)» [5], відповідно до якого 

між колективними й індивідуальними засобами розміщення України 
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проведена чітка грань, у зв’язку з чим визначені правила їх 

функціонування (табл. 1). 

Таблиця 2 - Склад засобів розміщення туристів в Україні  

Показники Засоби розміщення 

колективні індивідуальні 

Загальна 

кількість місць 

для ночівлі 

10 місць і більше Менш як 10 місць 

Оплата За встановленими 

цінами 

Договірна плата або 

безкоштовно 

Державна 

реєстрація 

Юридична або 

фізична особа суб’єкт 

підприємницької 

діяльності (СПД) 

Реєстрація як СПД 

не потрібна 

Фінансова 

звітність 

Комплект 

документів у повному 

обсязі для даного виду 

діяльності 

Декларація про 

дохід, отриманий від 

надання послуг з 

тимчасового розміщення 

Статистична 

звітність 

Комплект 

документів у повному 

обсязі для даного виду 

діяльності (форми №1-

готель, №1-курорт) 

Книга реєстрації, де 

зазначена інформація про 

паспортні дані, дату 

прибуття й від’їзду 

туриста, вартість наданих 

послуг тощо 

Сертифікація Послуги з тимчасового розміщення підлягають 

обов’язковій сертифікації стосовно безпеки для 

життя та здоров’я людей, захисту їх майна, охорони 

довкілля 
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Таким чином, мірилом віднесення засобу розміщення до того або 

іншого виду служить показник кількості місць для обслуговування 

мешканців (10 осіб). У зв’язку з цим до категорії колективних відносяться 

засоби розміщення, що мають у наявності 10 місць і більше, власники 

яких зобов’язані пройти процедуру державної реєстрації як юридичні 

особи-СПД або фізичної особи підприємця, здійснювати свою діяльність 

згідно з чинними нормативно-правовими актами у сфері туризму, 

приймати оплату за послуги на підставі встановлених цін, подавати у 

повному обсязі комплект документів фінансової та статистичної звітності 

відповідним державним органам. Слід зазначити, що в Україні наразі має 

місце різнопланова класифікація засобів розміщення, запропонована як 

авторами наукових публікацій, так і відображена у нормативно-правових 

документах. Корж Н.В., Онищук Н.В. класифікують засоби розміщення за 

такими ознаками, як місце та географія розташування, стаціонарність, 

режим експлуатації, контингент споживачів, забезпечення клієнтів 

харчуванням, тривалість перебування туристів, цінова політика, рівень 

комфорту та умови розміщення, місткість номерного фонду (малі, середні, 

великі), функціональне призначення тощо [3]. Об’єкти з надання послуг 

тимчасового проживання також досліджуються залежно від виду 

транспорту, що використовуються туристами (пристанційні засоби 

розміщення, притулки, мотелі, ротелі, флайтелі), за формою власності 

тощо [4]. 

У цілому ж на основі виявлених і вказаних тенденцій у розвитку 

галузі готельного господарства в Україні, а також організаційно-

економічних особливостей досліджуваних підприємств даної сфери 

окреслено особливості їх господарської діяльності, що впливають на 

особливості побудови систем бухгалтерського обліку та господарського 

контролю на таких підприємствах.  
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Слід зазначити, що в нормативно-правових актах, які регламентують 

готельну діяльність в Україні, існують певні суперечності. Наприклад, 

неузгодженість між формами статистичної звітності №1-готель «Звіт про 

роботу готелю» і №1-курорт «Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) 

закладу» та національним стандартом ДСТУ 4527:2006 щодо визначення 

ємності і структури підприємств готельного господарства. Крім того, 

типологія засобів розміщення, представлена в ДСТУ 4527:2006, також 

відрізняється від міжнародної класифікації за UNWTO. Так, за формою 

№1-готель звітують підприємства, узагальнені відомості про які потім 

подаються в різноманітні інстанції, у тому числі й міжнародні, як про 

готельну базу України. На наш погляд, цей звіт повинен відображати дані 

тільки про готелі й аналогічні їм заклади розміщення, однак, згідно з 

інструкцією [9], він містить інформацію про показники діяльності готелів, 

готельно-офісних центрів і мотелів (які є окремими типами готелів), 

туристичних баз (які є одним із типів аналогічних готелям закладів), 

кемпінгів, гірських притулків і гуртожитків (які відносяться до інших 

колективних закладів розміщення за методологією ДСТУ 4527:2006). З 

іншого боку, згідно з українським законодавством, до категорії готелів 

відносяться санаторії (які за міжнародними нормами повинні включатися 

до складу спеціалізованих засобів розміщення, тому що виконують 

лікувальну функцію). Однак в Україні санаторії звітують не за формою 

№1-готель, а за формою №1-курорт разом з такими закладами, як 

пансіонати, будинки відпочинку і бази відпочинку (які є аналогічними 

готелям закладами), дитячі оздоровчі табори (спеціалізовані заклади) 

тощо. 

Таким чином, в Україні немає чіткої структури ні для класифікації 

колективних засобів розміщення за групами, ні для врахування даних про 

їх діяльність за певними формами статистичної звітності, що суттєво 

видозмінює й звужує рамки існуючої готельної бази. 
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За оцінками фахівців, частка засобів розміщення України у світовій 

готельній базі становить лише 0,5 %. Проте слід відмітити, що у даному 

випадку йдеться тільки про ті підприємства, які звітують за формою №1-

готель (тобто за винятком багатьох видів аналогічних закладів 

розміщення, що враховуються за формою №1-курорт). Таким чином, звіти 

про готельну базу України не відповідають дійсності, що підтверджується 

відомостями, опублікованими у статистичних щорічниках України. 

Відповідно до проведеного дослідження деяких нормативно-

правових актів чинного українського законодавства про засоби 

розміщення й аналізу статистичної інформації, доцільно запропонувати 

такі заходи: - привести класифікацію засобів розміщення туристів у 

відповідність з міжнародними нормами. Насамперед це стосується 

національного стандарту України ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. 

Засоби розміщення. Терміни та визначення», в якому зазначена типологія 

готелів та інших об’єктів розміщення; - удосконалити механізм подання 

статистичних звітів засобами розміщення - створити такі форми звітності, 

згідно з якими можна було б визначити реальні межі готельної бази, а 

також урахувати заклади тимчасового проживання, що відносяться до 

інших груп. Для цього необхідно розробити й впровадити на державному 

рівні статистичну звітність за формами №1-готель (винятково для готелів 

і аналогічних їм закладів), №1-курорт (винятково для санаторно-

курортних і оздоровчих спеціалізованих установ), а також передбачити 

форми звітності для інших колективних та індивідуальних засобів 

розміщення.; - посилити контроль за здійсненням готельної діяльності, 

наприклад, зобов’язати всіх суб’єктів господарювання, які мають намір 

займатися готельним бізнесом, придбати дозвіл на його провадження під 

час державної реєстрації, що значно полегшить їх облік.  

Що стосується власників індивідуальних засобів розміщення, то 

ситуація дещо інша, оскільки вони не є суб’єктами підприємницької 
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діяльності й, відповідно, не зареєстровані в органах місцевої державної 

адміністрації. Кращим заходом у цьому випадку може бути посилення 

контролю регіональних органів виконавчої влади за діяльністю подібних 

закладів тимчасового проживання. У зв’язку із цим на місцевому рівні 

необхідно прийняти пакет документів для нормалізації роботи в даному 

секторі. Реалізація запропонованих заходів може допомогти вивести з тіні 

ті засоби розміщення, які не звітують перед органами статистики, у 

результаті чого неможливо визначити реальну ємність готельної бази 

України. 

Результати дослідження свідчать про те, що за останні декілька років 

через воєнні дії, складну політичну ситуацію й тимчасову окупацію 

території Автономної Республіки Крим та частини зони проведення АТО 

туристичний потік зменшився. Проведений аналіз динаміки кількості 

готелів в Україні та світі, а також тенденції зміни готельного фонду 

дозволяють зробити висновок, що дана галузь економічної діяльності є 

перспективною сферою капіталовкладень, оскільки розвивається 

достатньо швидкими темпами, зумовлює рівень зайнятості у відповідних 

регіонах, створює матеріальну базу для розвитку туризму. Незважаючи на 

зростання кількості економічно активних підприємств у досліджуваній 

галузі, слід констатувати зниження іміджу держави на ринку готельних і 

туристичних послуг, спричинене відсутністю конкуренції в готельній 

сфері України порівняно із зарубіжними курортними й туристичними 

центрами в контексті співвідношення між якістю готельних послуг, що 

надаються, та ціновою політикою вітчизняних готелів (остання базується 

переважно не на реальних економічних розрахунках, а на загальних 

тенденціях зростання цін та ажіотажі з боку споживачів). Вивчення 

особливостей діяльності підприємств готельного господарства України 

вказує на існування певних тенденцій у їх функціонуванні, зокрема: 

невідповідність якості готельних послуг ціновим пропозиціям щодо 
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послуг підприємств готельного господарства; неорганізованість роботи 

структурних підрозділів готельного господарства, нерозвиненість 

транспортної й організаційної інфраструктури; нераціональне 

використання рекреаційного потенціалу, земельних і природних 

лікувальних ресурсів держави готельними комплексами, особливо у 

курортних зонах, незадовільний екологічний і санітарний стан територій, 

використовуваних підприємствами готельного господарства.  

Однією з головних передумов розвитку готельного господарства 

України є створення сприятливого інвестиційного клімату та пошук 

джерел фінансування для будівництва нових і реконструкції вже діючих 

підприємств. Отже, готелі мають можливість вибору декількох підходів 

до управління ринками готельних послуг і суб’єктами ринкових відносин. 

З одного боку, готелі мають задовольняти всі вимоги клієнтів, з іншого - 

беруть активну участь у створенні потреб і створюють саме ті, які можуть 

і мають намір задовольнити. Тому питання про управління потребами 

шляхом впливу на самовизначення клієнта, на соціокультурні норми 

споживання послуг готелів або шляхом пропозиції нових комбінацій 

існуючих потреб і норм споживання є надзвичайно важливим. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

Метою статті є дослідження виявлення особливостей регулювання 

готельного бізнесу за допомогою інформаційних технологій. У статті 

розглянуто вплив інформаційних технологій на управління готелем, 
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оскільки він прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як 

окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому, а також вплив на  

конкурентоспроможність на сьогоднішньому ринку. У статті 

проаналізовано використання комп’ютерних мереж, Інтернету та 

інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації 

всіх бізнес-процесів готелю, які на сьогодні є не просто питанням 

лідерства і створення конкурентних переваг, але й виживання на ринку в 

найближчому майбутньому. Зроблено висновок про необхідність 

застосування інформаційних технологій як інструменту регулювання 

міжнародних бізнес-процесів готельного господарства.  

Ключові слова: Інформаційні технології, інформатизація, готельній 

бізнес, Інтернет-бронювання, туристи, електронна комерція, світове 

господарство, Інтернет-ресурси, автоматизація, комп’ютерні мережі, 

економічна ефективність, маркетинг.  

Постановка проблеми. Успішний розвиток та функціонування 

інформаційної економіки, ефективне управління інформаційними 

ресурсами, що має на увазі активізацію процесів інформатизації. 

Реалізація поставленої задачі передбачає аналіз та прогнозування 

розвитку процесу автоматизації з урахуванням соціально економічного 

стану країн світу в умовах міжнародної глобалізації. Розв’язання цієї 

проблеми вимагає застосування відповідного методичного 

інструментарію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз застосування 

сучасних інформаційних технологій в умовах глобалізації світового 

господарства виробляли М.Б. Біржаков, С.П. Бистрянцев, В.Г. Гуляєв, 

М.П. Йолочкін, І.В. Зорін, В.А. Квартальнов, А.Б. Косолапов, В.Н. 

Логінов, С.В. Мельниченко, Н.К. Моїсеєва, І.П. Морозов, Л.А. Родигіної, 

М.М. Скопень, В.В. Худо та інші. 
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Постановка завдання. Сучасні інноваційні технології активно 

впроваджуються в сферу готельного бізнесу та їх застосування стає 

невід'ємною умовою підвищення конкурентоспроможності будь-якого 

підприємства готельного бізнесу. Індустрія міжнародного гостинності 

дозволяє використовувати все різноманіття інноваційних технологій 

починаючи від спеціалізованих програмних продуктів управління окремої 

мережею готелів до застосування глобальних комп'ютерних мереж. 

Основною метою даного дослідження є виявлення тенденцій і концепція 

розвитку інформатизації міжнародного готельного бізнесу в умовах 

глобалізації світового господарства, а так само підходи розвитку 

інформатизації в сучасних умовах. Актуальність проблеми 

підтверджується тим, що існуючі методики оцінки рівня інформатизації 

країн в умовах міжнародної глобалізації мають фрагментарний характер, 

та потребують більш ретельного вивчення теоретику-методологічних 

основ та методичних підходів з використанням економетричних методів 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Цивілізаційне 

(глобальне) економічне знання почало формуватися на стані становлення 

світового ринку (кінець XV-XVI ст.), у процесі розгортання першої 

промислової революції (XVIII ст.) і поглиблення міжнародного поділу 

праці, визрівання цілісної світо господарської системи (кінець XIX ст.). 

На сьогодні головними системотворчими чинниками у світовій 

економічній системі, які цементують її цілісність та внутрішню єдність, є 

науково-технологічна революція і насамперед її інформаційно-

інтелектуальна домінанта; інтернаціоналізація та глобалізація усієї 

господарської діяльності; ринкові детермінанти й важелі, особливо 

різноманітні фінансові інструменти. У цілому це зумовлює появу 

небаченої суперсистеми фінансово-інформаційних зв’язків у масштабах 

планети. Головна особливість сучасної економічної еволюції полягає у 
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переході від енергетичної до інформаційної складової, що детермінує 

відповідні зміни у змісті й характері праці, в її поділі та кооперації в 

національному й глобальному масштабах. Основне парадигмальне 

зрушення міститься у площині інформаційно-інтелектуальних координат 

виробництва і праці та в їхній суспільно-економічній структурі. 

Нині соціально-економічний розвиток країни, регіону, та і світу в 

цілому, значною мірою залежить від технологічного прогресу. 

Впровадження новітніх досягнень наукової думки, вдосконалення 

технологічних і управлінських процесів, використання нових шляхів, 

методів, можливостей для вирішення конкретних економічних завдань 

давно вже є основним змістом господарської діяльності в розвинених, 

постіндустріальних країнах, які складають ядро сучасного світового 

господарства. Така інноваційна модель розвитку довела свою 

ефективність, але її імплементація вимагає специфічного світосприйняття, 

грунтованого на творчому підході до господарської діяльності, і 

передбачає постійний пошук нетрадиційних рішень, позбавлення від 

будь-яких догм і обмежень. Виховання такого творчого світосприйняття, 

формування його в професійних кругах є важливим практичним 

завданням, рішення якого пов'язане з підвищенням загального рівня 

технологічного розвитку, комп'ютеризації, інформаційної грамотності 

населення. Саме це і визначає актуальність досліджень в предметній 

області регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою 

інформаційних технологій [1, c. 265]. 

У сучасних умовах бурхливий розвиток індустрії туризму обумовлює 

високий рівень конкуренції у готельному бізнесі. Великі готельні мережі 

складають серйозну конкуренцію власникам невеликих незалежних 

готелів у завоюванні та збереженні споживачів, в укладанні контрактів з 

постачальниками, у вправному та ефективному вирішенні проблем 

управління персоналом, відповідним чином відгукуватися на нові виклики 
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конкурентного середовища. Особливо це стосується технологічних 

інновацій, що стають складовою продукту [6, с.49]. Застосування 

різноманітних і складних типів управління готельним господарством, 

поява сучасних технологій, вихід на готельний ринок України 

міжнародних готельних мереж, розвиток національних готельних 

комплексів, які є серйозними конкурентами незалежних готелів, зумовили 

необхідність дослідження процесу формування та розвитку закордонного 

готельного бізнесу. Тому дослідження світового досвіду розвитку 

готельного господарства з метою посилення позицій національного 

готельного бізнесу на ринку туристичних послуг стає ще більш 

актуальним. 

Вагомий внесок у дослідження проблем функціонування, управління 

та проблем розвитку готельного господарства зробили такі вчені, як С. 

Байлик, І. Балабанов, Ю. Волков, В. Герасименко, В. Гуляєв, А. Дурович, 

І. Зорін, К. Каспар, Ф. Котлер, А. Кох, Й. Кріпендорф, М. Мальска, Г. 

Мунін, Л. Нечаюк, Г. Папірян, П. Пуцентейло, Х. Роглєв, Н. Телеш, В. 

Фреєр, В. Цибух, С. Цьохла, О. Шаблій, І. Школа, Л. Шматько та ін. Але 

все ще існує велика кількість невирішених питань, не досить ретельно 

розглянуто можливості використання зарубіжного досвіду розвитку 

підприємств готельного бізнесу для України, незважаючи на всебічне і 

постійне вивчення проблем розвитку підприємств гостинності. 

Готельне господарство є матеріально-технічною базою туристичної 

галузі, отже великою мірою визначає якість, вид та особливості 

туристичного продукту, а також впливає на формування туристичної 

інфраструктури та рівень туристичного сервісу [3, с. 23]. Ефективне 

функціонування готельного господарства певною мірою залежить від 

позитивних або негативних змін в економіці країни. В свою чергу від 

нього залежить розвиток сфер бізнесу, відпочинку та культури [4, с.82]. 
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Пошук нових сегментів ринку, загострення конкуренції між 

готелями, поширення та урізноманітнення туристичного попиту, 

зростання кількості всесвітніх подорожей та туристів різного рівня, з 

одного боку, бурхливий розвиток нових технологій будівництва, поява 

нових оздоблювальних і будівельних матеріалів, застосування новітніх 

комп’ютерних технологій та електроніки – з другого, обумовлюють появу 

нових сучасних тенденцій розвитку всесвітнього готельного господарства, 

з-поміж яких: 

- поширення інтересів готельного бізнесу на послуги і продукти, які 

раніше надавалися підприємствами інших галузей; 

- екологізація готельних послуг; 

- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє чіткіше 

орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних 

обставин; 

- глобалізація та концентрація готельного бізнесу; 

- повна концентрація на потребах та запитах клієнтів з подальшою 

персоніфікацією обслуговування; 

- системна і глибока економічна діагностика з допомогою 

впровадження новітніх інформаційних технологій та засобів комунікації; 

- концептуалізація діяльності; 

- широке використання мережі Інтернет з метою просівання на ринок 

готельних продуктів та послуг, упровадження нових технологій у ділову 

стратегію підприємств готельного бізнесу [5, с. 124]. 

Українська готельна індустрія сьогодні знаходиться на етапі 

масштабного переходу з паперово-ручного методу роботи на застосування 

автоматизованих ІТ управління готелем, хоча донедавна знаходилася в 

ізоляції від світових тенденцій розвитку. Вкрай важливим і вже реальним 

фактом для успішного розвитку бізнесу для 60% готелів України стало 

впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ). Дуже 
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важливим для отримання лідерства і створення конкурентних переваг, а 

також існування та виживання на ринку готельних послуг, є використання 

комп’ютерних мереж, Інтернету та Інтернет-технологій, застосування 

наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю [11]. 

Інноваційна інформатизація готельного бізнесу – це цілеспрямований 

процес системної інтеграції комунікаційних та інформаційних технологій, 

комп’ютерних засобів у глобальному інформаційному просторі з метою 

отримання нових загальносистемних властивостей, що дозволяють 

ефективно організувати виробництво готельних послуг, формування, 

реалізацію та споживання готельних послуг з максимальним ступенем 

його індивідуалізації в просторі і часі. 

Після проведення аналізу потреб споживачів та суб’єктів готельного 

бізнесу можна зробити висновки щодо вимог, які висуваються до 

інформаційних технологій: 

- бути достатньо простими і доступними для користування. Це є дуже 

важливим для користувачів, які не належать до професіоналів в галузі 

інформаційно-комп’ютерних технологій; 

- достатньо швидко та високо окупатись; 

- вимагати мінімальних затрат коштів та праці для ефективного 

функціонування; 

- мати широкий діапазон можливостей і гнучкість для вдосконалення, 

розвитку та доповнення; 

- мати здатність пропонувати альтернативні варіанти запропонованих 

готельних послуг; 

- мати високу інформативність; 

- бути здатними самостійно поширювати відкриту інформацію с 

метою залучення нових клієнтів або бізнес-партнерів. 

Такий комплекс пропозицій забезпечить ефективне функціонування 

готельного підприємства та його прибутковість як цільову функцію. 
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Також він дозволить задовольнити переважну більшість потреб 

споживачів готельних послуг, як в основних, так і в додаткових послугах, 

пов’язаних або не пов’язаних з безпосередньою діяльністю готелю. 

Інформаційні системи менеджменту, інтегровані комунікаційні 

мережі, системи мультимедіа, електроні платіжні системи, сучасні 

інформаційно-комп’ютерні системи резервування та бронювання у 

теперішній час широко застосовуються та використовуються в 

готельному бізнесі. Тобто на сайті готелів повинні бути спеціальні опції 

для туристичних агенцій або споживачів готельних послуг, щоб 

скористатися можливостями, наданими призначеними для цього 

програмними ресурсами. 

Засоби просування продукту готельного бізнесу та реклама також 

мають бути присутніми в online - просторі та також є продуктом 

інноваційного розвитку інформаційних технологій. В сучасних умовах 

функціонування і розвитку готельного бізнесу необхідність наявності веб-

сайту готельного підприємства вже не викликає сумнівів і є життєво 

необхідною. 

Нещодавно в Інтернеті з’явився новий вид бізнесу, якому слід 

приділити особливу увагу. Це сайти-агрегатори, які можуть бути 

спеціалізованими та універсальними. Спеціалізовані сайти містять вузько 

спрямовану інформацію про готелі з описом послуг та контактами. 

Універсальні сайти містять узагальнену інформацію з різних секторів 

економіки (allbiz.info, prom.ua, biznes.net тощо) з окремим розділом про 

готелі. Отже розміщувати інформацію про готельне підприємство на 

такому сайті-агрегаторі дуже вигідно, тому що вони мають найбільшу 

кількість відвідувачів. Також, відповідно до оцінок фахівців, велика 

частка успіху в діяльності готельного підприємства залежить від 

використання можливостей, наданих новітніми інформаційними 

технологіями та мережі Інтернет. 
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Таким чином, інноваційний процес в готельному бізнесі – це не лише 

пропозиція нових послуг та використання новітніх інформаційних 

технологій, але й комплексне запровадження нових методів в області 

управління готелем. Наявність стандартного набору технологічних 

операцій фінансово-облікової діяльності, по управлінню готелем або 

обслуговуванню гостей в сучасних умовах не забезпечує готелю 

конкурентних переваг. Зараз цей процес неможливий без запровадження 

та використання інноваційних інформаційних технологій та 

автоматизованих систем управління, які спрощують роботу персоналу з 

одночасним підвищенням її ефективності. 

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) – це системно 

організована для розв’язання задач управління сукупність методів і 

засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, 

пошуку, оброблення і захисту інформації на основі застосування 

програмного забезпечення, засобів зв’язку та обчислювальної техніки, а 

також засобів пропонування інформації до клієнтів. 

Впровадження і використання автоматизованої інформаційної 

системи сприяє значному зниженню витрат. Вона дозволяє скоротити 

витрати на поточний ремонт,  технічне обслуговування, електроенергію, 

значно зменшити поточні витрати завдяки оптимізації використання 

готельного номерного фонду та підвищенню ефективності 

обслуговування клієнтів. 

Послуги, надані через мережу Інтернет, також приносять 

економічний ефект. З допомогою інформаційної системи можна також 

проаналізувати кількість та якість наданих послуг. В найкоротші строки 

можна виключити з переліку послуги, що реалізуються мало і погано, 

замінивши їх новими, а також отримати економічний ефект та прибуток 

більш точного визначення того, як змінюються уподобання гостей, які 

категорії гостей отримують послуги і які саме та ін. Завдяки 
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впровадженню і застосуванню автоматизованої інформаційної системи 

можна підвищити продуктивність праці та знизити потребу в робочій 

силі, при цьому скоротивши витрати на неї приблизно на 30%. На 

нинішній день у світовій практиці найчастіше використовуються такі 

автоматизовані готельні системи: 

1. Система управління готелем (PMS – Property Management System); 

2. Система управління рестораном (Point Of Sales); 

3. Система телефонного сервісу (Telephone Management System); 

4. Система електронних ключів ((Key System); 

5. Система електронних мінібарів ((Minibar System); 

6. Система інтерактивного телебачення (Video Services System); 

7. Система енергозбереження (Energy Management System); 

8. Система обробки кредитних карт (Credit Card Authorization 

System); 

9. Система складського обліку та калькуляції (Food &Beverage); 

10. Система фінансово-бухгалтерського обліку (Accounting System); 

11. Система центрального бронювання (Central Reservation System); 

12. Система Інтернет бронювання (Web Reservation System); 

13. Система кадрового обліку (Human Resource System); 

14. Система безпеки (Security System). 

Автоматизація бізнес-процесів у готелі стосується як зовнішніх 

бізнес-процесів (фронт-офіс), так і внутрішніх бізнес-процесів (бек-офіс). 

Служби прийому та розміщення, маркетингу, бронювання та продажів, 

обслуговування та супроводу – всі структурні підрозділи і співробітники, 

задачею яких є безпосередня взаємодія з гостями, – і називаються фронт-

офісом готелю. Впровадження останніх досягнень в області 

інформаційних технологій обумовлюють появу конкурентної переваги у 

підприємств готельної індустрії. Тому для підприємств індустрії 

гостинності все більш актуальними стають питання комплексної 
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автоматизації процесів діяльності готелю, тобто процесів бронювання 

місць, розрахунків з клієнтами, турагентами і туроператорами, процеси 

управління та господарської діяльності, безпеки об’єктів, збереження 

ресурсів та ін. 

Висновки. При дослідженні сучасного стану розвитку індустрії 

гостинності у світі, треба визнати незаперечний факт, що в переважній 

більшості країн світу цей сектор економіки досить давно сформувався і 

стабільно розвивається, маючи велику матеріальну базу та забезпечуючи 

роботою мільйони працездатних людей, що, в свою чергу, робить 

позитивний вплив на економіку країни. Перетворення готельного 

господарства в галузь економіки, яка розвивається на індустріальній 

основі, і сприяє поширенню іноземного туризму, економіка країни 

отримує значні валютні надходження. Таким чином, після проведеного 

дослідження, визначаємо такі пріоритетні напрями розвитку готельного 

бізнесу: 

- поглиблення концептуалізації та спеціалізації об’єктів готельного 

бізнесу; 

- створення консорціумів та міжнародних готельних ланцюгів 

внаслідок глобалізації світового господарства; 

- цілковита концентрація на потребах і запитах клієнтів, 

персоніфікація обслуговування; 

- диверсифікація послуг; 

- впровадження новітніх інформаційних комп’ютерних технологій на 

підприємствах готельного бізнесу. 

Таким чином, для ефективного вирішення невідкладних завдань 

готельного бізнесу необхідно впроваджувати автоматизовані 

інформаційні системи управління. Це відкриє нові можливості в реалізації 

програм ресурсозбереження та енергозбереження, знизивши споживання 

електроенергії та води шляхом уникнення пікових навантажень. 
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Глобалізація стала одним із основних факторів структурних змін у 

міжнародному туризмі, які супроводжуються концентрацією частини 

ринку, а отже, і впливу у великих компаніях. Для процесів глобалізації на 

туристичному ринку характерні зміна технологій, модернізація 

транспортної інфраструктури, інтернаціоналізація ділової активності, 

створення механізму регулювання міжнародного туризму. 

Глобaльна інформaтизація готельного бізнесу обумовлює зміну 

інституціональних основ управління та регулювання міжнародного 

туризму, є передумовою структурних змін на ринку туристичних послуг. 

Інформaтизація – це не стільки технологічний, скільки соціальний і навіть 

культурологічний процес, пов’язаний зі значними змінaми в способі 

життя нaселення. Такі процеси потребують доклaдання серйозних зусиль 

не тільки в туристичній сфері, aле і всього співтовариствa користувачів 

інформaційно-комунікaційних технологій на бaгатьох напрямках, 

включаючи ліквідацію комп’ютерної негрaмотності, формування 

культури застосувaння нових інформaційних технологій та ін. Основною 

метою розвитку має стати пошук нових шляхів, які зaбезпечували б 

прогрес людства не тільки в окремих регіонах і на короткостроковий 

період, а у глобальному просторі на тривалу перспективу. Сьогодні 

можнa спостерігати процес монополізації інформaційного простору 

шляхом створення глобaльних розподільчих систем, які концентрують 

міжнародні грошові потоки від надання туристичних послуг і формують 

фінансову політику здійснення трансакцій у сфері туристичного бізнесу. 

Крім того, розвиток міжнaродного туристичного бізнесу сьогодні 

залежить не лише від застосування інформaційних технологій, але й має 

ознаки дифузії та інтеграції різних видів послуг і виробництв, які 

безпосередньо чи опосередковано формують глобaльні ресурси 

туристичних послуг. Виявлені тенденції в інформатизації туристичного 

бізнесу вивчені недостатньо та потребують подальшого дослідження. 
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Упровадження системи безпосередньо в роботу готелю дозволить 

підвищити кваліфікацію обслуговуючого персоналу та продуктивність 

його праці, покращати якість виконуваних робіт і послуг, скоротити час 

надавання послуг, підвищити якість обслуговування гостей. Інноваційні 

процеси є визначальний для розвитку міжнародного туризму. Виходячи з 

цього, особливо актуальним є дослідження шляхів і засобів подолання 

технологічної відсталості, в порівнянні з прискореним інноваційним 

розвитком країн-лідерів міжнародного туристичного ринку. Готельним 

підприємствам необхідно впроваджувати передові технології надання 

послуг, нові методи управління, організації, мотивації і контролю згідно 

вимогам зовнішнього конкурентного середовища, що постійно 

змінюються. Розвиток інноваційних процесів в туристичній галузі на 

сучасному етапі визначається широким впровадженням інформаційних 

технологій. Необхідно проаналізувати і реструктурувати сам бізнес-

процес, врахувати можливі зміни в структурі організації, в схемі 

підтримки інформаційних систем, методів управління і стратегії ведення 

бізнесу. 
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ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуті поняття інтелектуальності, інноваційності, 

інновативності. Визначено сутність поняття «інноваційна активність» 

підприємства. Виділено ознаки, що характеризують зміст інноваційної 

активності підприємства. Наведено порівняння характеристик 

інноваційно-активної діяльності із традиційною діяльністю 

туристичного підприємства. 
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Динамічний розвиток світової економіки висуває специфічні вимоги 

до управління підприємствами щодо адаптації, інформатизації глобальної 

інтегрованості у сферу підприємництва. За таких умов інновація виступає 

інтенсивним інструментом мобілізації існуючих та генерування 

додаткових компетенцій, що надалі можуть бути використані для 

забезпечення економічного зростання підприємства. 

За однакових умов, цілей і можливостей підприємства досягають 

неоднакових результатів, що пов’язано з різними рівнями інноваційного 

потенціалу й відповідною інноваційною активністю. Інноваційна 

активність відображає ступінь реалізації потенціалу в ході досягнення 

поставлених цілей, тоді як відмінності в підходах до використання 

інноваційного потенціалу обумовлюють різний рівень інноваційної 

активності й, відповідно, різну успішність результатів інноваційної 

діяльності. 

Визначення інноваційної активності надано в працях таких 

науковців, як А. Трифілова, А. Кучеров, О. Тичинський, В. Гунін, Х. 

Фрімен, В. Поляков, О. Нікітіна, Є. Богдановський, А. Пивень, Ю. 

Гільярді, В. Баранчев [1; 2; 3–6]. На думку А. Трифілової [3], інноваційна 

активність може бути використана як попередній етап у процесі розробки 

стратегій інноваційного розвитку окремих підприємств. А. Кучеров 

визначає інноваційну активність як готове управлінське рішення, не 

враховуючи здатності персоналу самостійно генерувати власні 

інноваційні ідеї [3]. Аналогічну наукову позицію має О. Тичинський, який 

інноваційну активність трактує як сукупність заходів, спрямованих тільки 

на володіння інноваціями та нововведеннями [4]. В. Гунін характеризує 

інноваційну активність як здатність мобілізувати інноваційний потенціал 

необхідної якості та кількості [5]. В. Поляков [6] інноваційну активність 

визначає як комплексну характеристику інноваційної діяльності 

підприємства, що включає в себе ступінь інтенсивності заходів і їх 



891 

 

своєчасність, здатність мобілізувати потенціал. О. Нікітіна [7] визначає 

такі критерії, що дозволяють оцінити інноваційну активність: 

– інтелектуальність – здатність акумулювати і використовувати 

науково-дослідний потенціал або накопичений досвід для розв’язання 

актуальних соціально-економічних завдань, визначених локальними 

вимогами в умовах обмежених ресурсів у певному періоді часу. Цей 

критерій інноваційної активності характеризує ступінь ініціації 

нововведень, створення тимчасових творчих колективів, наявність 

технологічних і соціальних новинок та неформальних структур, задіяних 

у реалізації таких новинок; 

– інноваційність – здатність оптимально використовувати всі типи і 

види інновації для досягнення поточних актуальних соціально-

економічних завдань та інноваційний потенціал у певному інноваційному 

контурі з ефективним використанням інноваційної діяльності. Зокрема, 

інноваційність характеризує здатність перетворювати інтелектуальний 

продукт у нововведення та інтенсифікувати інновації; 

– інновативність – здатність генерувати принципово нові види 

товарів, робіт, послуг, упроваджувати нові технології та організаційно-

правові механізми. Інновативність характеризує здатність стабільно 

функціонувати в умовах нестабільності зовнішнього середовища. 

Основною відмінністю цього критерію є позитивне сприйняття новинок 

та загальної інноваційної моделі розвитку персоналом і підприємством в 

цілому. 

Співставлення суті поняття «інноваційна активність» свідчить, що в 

науковій літературі відсутня єдність думок щодо його змісту, оскільки 

поняття розглядається як етап стратегії, управлінське рішення, захід з 

управління інноваціями, характеристика інноваційної діяльності тощо. 

Поняття активності також ототожнюють із здатністю здійснювати 

якісні або кількісні зрушення під впливом внутрішніх або зовнішніх 
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факторів. В економічній сфері активність виступає властивістю і 

реальним проявом такої властивості, що полягає в мобільності, 

підприємництві та ініціативі. 

В цьому контексті викликає інтерес дослідження теорії організацій О. 

Богданова. Підприємство розглядається О. Богдановим не у формі 

кінцевого стану, а як процес постійних перетворень, пов’язаних із 

безперервною зміною станів рівноваги, у ході балансування «сил 

активності та опору». За умов, коли активність перевищує опір, 

організація цілого стає більше, ніж арифметична сума його складових, що 

проявляється в мобілізації можливостей і підтримці конкурентної позиції 

підприємства. 

На відміну від Ф. Тейлора, який розглядав організаційну систему в 

умовах замкненості й незмінного навколишнього середовища, А. 

Богданов підкреслює, що тільки активне використання зовнішнього 

середовища може забезпечити збереження системи [7]. 

У контексті дослідження відкритих систем зовнішнє середовище 

виступає однією з головних детермінант інноваційної активності 

підприємства. Система, за О. Богдановим, не просто взаємодіє із 

середовищем, а структурно пов’язується, адаптується до змін і 

коеволюціонує разом із ним. У результаті такої взаємодії інноваційна ідея 

формується всередині підприємства з огляду на запити зовнішнього 

середовища і в подальшому знаходить практичну реалізацію у формі 

інноваційної активності. 

Природа підприємницької ініціативи, зокрема інноваційної 

активності підприємства, обумовлює різноманітність, гнучкість і 

динамічність його господарської поведінки в ринковій економіці. Разом з 

тим інноваційна активність є індикатором реакції підприємства на зміни в 

зовнішньому середовищі та в подальшому здійснює зворотний вплив на 

нього. Так, взаємодія із зовнішнім середовищем є обов’язковою умовою 
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функціонування суб’єктів господарювання, а рівень інноваційної 

активності виступає головною характеристикою передумов розвитку 

конкурентоспроможності підприємства. 

З огляду на те, що активність містить у собі рух, динаміку, зростання, 

а інноваційність обумовлена вихідною орієнтацією на оновлення, зміни та 

розвиток, то інноваційна активність має місце виключно за умов 

системної, раціональної організації відбору, створення та впровадження 

новацій зі створенням додаткового прибутку в ході мобілізації 

інноваційного потенціалу. Так, інноваційна активність характеризує 

готовність підприємства до оновлення основних елементів інноваційної 

системи – знань, матеріальної бази, інформаційно-комунікаційних 

технологій і умов їх ефективного використання, а також сприйнятливість 

до такого оновлення. 

Розглядаючи інноваційну активність як комплексну характеристику 

інноваційної діяльності, що ґрунтується на сприйнятті інновацій і 

проявляється  у  формуванні та підтримці конкурентоспроможності за 

рахунок реалізації інноваційних змін, І. Рикова [8] виділяє такі ознаки, що 

характеризують зміст інноваційної активності: 

–якість інноваційної стратегії; 

–рівень використання інноваційного потенціалу; 

–обсяг інвестицій, спрямованих на інноваційну діяльність; 

– спрямованість методів управління на здійснення інноваційної 

діяльності; 

–адекватність загального рівня інноваційної активності; 

– гнучкість характеру інноваційної активності до змінних 

стратегічних умов; 

–темпи реалізації інноваційних змін. 

В умовах ринкової економіки інноваційна політика підприємств є 

визначальним інструментом у конкурентній боротьбі, що забезпечує 
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умови для реалізації потреб споживачів, причому найбільшого успіху 

досягають ті підприємства, у яких інноваційна діяльність і впровадження 

нових продуктів та послуг є безупинним процесом управління 

інноваційною активністю [9]. 

У сфері туристичної діяльності інноваційно-активні підприємства 

здатні приносити на ринок нові ідеї, послуги, продукцію, підходи до 

освоєння ринку, управлінські рішення та структури управління. 

Інноваційна активність за таких умов є похідним елементом 

пристосування туристичних підприємств до мінливого характеру 

туристичної діяльності шляхом використання нових маркетингових 

стратегій у середовищі, що сприяє появі новаторських послуг, продуктів, 

процесів. Відповідно, інноваційну активність слід розглядати як 

перманентну, глобальну і динамічну характеристику туристичної 

діяльності. 

Інноваційна діяльність у туризмі містить низку етапів, які ведуть до 

поступового розвитку і є процесами зі зворотним зв’язком. Із метою 

забезпечення готовності на випадок появи неочікуваних змін на ринку 

підприємства виділяють кошти на дослідження і розвиток, забезпечуючи 

в такий спосіб передбачуваний характер інноваційного процесу. 

Інноваційність, таким чином, стає невід’ємною складовою в ході 

прийняття рішення про подальший розвиток підприємства. 

Базуючись на зазначених вище підходах до змісту інноваційної 

діяльності, припускаємо, що інноваційну активність необхідно розглядати 

як складову управлінської діяльності, спрямовану на реалізацію 

інноваційних змін, пов’ язаних зі створенням нової продукції (робіт, 

послуг), використанням нових ресурсів, застосуванням нових технологій, 

формуванням нових організаційних структур і освоєнням нових ринків. 

На нашу думку, інноваційна активність туристичних підприємств є 

результативною характеристикою інноваційної діяльності підприємства 
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та ілюструє успішність розвитку нового або оновлення існуючого 

продукту, удосконалення процесу надання туристичних та споріднених із 

туризмом послуг, освоєння нових ринків, упровадження новітніх 

інформаційних і телекомунікаційних технологій через мобілізацію 

компетенцій та ресурсів. Порівняння характеристик інноваційно-активної 

діяльності із традиційною діяльністю туристичного підприємства 

наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Зміст основних процесів туристичного підприємства 

(опрацьовано автором на основі [7-9] ) 

 

Стадія життєвого циклу 

інновацій у туризмі 

Заходи із забезпечення 

діяльності 

Характеристика 

інноваційної діяльності 

1. Відкриття 

(дослідження) 

Збільшення ресурсних 

витрат і скорочення часу 

на входження 

туристичного продукту 

(послуги) на ринок 

Зростання інноваційної 

активності, спрямованої на 

організацію і проведення 

маркетингових досліджень 

із просування нового 

туристичного продукту 

(послуги) 

2. Упровадження 

(локальний контроль) 

Використання додаткових 

ринків, розширення 

асортименту туристичних 

продуктів (послуг) 

Стабілізація інноваційної 

активності в ході 

підготовки, навчання і 

застосування спеціальних 

методів відбору персоналу; 

проведення відповідних 

організаційних робіт; 

упровадження необхідної 

документації 

3. Інституціоналізм 

(розвиток і контроль) 

Перегляд продуктового 

портфеля туристичних 

послуг та умов їх 

Диверсифікація 

інноваційної активності й 

розповсюдження інновацій 
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реалізації на ринку; вибір 

альтернатив для 

майбутнього зростання 

4. Зрілість 

(альтернатива стагнації, 

занепаду та пожвавлення) 

Визначення доцільного 

моменту зміни (точки 

біфуркації) 

Спад інноваційної 

активності в переході до 

критичного аналізу 

ситуації щодо доцільності 

подальшого розвитку 

 

Розмаїття наукових позицій щодо визначення інноваційної 

активності обумовило необхідність уточнення поняття, зокрема для 

туристичних підприємств. Ураховуючи специфіку цього виду діяльності 

(змінність умов підприємництва у сфері туризму, суб’єктивність оцінки 

якості туристичних послуг, нематеріальна природа туристичного 

продукту, визначальна роль людських ресурсів створенні та реалізації 

інновації в туризмі), нами визначено, що інноваційна активність виступає 

інформаційно-насиченою ініціативою оновлення, узгодженою із 

реакційним опором новаціям на підприємстві, що характеризує 

інтенсивність відповідних організаційних заходів. 

Отже, інноваційна активність є якісною характеристикою 

конкурентоспроможності туристичного підприємства, оскільки вона 

визначає доцільність, комплексність і результативність інноваційної 

діяльності на підприємстві, яка є одним з основних способів підтримки 

конкурентної позиції, зокрема через виявлення прихованих можливостей 

у ході мобілізації компетенцій і ресурсів підприємства. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО  

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  

Проаналізовано тенденції розвитку глобального ринку туристичних 

послуг. Доведено, що використання інформаційних ресурсів Інтернету 

збільшує доходи суб’єктів туристичного бізнесу від продажу турів, 

бронювання авіаквитків тощо. Обґрунтовано, що інформатизація 

суспільства є важливою передумовою створення інноваційних бізнес-

моделей у туристичній сфері.  

Ключові слова: глобальний ринок, структурні зміни, мегарегіони, ІТ-

ехнології, інвестиції, бізнес-модель. 

Сучасний етап розвитку народного господарства й усіх його 

елементів характеризується переважанням принципів системного 

функціонування в умовах регульованого ринку. Резерви зростання 

ефективності суспільного виробництва зосереджені в сфері управління 

складними динамічними системами (підприємствами, об’єднаннями, 

галузями), коли цілеспрямований вплив обов’язково повинен 

здійснюватися з урахуванням зворотних зв’язків. Просування в пізнанні, 

формуванні структури й оптимізації складних систем залежить від 

можливостей переробки потоків інформації, які швидко зростають. 

Теорія інформації вивчає закони передання інформації каналами 

зв’язку в системах різної природи, за допомогою своїх способів і одиниць 

вимірювання інформації. В інформатиці все це використовується для 

побудови науково обґрунтованих технологічних систем пізнання і 

соціального управління. Теорія інформації розчленовує інформаційні 

процеси на складові: прийом, передання, кодування, декодування, 
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запам'ятовування, збереження, видобування, доправляння, відображення 

інформації тощо. Інформатика утилізує ці елементи як технологічні 

процедури управління. Наприклад, один із принципів кодування – 

очистити інформацію від шуму і зменшити надлишок відомостей. 

Застосувавши цей принцип до управління, можна виявити нові резерви 

його раціоналізації. 

Подібні системи й інформаційні процеси в їхній взаємодії із 

середовищем є предметом вивчення інформатики як наукової дисципліни. 

Інформатика є наукою про найбільш загальні закономірності 

відображення дійсності, які визначають роль людини і програмно-

технічних засобів у соціально-економічних системах. 

Еволюція систем обробки інформації в міжнародному туризмі 

відбувається у такій послідовності: інформація – інформаційний 

менеджмент – управління знаннями як вищий ступінь інформаційного 

менеджменту. 

Інформація, виникаючи в процесі відображення, може зберігатися і 

накопичуватися незалежно від мислячої істоти, отже, вона має не 

суб’єктивний, а об’єктивний характер. 

У процесі тривалого розвитку суспільства інформація, на відміну від 

усіх інших форм матеріального світу, якісно змінюється: 

– з розвитком свідомості в результаті трудової діяльності, творчого 

освоєння навколишнього світу з’являється інформація спілкування людей, 

що спричиняє появу людської мови; 

– у процесі соціального спілкування виникає і розвивається 

особливий вид інформації – інформація соціальна, оскільки соціум – це 

асоціація людей, об’єднаних необхідністю виробництва матеріальних благ 

і відтворення життя. 

Результатом тривалого розвитку інформації спочатку на рівні 

неживої матерії, а потім в умовах живої природи стало якісно нове 
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утворення – інформація соціальна, що знайшла відображення в знаковій 

системі. 

На соціальному рівні розвитку матерії процеси віддзеркалення як 

результат сенсорної діяльності породжують інформаційні зв’язки, завдяки 

яким людина відтворює навколишню дійсність. Тим самим утворюється 

інформаційна сфера цієї діяльності. 

В інформаційній сфері суб’єкт виступає в багатьох ролях: як 

споживач, носій, зберігач і розповсюджувач інформації, а також її 

виробник (генератор). Тому інформаційна сфера, з одного боку, 

формується незалежно від свідомості індивіда, з іншого – змінюється під 

його впливом. 

Суть інформаційних технологій становлять методи і засоби 

формування та підтримки інформаційних потоків у системах управління 

будь-якими об’єктами, у тому числі підприємствами індустрії 

гостинності. 

Індустрія туризму за останні два-три десятиліття зазнала величезного 

впливу науково-технічного прогресу. Нині навіть «дрібні» турагенти чи 

туроператори використовують обчислювальну техніку для автоматизації 

як основних, так і допоміжних функцій. 

Сфера туризму ідеально пристосована для впровадження сучасних 

інформаційних технологій. Для неї потрібні системи, які у найкоротший 

термін надають відомості про доступність транспортних засобів і 

можливості номерного фонду, забезпечують швидке резервування, 

внесення коректив, вивільнення засобів і автоматизацію вирішення 

допоміжних задач при наданні туристичних послуг; паралельне 

формування таких документів, як квитки, рахунки і путівники, 

забезпечення розрахунковою і довідковою інформацією. 

Усі ці функції комп’ютерних систем тією чи іншою мірою доступні 

для турагентств, які можуть або використовувати ізольований режим 
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роботи, або взаємодіяти з контрагентами у застосуванні мережних і 

телекомунікаційних засобів обробки інформації. 

Туроператорські системи призначені для автоматизації діяльності 

турфірм із формування і реалізації турпродукту споживачеві. Сучасні 

програмно-технічні системи за технологічно-топологічними ознаками 

можна умовно поділити на три класи: 

1) системи, створені в середовищі локальних обчислювальних мереж, 

які забезпечують діяльність підрозділів туристичних фірм, розташованих 

в одній будівлі, без автоматизації їхньої зовнішньої взаємодії з 

використанням інформаційних каналів. Мережевий варіант побудови 

припускає одночасне звернення до центральної бази (чи баз, у тому числі 

з описом турпродукту) декількох користувачів, які працюють із різних 

автоматизованих робочих місць. Бази даних розташовуються на 

центральній, досить могутній, мережевій машині – сервері, доступ 

користувачів з їхніх автоматизованих робочих місць забезпечується 

мережевим устаткуванням і мережевою математикою, яка входить у 

стандартний набір мережевого забезпечення; 

2) системи, які включають можливості програмних комплексів, 

описаних у п. 1, але додатково до них реалізується модемний зв’язок 

туроператора в пакетному режимі з відділами реалізації турпродукту чи 

турагентствами, а в окремих випадках – із постачальниками послуг, 

розташованими в інших районах (регіонах); 

3) туроператорські системи, які базуються на використанні чинних чи 

новостворюваних глобальних телекомунікаційних мереж. У цьому разі 

основні файли (бази даних) про турпродукт тієї чи іншої фірми 

розміщуються в інформаційних центрах (вузлах) глобальної мережі, і для 

всіх користувачів мережі реалізується віддалений доступ до них у режимі 

он-лайн. 
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За функціональною ознакою комп’ютерні системи в турфірмах 

поділяють на три класи: 

1) основні технологічні системи, які забезпечують виконання 

замовлень клієнтів. У цих системах оператор діє за рахунок доступу до 

головних комп’ютерних систем резервування; 

2) допоміжні системи, які автоматизують службові функції турфірм із 

формування документів — рахунків, ваучерів, квитків і путівників, а 

також взаєморозрахунки з головними комп’ютерними і транспортними 

системами; 

3) системи управління, які актуалізують дані про діяльність фірм і 

надають керівникам інформацію, необхідну для ухвалення рішень. 

Нові комп’ютерні системи повинні інтегрувати всі ці функціональні 

можливості на базі глобальних телекомунікаційних мереж загального 

користування чи спеціалізованих комп’ютерних систем бронювання 

туристичних послуг. 

Інтернет вплинув на маркетинг туризму більше за будь-які інші 

технології з часу винаходу телебачення. Він уже утвердився як основний 

канал розподілу і просування продукту на ринку туристичних послуг, 

однак щойно починає розкривати свої величезні можливості. 

Значення Інтернету й інших нових інтерактивних мультимедійних 

платформ для розвитку туризму важко переоцінити. Організації, які 

займаються маркетингом, великі постачальники туристичних послуг 

повинні усвідомити необхідність застосування цих засобів, переваги яких 

полягають в ефективній глобальній взаємодії, а також у можливості 

зближення суспільного і приватного секторів туристичного ринку та 

їхнього взаємовигідного партнерства. 

Із вступом у нову інформаційну еру запити споживача радикально 

змінюються, Інтернет привчає людей до того, що вони можуть діяти в 

режимі онлайн і негайно одержувати будь-яку необхідну інформацію. 
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Чому це так важливо для індустрії подорожей і туризму? Тому що в цій 

індустрії в момент купівлі туристичного продукту ще не існує. Коли 

туристичну поїздку купують, вона, як правило, є не більш ніж 

інформацією на сторінці бронювання в комп’ютері. Турист у цей момент 

купує лише право на продукт, авіаквиток чи номер у готелі, яким зможе 

скористатися в майбутньому. Туристична поїздка в момент продажу – це 

лише інформація. На відміну від більшості товарів і продуктів її не можна 

спробувати, перш ніж ухвалити рішення про купівлю. 

Рішення придбати туристичний продукт ґрунтується тільки на 

інформації, запропонованій споживачу. Нею можуть бути рекомендації 

друзів, брошури, надані національними туристичними агентствами, 

туристична реклама. Однак дедалі частіше використовується інформація з 

Інтернету, особливо з Всесвітньої павутини (World Wide Web). Туристи, 

одержавши доступ до величезного обсягу закладених у мережі 

відомостей, використовують їх як основне джерело інформації при виборі 

напрямків подорожі. Тому фірми, які реалізують туристичні послуги, не 

працюючи в режимі онлайн, не зможуть ефективно продавати свій 

продукт на ринку. 

Навряд чи сьогодні когось треба переконувати в тому, що опанувати 

«інформаційним вибухом» можна лише за допомогою спеціальних 

програмно-апаратних комплексів. Ці комплекси повинні виконувати 

процедури збирання, збереження, переробки і надання значного обсягу 

інформації, автоматизованого формування баз даних, необхідних для 

управління. Однак у різних сферах людської діяльності прикладні 

інформаційні системи покликані вирішувати різні завдання. 

Основа сучасних комп’ютерних систем бронювання – КСБ (Computer 

Reservation System – CRS) закладена наприкінці 50-х – на початку 60-х 

років XX ст. Саме тоді зростання популярності авіаперевезень спонукало 

авіакомпанії до створення величезних центрів резервування. Раніше вони 
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вручну обробляли заявки на бронювання місць, які надходили від 

турагентів і самих клієнтів поштою, телефоном і телеграфом. Настав час, 

коли вони вже не могли справлятися з величезним обсягом інформації. Це 

і послужило поштовхом до початку розробки КСБ. 

Генерація і розподіл інформації з урахуванням забезпечення її 

надійності при переданні та роздруковуванні коштують досить дорого. 

Оскільки ціна помилок у цих процесах є досить високою, окремі компанії 

в США ще з 60-х років XX ст. почали розробляти власні комп’ютерні 

системи. Після невдалих спроб деяких фірн створити уніфіковані системи 

дві американські компанії «American Airlines» і «United Airlines» 

незалежно одна від одної створили високопродуктивні 

конкурентоспроможні системи резервування. 

«United Airlines» першою вийшла на ринок 1976 р. із системою 

«Apollo» «American Airlines» через короткий час запропонувала свою 

систему «Sabre». Зв’язок з цими системами давав змогу користувачам 

одержувати інформацію про авіарейси в режимі реального часу. 

У другій половині 80-х років XX ст. почалося змагання 

комп’ютерних систем бронювання за світову першість: американські 

системи «Sabre» і «Apollo» захопили британський ринок, а нові 

європейські системи «Galileo» і «Amadeus» намагалися їм протистояти. 

Окрім ефекту раціоналізації, отриманого внаслідок скорочення 

кількості працівників, збільшення обсягів пропозиції послуг, зменшення 

собівартості та часу обслуговування, зазначені системи забезпечують 

можливість реалізації маркетингових стратегій авіакомпаній, у тому числі 

у сфері ціноутворення, підвищення доходів, завантаження авіалайнерів, 

інформування замовника. 

Зі збільшенням кількості авіаліній, літаків, зростанням обсягів 

авіаперевезень з другої половини 70-х років XX ст. КСБ закономірно 

стають основним інструментом здійснення операцій резервування 
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авіаквитків. Тільки на внутрішніх авіалініях 95 % усіх замовлень 

проходять через п’ять основних систем, з яких на «Sabre» і «Apollo» 

припадало майже 75 %. Самі ж компанії «American Airlines» і «United 

Airlines» забезпечували 30 % авіаперевезень. 

Першим кроком на шляху розвитку комп’ютерних систем 

бронювання стало встановлення терміналів в офісах самих авіакомпаній, 

що дало змогу різко поліпшити якість і збільшити ефективність роботи 

персоналу авіакомпаній, не зменшивши при цьому кількості прийнятих 

телефонних дзвінків і телеграм зі заявками на бронювання від турагентів і 

фізичних осіб. Наступним кроком було встановлення авіакомпаніями 

кілька років потому терміналів бронювання у великих туристичних 

агентствах. Швидко оцінивши ефективність нової технології бронювання, 

турагенти почали наполегливо вимагати від авіакомпаній суттєвого 

розширення як спектра наданої в системах бронювання інформації, так і 

функціональних можливостей цих систем. Як наслідок, спочатку 

орієнтовані на окрему авіакомпанію програмні комплекси об’єднувалися 

в системи, які обслуговували групи авіакомпаній. 

Поступово комп’ютерні системи бронювання авіакомпаній 

перетворилися в глобальні дистриб’юторські системи турпослуг – ГДС 

(Global Distribution Systems – ODS).  

Якщо спочатку КСБ застосовувалися винятково для бронювання 

місць на регулярних рейсах авіакомпаній, то тепер їх застосування 

поширилося на всі туристичні продукти, які підлягають бронюванню, 

включаючи круїзи, оренду автомобілів і готельні номери. Особливо 

зацікавленим у використанні ГДС був сектор розміщення. 

Налагодження зв’язку КСБ і ГДС із національними та регіональними 

туристичними брокерами (як і з місцевими постачальниками туристичних 

послуг, турбюро та ін.) є останнім щаблем еволюції систем бронювання і 

резервування на туристичному ринку. Широке впровадження пов’язаних 
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обчислювальних мереж і конкуренція між ними сприяють зниженню 

вартості доступу користувача до систем. 

Комп’ютерні системи бронювання і резервування стають дедалі 

популярнішими. У США терміналами бронювання користується 96 % усіх 

турагентств. 

Більшість своїх капіталів КСБ заробляють на правах бронювання, які 

вони одержують від постачальників послуг і надають агентствам. 

Оскільки вартість зв’язку з агентствами – величина практично постійна, 

то зростання кількості постачальників замовлень обертається чистим 

прибутком. 

Отже, глобальний ринок туристичних послуг інтенсивно 

розвивається в просторі і часі. Структурні зміни надання туристичних 

послуг зміщуються в бік індивідуалізації потреб на основі використання 

глобальних ресурсів. Передумовою розвитку нових інноваційних бізнес-

моделей у міжнародній індустрії туризму є процеси інформатизації 

світової економіки та глобалізації ринків.  

Структурні зміни глобального ринку туристичних послуг 

проявляються насамперед у формуванні нових конкурентних переваг для 

територій за рахунок створення умов для ведення туристичного бізнесу на 

умовах аутсорсингу. Сайти і портали туристичного профілю в мережі 

Інтернет забезпечують пошук і доступ до різнопланової інформації про 

туристичні об’єкти та послуги з можливостями вибору і замовлення 

вибраних послуг.  

Сучасний туристичний бізнес розвивається завдяки широкому 

використанню інноваційних ІТ-технологій, інформаційних засобів і 

різних комунікацій для ефективного просування та реалізації 

туристичного продукту, що обумовлює високий рівень інформаційного 

насичення туристичної пропозиції, а розвиток ринку інформаційних 

технологій веде до формування глобального туристичного 
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інформаційного простору. За допомогою інформаційно-комунікаційний 

технологій, інтелектуальні послуги проникають у традиційні сфери 

туризму, різко підвищуючи їх ефективність і перетворюючи їх на 

елементи нової Інтернет-економіки. Економічний аспект 

трансформаційних змін у туристичному бізнесі в контексті інформатизації 

суспільства потребує подальшого обґрунтування. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ 

В статті розглянуто принципи і етапи побудови туристичного 

кластера і висвітлено перспективи створення туристичного кластеру. 

Передумови утворення кластерів, їх організація, фінансово-економічні 

переваги створення кластерів. 

Ключові слова: туристичний кластер, кооперація, принцип та 

етапи побудови, переваги створення, кластеризація. 

Актуальність дослідження. У сучасній економіці туризм має 

стратегічне значення для розвитку економіки, оскільки з ним пов'язане і 

готельне господарство, і будівництво, харчова промисловість, сільське 

господарство, галузі легкої промисловості [1]. Туристичну галузь 

http://tourlib.net/statti_%20tourism/cherevichko3.htm
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потрібно підтримувати, розвивати на державному рівні, її економічна 

діяльність полягає в забезпеченні ефективного використання наявної та 

створення нової матеріально-технічної бази туризму, що сприятиме 

збільшенню валютних надходжень до бюджету держави, кооперуванню 

коштів суб'єктів туристичної діяльності, зайнятості населення, 

задоволенню його різноманітних потреб. Основними завданнями 

економічної діяльності туристичної галузі регіону і області є такі: 

створення туристичного продукту та надання туристичних послуг, 

формування ринку туристичних послуг, удосконалення інфраструктури 

туризму, розвиток внутрішнього та іноземного туризму.  

Постановка проблеми. Туризм є важливим фактором забезпечення 

економічного зростання країни загалом та її регіонів і областей зокрема. 

Експерти відзначають постійне зростання його ролі у структурі 

глобальної економіки. Однак сектор туризму залишається одним з 

найменш досліджених у світовій економіці, а тому вивчення можливостей 

і досвіду впровадження туристичного кластеру є перспективним.  

Аналіз актуальних досліджень. Вивченню значення і поняття 

туристичного кластера приділяли значну увагу в наукових працях багато 

провідних науковців: Гонтаржевська Л.І. [2], Дегтярьова І.О. [3], Ковальва 

Ю.М., Мальська М.П, Рутинський М.Й., Білоус С.В., Мандюк Н.Л., 

Соколенко С.І., Яворський Ю.М., Портер М. [ 4; 5].    

Відомий економіст М. Портер дає таке визначення: «Кластер - це 

сконцентровані за географічною ознакою групи взаємопов’язаних 

компаній, спеціалізованих постачальників, підприємств, які надають 

послуги, фірм в суміжних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю 

організацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації, 

торгових об’єднань) у певних сферах, які конкурують між собою, але при 

цьому ведуть спільну діяльність» [8]. В сучасних умовах розвитку 

світового господарства кластери виникають не тільки в традиційних 

http://tourlib.net/statti_ukr/sokolenko.htm
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галузях економіки, а і у сфері послуг, а отже і в туристичній індустрії. В 

туризмі кластер трактується як система взаємодії туристичних 

підприємств, що сконцентровані географічно і використовують спільні 

туристичні ресурси. Кордони туристичного кластеру постійно 

змінюються, тому що завжди з’являються нові підприємства, 

розвиваються нові напрямки діяльності, змінюється ринок та умови його 

функціонування.  

Кластеризація - це процес концентрації за ознакою територіальної 

близькості підприємств і споріднених сфер економіки.  

Мета статті - визначити вигоду туристичного кластеру та  етапи 

процесу побудови туристичного  кластера, чим відрізняється кластер від 

кооперативу. 

Виклад основного матеріалу. Кластер є альтернативою групування 

підприємств у порівнянні з галуззю. При використанні галузевої ознаки 

підприємства об’єднуються в групи за подібністю технологічних і 

виробничих процесів. У кластер входять підприємства, які розташовані в 

межах певного регіону (регіонів) і мають тісні технологічні й виробничі 

зв’язки, є постачальниками й споживачами продукції один одного [6]. 

Україні притаманна одна з найважливіших передумов формування 

нових виробничих систем – наявність досвіду формування 

взаємовідносин господарюючих суб’єктів на засадах кооперації. 

Кооперація – це процес добровільного об’єднання зусиль і ресурсів 

суб’єктів, зацікавлених у досягненні певних соціально-економічних 

результатів, які можна отримати або швидше, ефективніше за допомогою 

групових дій. Функціонування кластера теж базується на кооперації, та 

водночас кооператив як організаційна форма і кластер не є тотожними 

поняттями. 
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Є дві основні ознаки, котрі характеризують відмінність тої чи іншої 

моделі організації виробництва та надання послуг для задоволення потреб 

споживачів: 

1) кооперативи створюються на добровільній основі за рахунок 

об’єднаних коштів своїх членів із метою спільного ведення господарської 

діяльності для задоволення своїх фінансових, соціальних і культурних 

потреб (на відміну від туристичного кластера, де кожний учасник 

використовує власне майно для поточної діяльності, але воно не є 

спільним для решти членів кластера); 

2) діяльність членів туристичного кластера спрямована на 

виробництво продукту та надання послуг під єдиним товарним знаком, усі 

учасники пов’язані одним технологічним ланцюгом та реалізацією (на 

відміну від кооперативів, де кожний учасник може виробляти свій 

продукт і тільки реалізовувати через кооператив). 

Основними мотиваційними чинниками для створення кластерів перш 

за все, є передумови утворення кластерів, які сприяють їх організації на 

конкретній території: 

1) близькість до ринків; 

2) наявність спеціалізованої робочої сили; 

3) наявність постачальників капіталу й устаткування; 

4) наявність специфічних природних ресурсів; 

5) наявність підприємств, орієнтованих на підвищення 

продуктивності за рахунок збільшення масштабів виробництва; 

6) наявність ефективної інфраструктури, існуюча підприємницька 

інфраструктура; 

7) спільна науково-дослідна, частково управлінська основа. 

По-друге, це переваги створення кластерів у фінансово-економічному 

плані: 

1) участь на добровільних засадах; 



912 

 

2) поширення нових технологій та інновацій; 

3) високий ступінь довіри, «внутрішнє узгодження»; 

4) зростання ефективності використання зовнішніх інвестицій; 

5) зниження вартості операцій – трансакційних (накладних) витрат; 

6) відносно швидке забезпечення стабільного росту бюджетних 

відрахувань; 

7) спрощення процедур контролю за наданням податкових пільг, а 

також розподілом отримуваного прибутку; 

8) злагодженість розвитку групи підприємств, що входять у єдину 

територіальну структуру, а також відповідної інфраструктури; 

9) отримання більшого ефекту в порівнянні з окремими галузями й 

секторами промисловості від фінансових інструментів, застосовуваних 

державою [7]. 

По-третє, це прямі вигоди утворення кластерів: 

1) доступ до експертів;  

2) доступ до інформації щодо різних аспектів діяльності (матеріальні 

ресурси, оптовики, стандарти, експортні вимоги тощо); 

3) доступ до капіталовкладень для поліпшення продуктивності та 

конкурентоспроможності фірм;  

4) можливість спільних закупівель, що зменшує ціни на сировину;  

5) доступ до юридичних консультацій щодо реєстрації торговельних 

марок. 

Для успіху кластера важливим аспектом є організації процесу його 

побудови. З цією метою необхідно розглянути принципи і пройти етапи 

створення туристичного кластеру. У самому процесі створення кластера 

важливими є методи створення та принципи, на яких він базується. 

Відповідно до світових стандартів формування кластерів відбувається в 

такій послідовності, яка носить рекомендаційний характер для їх 

потенційних суб’єктів: 
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1) визначення одного чи кількох підприємців (підприємств) і розгляд 

усіх підприємств та організацій, які перебувають вище або нижче в 

одному ланцюгу; 

2) визначення на горизонтальному рівні тих виробництв, що 

використовують канали збуту або випускають додаткову (супутню) 

продукцію; 

3) визначення організацій, які підтримуватимуть кластер наданням 

спеціальних знань і технологій, інформації капіталу, інфраструктури, а 

також організації, що обслуговують суб’єктів кластера; 

4) аналіз тих державних організацій і відомств, які мають істотний 

вплив на суб’єктів кластера; 

5) встановлення меж кластера. 

Щодо останнього, п’ятого етапу встановлення меж кластера, то тут 

необхідне творче рішення, яке має ґрунтуватися на знанні найважливіших 

зв’язків і доповнень за межами галузей, певних виробництв та 

організацій.  

Ці межі повинні охоплювати всіх підприємців галузі, певних 

виробництв, організації та інших учасників, між якими існують 

вертикальні, горизонтальні або інституційні зв’язки. 

Разом із тим, не можна ототожнювати міжнародну та українську 

практику створення кластерів, оскільки умови їх формування істотно 

відрізняються. Зі світової практики відомо, що кластери не є юридичними 

особами й не мають вищих керівних органів – це більшою мірою 

неформальні об’єднання, функціонування яких базується на довірі. 

Довіра, як відомо, не виникає відразу. Створення відносин довіри в 

кластері має відбуватися через вироблення суб’єктами господарювання 

загальних норм, культури, взаємної адаптації рутини й сфери своєї 

компетенції, а також підтримання балансу інтересів, можливостей і 

відносної переговорної сили кожної зі сторін. Водночас для створення 
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клімату довіри та інформаційної «прозорості» фірми, підприємства, 

одноосібні виробники повинні спочатку затратити серйозні зусилля, щоб 

підтримати обмін ноу-хау й технічними рішеннями, організувати спільні 

збутові й закупівельні мережі та заснувати горизонтальні асоціації, що 

колективно вирішують проблеми всередині кластера. 

Отже, давайте розглянемо етапи процесу побудови туристичного  

кластера: 

1. Формування ініціативної групи. Полягає в об’єднанні достатньої 

кількості виробників та інших суб’єктів, які погоджуються з ідеєю 

створення кластера та приймають рішення щодо подальших дій. Як 

правило, ця угода повинна бути затверджена підписом у протоколі про 

наміри. 

2. Розробка проекту. Коли ініціативна група створена і її учасники 

підписали протокол про наміри, їх завдання полягатиме в розробці 

реалістичного та взаємоузгодження проекту. Для цього потрібен певний 

час на його обдумування та визрівання. Тому, можливо, результат трохи 

відрізнятиметься від початкової ідеї. 

На цьому етапі необхідно взяти до уваги багато факторів: потреби 

членів майбутнього кластера та їх можливості для цього, ринкові умови, 

доцільність формування кластера на певній території, джерела 

формування матеріальної бази. Коли всі ці елементи визначені і 

взаємоузгоджені, а також погоджені між усіма засновниками, необхідно 

почати опрацювання концепції проекту кластера. 

3. Заснування координаційного центру кластера та визначення кола 

суб’єктів кластера. Коли концепція кластера розроблена, можна 

переходити до офіційного заснування координаційного центру. Необхідно 

ретельно розробити статут, організувати установчі збори та провести 

реєстрацію. Паралельно потрібно буде планувати та підготувати 

економічну діяльність кластера в початковому періоді. 
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4. Початок діяльності кластера. Зареєструвавши координаційний 

центр, кластер існує лише юридично тому, що необхідно почати й 

розвинути його економічну діяльність, обов’язково треба визначитись з 

метою створення туристичного кластера, розробити правила внутрішньої 

господарської діяльності кластера (якщо це не було зроблено раніше), а 

також бізнес-план. Необхідно буде поступово зміцнювати матеріальну 

базу координаційного центру, збільшувати чисельність суб’єктів (членів) 

кластера, запроваджувати на практиці кластерні принципи. 

Від мети створення кластери можуть мати внутрішню орієнтацію 

(наприклад, спрямовані на активізацію підприємницької діяльності в 

галузі чи регіоні, розв'язання проблем зайнятості) або експортно-

орієнтовану спрямованість. Саме до таких і належать туристичні 

кластери.  

Висновок. Туристичний кластер розглядається як система 

інтенсивної виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії 

туристичних підприємств, постачальників базових і додаткових послуг з 

приводу створення "основного продукту" кластера - туристичного 

продукту. До туристичних кластерів належать групи, сконцентрованих 

географічно в межах регіону підприємств, які спільно використовують 

спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці та інші 

функціональні структури господарства.  

Світова практика свідчить про високу економічну результативність 

діяльності значної кількості різноманітних кластерів, підтверджуючи їх 

конкурентні переваги порівняно з традиційними формами організації 

бізнесу. 

Зацікавлені особи (підприємці основної та суміжних галузей, місцева 

влада, громадські об'єднання тощо) об’єднуються та рухаються у наперед 

визначеному пріоритетному напрямку відповідно до мети і розробленого 

бізнес плану для підвищення ефективності функціонування регіону і 
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збільшення прибутку. Адже разом легше оптимізувати (зменшити) 

витрати, дешевше та ефективніше просувати спільний продукт. Тому для 

забезпечення економічного зростання країни загалом та її регіонів і 

областей зокрема необхідно створювати нові туристичні кластери. 
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У статті розкриваються особливості розвитку готельного та 

ресторанного бізнесу і проблеми підвищення ефективності управління 

готельними підприємствами. Уточнення змісту таких понять, як 

«готельна індустрія», «підприємство готельного бізнесу», визначає 

основні завдання в сфері готельно-ресторанного бізнесу та шляхи їх 

вирішення. 

Ключові слова: сфера послуг, готель, інвестиції, готельне 

господарство, готельні послуги, попит, пропозиція, підприємство. 

Постановка проблеми. Готельні підприємства та ресторани, 

стикаються з проблемами підвищення ефективності управлення, 

прибутковості бізнесу і конкурентоспроможності даного виду послуг на 

національному та міжнародному ринках. Становлення і розвиток 

ринкових відносин, що загострюється під впливом конкуренції в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу викликала безліччю явищ і процесів, 

пов'язаних з обслуговуванням споживачів. При цьому, до цих пір 

маловивченими залишаються питання якості та конкурентоспроможності 

послуг, що надаються, результативності діяльності підприємств 

готельного господарства, успіх вирішення яких залежить від ефективності 

управління підприємствами даного виду бізнесу.  

Ціль статті. Дослідження особливостей управління підприємствами 

готельного  та ресторанного бізнесу в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами управління в 

сучасних умова готельним та ресторанним бізнесом розглядаються в 
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працях таких вчених, як, зокрема В. Акулов , М. К. Рудаков , Г.А. 

Папирян, Т. Г. Храмцова . 

Теоретичними і практичними аспектами управління, на сучасному 

етапі діяльності готельних та ресторанних господарств, присвячено 

велику кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних фахівців. 

Серед них слід назвати таких науковців, як М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, 

В.В. Бородина,  Р.Андрющенко, А.Мазаракі, Г.П’ятницька та ін. 

Виклад основного матеріалу. Ринок підприємств готельно-

ресторанної індустрії можна визначити як суспільно - економічне явище, 

що об'єднує попит та пропозицію для забезпечення купівлі-продажу 

готельного продукту в певний час та в певному місці [2].  

 Ринок послуг характеризується наявністю суб'єктів, в якості яких 

виступають готельні та ресторанні підприємства і споживачі даних 

послуг. Найважливішими категоріями ринку є попит і пропозиція. 

Досягнення збалансованості  між попитом і пропозицією забезпечується 

дією ринкового механізма. 

 Готельне підприємство, діючи в складних умовах ринку, має уважно 

ставитися до питань, кого і як обслуговувати. Будь-який ринок 

складається зі споживачів, що відрізняються один від одного своїми 

смаками, бажаннями, потребами і купують готельні послуги з різних 

мотивацій. Тому здійснення успішної маркетингової діяльності 

передбачає врахування індивідуальних переваг різних категорій 

споживачів [3]. 

 Послуги, які надає готельно-ресторанна індустрія задовольняє 

миттєвий попит клієнта. І якщо вона не надана, то потенційний дохід 

втрачається та не може бути заповнений. Більш того, не вчасно надана 

послуга може обернутися майбутнім збитком як для готелю так і 

ресторану. 
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Попит на готельні послуги не має постійної основи, залежить від 

пори року, схильний до сезонних коливань. Виробництво продукту сфери 

послуг, вимагає високих матеріальних витрат при істотно менших 

змінних витратах. Постійні витрати не залежать від кількості 

обслуговуваних клієнтів (гостей), а змінні залежать. Це вимагає залучення 

в сезон  певну додаткову кількість персоналу, який часто може бути не 

постійним працівником у закладі. Тому персонал не зацікавлений в 

потрібній мірі надавати  своєчасне якісне обслуговування. Крім того, брак 

коштів на постійні витрати знижує якість готельно-ресторанного 

продукту [6]. 

Продаж послуг гостинності залежить не тільки від персоналу, але і 

від внутрішньої якості готельного-ресторанного продукту (зручностей, 

комфорту, культури, рівня сервісу, іміджа закладу). Продаж значною 

мірою залежить не тільки від туроператорів і турагентств, маркетингових 

рішень, а в певній мірі від наявності транспорту і транспортних 

сполучень, від місця розташування готелю і погоди, довкілля та 

рекреаційних, культурно-історичних можливостей регіону, від іміджу 

країни, місцевості, а також від наявності та кількості конкурентів [7]. 

У наш час готельна індустрія являє собою галузь із високим рівнем 

конкуренції. В готельному господарстві слово “сервіс” означає систему 

заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, задоволення 

найрізноманітніших побутових, господарських та культурних запитів 

гостей. 

Важливим відповідальним завданням як для готелів, так і ресторанів 

є створення репутації підприємства високої якості обслуговування.         

Підприємства індустрії гостинності в умовах сьогоднішньої конкуренції, 

для тих хто бажає вижити, не можуть більше спиратися на традиційні 

неефективні консервативні форми культури виробництва [2]. 
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Одним з основних напрямків формування стратегічних конкурентних 

переваг в готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості в 

порівнянні з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких 

послуг, які задовольняли б і навіть перевершували очікування цільових 

клієнтів. Очікування клієнтів формуються на основі вже наявного у них 

досвіду, а також інформації, одержуваної за прямими (особистим) або 

масовими (неособистим) каналами маркетингових комунікацій [5].  

Виходячи з цього, споживачі вибирають виробника послуг і після їх 

надання порівнюють своє уявлення про отриману послугу зі своїми 

очікуваннями. Якщо уявлення по наданій послузі не відповідає 

очікуванням, клієнти втрачають до закладу будя-який інтерес, якщо ж 

відповідає або перевершує їх очікування, вони можуть знову звернутися 

до такого виробника послуг, прагнути до визначеній ним відповідності 

ціни послуги та її якості. 

Забезпечити чітку роботу системи дозволяє грамотне управління. 

Процес управління відрізняється багатофункціональністю її елементів. 

Система управління виконує наступні функції: планування, організація, 

регулювання, стимулювання і контроль. Виконання цих функцій 

здійснюється через прийняття управлінських рішень, які повинні бути 

своєчасними і обгрунтованими. Обгрунтованість управлінських рішень 

забезпечує своєчасний і якісний аналіз потенціалу підприємства [1]. 

Основними завданнями в сфері готельного та ресторанного бізнесу 

стає створення конкурентних переваг і підвищення 

конкурентоспроможності, створення стабільної клієнтури через вміння 

знайти свого клієнта, пошук і створення нових шляхів розвитку, постійне 

оновлення власної політики з урахуванням динамічності ринку, що 

розвивається в наданні послуг гостинності. 

Світова практика переконливо доводить, що інвестиції в готельну 

індустрію по своєї віддачі можна порівняти з вкладами у нафтовидобуток. 
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Економічний аналіз готельного сектора свідчить про ефективність 

інвестицій саме в готельні та ресторанні колаборації, а не в окремі 

готельні господарства [4].  

Висновок. Дослідивши особливості управління підприємствами 

готельного  та ресторанного бізнесу в сучасних умовах, можна зробити 

висновки, що становлення і розвиток ринкових відносин загострюється 

під впливом конкуренції в сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

Сьогодні індустрія гостинності - це найпотужніша система 

господарств регіону або туристського центру і важлива складова 

економіки туризму. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

- поширення сфери інтересів готельного та ресторанного бізнесу на 

продукти і послуги,  що раніше  надавались підприємствами інших 

галузях (наприклад, організації харчування, відпочинку, розваг, 

виставкової діяльності та ін.); 

- підвищення доступності готельних послуг для масового споживача; 

- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє більш чітко 

орієнтуватися на певні сегменти споживачів; 

- глобалізація і концентрація готельно-ресторанного бізнесу; 

- концентрація на запитах і потребах клієнтів, новітні підходи до 

обслуговування; 

- широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних 

технологій. 
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Стихійний розвиток міст  і регіонів як туристичних дестинацій вже 

відходить у минуле, так як без визначених стратегічних цілей неможливо 

передбачити як саме буде проходити процес формування туристичного 

продукту, які зміни відбудуться в майбутньому і як саме ринок та 

туристична інфраструктура  будуть реагувати на нові виклики. Щоб 

ефективно розвиватися, максимально використовувати свої сильні та 

розвивати слабкі сторони, вирізнятися на фоні інших дестинацій, 

туристичний центр  мусить функціонувати згідно заздалегідь сформованої 

стратегії розвитку. В даному випадку стратегія є маяком, який показує 

найефективніший  шлях розвитку туристичної галузі регіону в контексті 

загального соціально-економічного розвитку. 

Розвиток міста можна назвати стратегічним у тому випадку, коли він 

торкається найважливіших аспектів функціонування міста: позитивних та 

негативних. Стратегія повинна чітко визначати, що саме є головним 

двигуном розвитку і, відповідно, «тягне» інші сфери розвитку міста. Суть 

стратегії полягає в обов‘язковій узгодженості економічного, екологічного 

та людського розвитку за умов, коли якість та безпека життя людей від 

покоління до покоління не зменшується, не погіршується стан довкілля та 

забезпечується соціально-економічний прогрес.  

Метою статті є узагальнення науково-практичних підходів до 

стратегічного планування розвитком туризму на рівні регіону. 

В умовах постіндустріального суспільства, коли одні дестинації 

прискорено зростають, а інші -  стрімко зменшуються, стає зрозуміло, що 

локальні туристичні дестинації – селища, міста, регіони, країни -  стали 

учасниками глобальної конкуренції за туристів, інвестиційні ресурси, нові 

технології і події. Базовою компетенцією, що необхідна для управління 

локальною туристською дестинацією є розуміння факторів, параметрів і 

етапів стратегічного планування з урахуванням специфіки туристичної 

індустрії. Головною умовою стратегічного управління має стати 
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врахування під час процесу розробки програми інтересів внутрішніх й 

зовнішніх мереж туристичних підприємств (гармонізація їх планів). Успіх 

стратегії зростає пропорційно розширенню кола однодумців. Однак 

вирішального значення для реалізації стратегії набуває побудова 

ефективного державно-приватного партнерства та створення відповідного 

компетентного середовища. 

На процес стратегічного управління розвитку локальної туристичної 

дестинації впливають такі фактори: 

1) економічні фактори (притаманні будь-якій системі); 

2) специфічні (притаманні сфері туризму): 

• загальні особливості туристичних послуг як об'єкта виробництва і 

продажу (нематеріальність, збіг у часі виробництва і споживання, ефект у 

формі відчуттів замість придбання у власність і ін.); 

• комплексність продукту, що складається з різнорідних послуг; 

• мережевий характер виробництва (для виробництва і споживання 

послуг необхідна мережа різних підприємств, пов'язаних між собою 

інфраструктурними комунікаціями) [1] 

Стратегічне планування розвитку туристичної дестинації має певні 

специфічні особливості: 

- стратегічний план враховує географічні, соціально-економічні 

умови, туристичні ресурси та інфраструктурний потенціал регіону;  

- він повинен бути гнучким; 

- відповідати очікуванням більшої частини місцевого населення; 

- реагувати на зміни у навколишньому середовищі; 

- зважати на конкуренцію серед регіонів за туристичні потоки;  

- враховувати загальну політичну та економічну ситуацію. 

Світова практика доводить, що ефективний розвиток будь-якої 

соціальної системи, в тому числі й міста, завжди проходить за умов 

усвідомленого вибору власного майбутнього з декількох можливих 
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варіантів його бачення. Стратегічне планування передбачає системне 

визначення чітких цілей і завдань, які взаємопов‘язані між собою і 

взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу.  

Розробка комплексної стратегії розвитку за такою трирівневою 

схемою дає можливість об‘єднати найкращі підходи, які 

використовуються в сучасному плануванні розвитку міст. Така схема 

найкраще відображає розуміння стратегії як узгодженого напрямку дій. 

Саме такий підхід рекомендується сучасними консультантами з 

стратегічного планування для складних систем з високим рівнем 

непередбачуваності зовнішнього середовища, якими є сучасні туристичні 

дестинації. 

Запропонована модель розповсюджена у Європі та США, її 

використовували для стратегічного планування такі туристичні міста як 

Варшава, Краків, Лондон, Дрезден та ін., а також для стратегії багатьох 

українських міст. 

Основні етапи стратегічного планування: 

концептуальний (включає базовий аналіз соціально - економічного та 

туристичного потенціалу; SWOT- аналіз та розроблення стратегічного 

бачення); 

планувальний (формулювання стратегічних та оперативних цілей, 

календарне планування, визначення відповідальних та зацікавлених 

сторін, управління впровадженням);  

моніторинговий - реалізація стратегії  та  моніторинг її виконання [3]. 

На першій стадії  здійснюється базовий аналіз потенціалу дестинації,  

«сканування середовища» та готується так званий «профіль громади», 

який вміщує інформацію про туристичні ресурси, місцеве населення, 

економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля 

та умови життя. 



926 

 

Наступним етапом роботи є проведення SWOT-аналізу основних 

напрямів стратегічного розвитку, тобто аналіз сильних та слабких сторін 

туристичної дестинації контексті зовнішніх чинників: сприятливих 

можливостей і загроз. 

Потім визначаються ключові напрями розвитку дестинації – 

пріоритети її розвитку. Вибір пріоритетів подальшого руху у майбутнє є 

однією з основних  складових стратегії   розвитку міста. Більш того,  вибір 

пріоритетів є концептуальним етапом проектування, на якому плата за 

стратегічні помилки є найбільшою/ 

На основі аналітичної роботи формується стратегічне бачення – це 

спільне, погоджене на основі консенсусу, чітке і лаконічне формулювання 

того, як  туристична дестинація буде розвиватися в майбутньому.  

Важливим аспектом у виробленні стратегії розвитку дестинації є 

високий коефіцієнт присутності громадської думки, яка повинна бути 

ключовою при формуванні стратегічного бачення, місії, стратегічних і 

операційних цілей. 

В процесі формування візії, стратегічних та операційних цілей 

багатьох європейських міст враховують: 

- оцінку іноземних та українських експертів;  

- результати опитування посадових осіб та представників бізнесу; 

- офіційні статистичні  дані; 

- результати широкомасштабних громадських слухань; 

- результати анкетування туристів та екскурсантів, молоді, науковців. 

Такий підхід дозволяє гармонізувати бачення всіх зацікавлених осіб 

щодо напрямків розвитку туристичної дестинації та використати ефект 

синергії  в різних галузях та сферах, що має посилити ефект реалізації і 

дає можливість для більш раціонального використання обмежених 

фінансових і людських ресурсів. 
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Для вітчизняної практики характерна розробка загальнодержавних 

стратегій та регіональних стратегій розвитку. Практика створення 

стратегій розвитку також присутня і на регіональному рівні. Вже 

розроблено стратегії розвитку практично усіх областей України. 

Підхід до стратегічного планування у більшості областей України є 

здебільшого формальний, проте це свідчить про наявність європейського 

підходу до розвитку регіонів. Відповідні стратегії економічного та 

соціального розвитку, що розроблені сьогодні у Львівській, Івано-

Франківській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій та Сумській 

областях демонструють чіткий методичний підхід, визначений у 

документі «Методичні рекомендації щодо формування регіональних 

стратегій розвитку».  

Разом з тим, чимало регіонів України в стратегії свого розвитку вже 

тривалий час віддають чіткі пріоритети розвитку туризму. Зокрема, у 

Програмі розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області 2020 

та Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на 

період до 2022 року, зазначено, що стратегічним орієнтиром подальшого 

розвитку рекреаційної сфери Одеської області має стати модернізація 

діючої матеріально-технічної бази санаторно-курортного комплексу, 

вихід на нові сегменти споживчого ринку і залучення додаткових клієнтів 

шляхом запровадження таких тенденцій сучасного ринку, як 

поліфункціональність послуг та диверсифікація власного продукту. 

Особлива увага надається розвитку подієвого туризму, розробці і 

проведенню масштабних знакових заходів в культурному, науковому, 

спортивному житті територіальних громад, нових святкових програм, 

конференцій, конгресів, «круглих столів», які будуть привертати велику 

кількість учасників і гостей та здатні зняти таку актуальну для регіону 

проблему, як сезонний чинник в туризмі [5].  



928 

 

Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області 2020 

спрямована на розв'язання істотних проблем розвитку туризму і 

діяльності курортів на території області, покращення туристичної 

привабливості Карпатського регіону на міжнародному туристичному 

ринку, підвищення ефективності заходів, спрямованих на збільшення 

туристичних потоків у Закарпатську область. Серед заходів програми – 

формування регіональної мережі туристично-екскурсійних маршрутів, 

розроблення і впровадження на державному рівні механізму їх утримання, 

розширення атракційності туристичного продукту регіону, створення 

нових робочих місць [6].  

Лідером у реалізації стратегічного підходу в розвитку туризму є м. 

Львів. Починаючи з 2006 року у Львові почали активно працювати над 

виробленням стратегії - курсу, яким потрібно слідувати для розвитку 

міста як туристичного, культурного, економічно розвиненого та 

комфортного для життя. Приймаючи «Комплексну стратегію розвитку 

міста 2012-2025» було використано  закордонний, вітчизняний досвід та 

досвід, здобутий під час створення таких документів: 

«Стратегія підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 

2015 року»; 

«Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста»;  

«План сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року»; 

 «Генеральний план Львова до 2025 року». 

Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста Львова, 

що спрямована на розвиток центральної частини Львова охоплює такі 

аспекти як: збереження архітектурної та культурної спадщини, 

покращення якості громадського простору, вдосконалення системи 

транспорту, розвиток роздрібної торгівлі та ремесел, розвиток культури та 

туризму, розвиток соціальної складової та освіти, модернізація управління 

містом [4].  
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Стратегія має на меті підвищення рівня конкурентоспроможності 

економіки міста Львова завдяки розвитку двох пріоритетних економічних 

кластерів: туризму та бізнес-послуг.  

Під час першої фази роботи над стратегією , яка тривала близько 

шести місяців, була проведена системна та глибока діагностика економіки 

міста, розставлені пріоритети з основних питань економічного розвитку та 

визначені ключові бар‘єри. Оцінка рівня розвитку економіки Львова 

показала, що місто може використати ряд активів (наприклад, культурну 

спадщину під захистом ЮНЕСКО, високий потенціал людських ресурсів, 

конкурентну оплату праці, західну ментальність і перспективу Євро-2012) 

для підвищення своєї конкурентоспроможності. Водночас потрібно 

усунути існуючі бар‘єри, які гальмують розвиток міста, а саме: тіньову 

економіку, нестачу інновацій, відтік інтелекту, корупцію та непрозорі 

процеси регулювання, незадовільний стан інфраструктури міста. 

На початку проекту команда експертів спільно з широким колом 

зацікавлених сторін сформулювала місію Львова на підставі глибокого 

всебічного аналізу і вивчення досвіду українських та іноземних міст із 

застосуванням експертно-наукової думки, а також використанням 

сильних сторін всіх попередніх стратегій Львова та напрацювань в галузі 

стратегічного розвитку міста. Для втілення цих пріоритетів  в життя 

проведено ряд сфокусованих ініціатив, спрямованих на розвиток 

галузевих кластерів і формування економічної платформи, яка сприяє як 

розвитку самих кластерів, так і економіки міста загалом.  Проект 

розглядав 15 ключових економічних кластерів у Львові, з яких кластери 

туризму та бізнес-послуг були обрані як локомотиви економічного 

зростання міста.  Вибір двох кластерів не означає, що регіон повинен 

займатися виключно даними секторами економіки.  

Вирішальними критеріями відбору кластеру туризму стали: 

- історична  та  архітектурна  спадщина, визнана ЮНЕСКО; 



930 

 

- відповідність  баченню  міста  та ментальності його мешканців; 

- наявність потенціалу малого та середнього бізнесу і людських 

ресурсів. 

Вирішальними критеріями відбору кластеру бізнес-послуг були: 

здатність втримати робочу силу і залучити мешканців, що 

повертаються з-за кордону; 

- наявність кваліфікованих випускників із західним способом 

мислення; 

- високий  потенціал  для  створення матеріальних благ; 

- близькість до Європи, мала різниця в часі. 

Для  Стратегії були визначені наступні стратегічні та оперативні 

цілі:: 

- економічне зростання через розвиток кластерів; 

- розвиток кваліфікованих людських ресурсів; 

- створення Агентства з питань сприяння інвестиціям; 

- прозора система управління; 

- допоміжна інфраструктура. 

Хоча з початку реалізації проекту пройшло  декілька років, уже 

сьогодні можна говорити про успіх. По-перше, вдалося створити 

майданчик для дискусій та обговорень важливих для міста питань, а 

також ефективний канал для діалогу бізнесу та влади. По-друге, вдалося 

реалізувати ряд конкретних ініціатив: запущено веб-сайт з оглядом 

інвестиційних можливостей міста, створено Центр розвитку туризму при 

міськраді, створено асоціацію учасників кластера ІТ та бізнес-послуг, 

реалізується програма підвищення якості англійської мови в ключових 

університетах Львова. (детальніше про досягнення в реалізації «Стратегії 

конкурентоспроможності» на сайті www.city-institute.org). 

Зазначимо, що усі стратегії тісно переплітаються між собою і 

доповнюють одна одну. 
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Інші обласні туристичні центри України також досить ефективно 

рухаються у процесі стратегічного розвитку. Так, Кам’янець-Подільською 

міською радою в 2005 році було схвалено «Стратегічний план  

економічного розвитку місцевої громади, який передбачав три стратегічні 

напрями: 

розвиток туризму; 

розвиток малого і середнього бізнесу; 

залучення інвестицій. 

Стратегія розвитку туризму ґрунтувалась на амбітному баченні 

майбутнього зростання і чітко сформульованій місії: Кам’янець-

Подільський - гостинне місто, зручне для життя і дозвілля, привабливе 

для розвитку туризму, бізнесу та інвестицій, де міська громада відкрита 

до співпраці. 

Сучасний стан розвитку туристичного бізнесу в м. Кам’янець- 

Подільський, яке щорічно приймає понад 250 тис. туристів (а в 

стратегічному плані на 2020 рік – 1 млн. туристів), підтверджує 

ефективність стратегічного  плану.  

Розвиток туризму може мати й зворотний бік. Серед різноманітних 

видів діяльності з економічного розвитку ця діяльність є найбільш 

ризиковою. Хоча туризм створює багато сприятливих можливостей для 

працевлаштування, більшість з таких робочих місць не вимагають високої 

кваліфікації, не забезпечують високої заробітної плати і фактично не 

залишають місця для професійного зростання. Крім того громади, в 

економіці яких туризм займає вагоме місце, мусять шукати компроміс між 

потребами постійних мешканців і сезонних відвідувачів.  

Тому комплексна перспектива розвитку туристичної дестинації 

повинна спрямовуватись на оптимізацію використання існуючих, 

відновлення втрачених та створення нових об’єктів туристичної 

інфраструктури, збільшення кількості зайнятих в цій сфері, створення 
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системи кооперування асигнувань з бюджетів усіх рівнів та залучення 

інвестицій. 
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ІННОВАЦІЙНА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

У статті розглянуто вплив інформаційних технологій на управління 

готелем, оскільки він прямо пов’язаний з підвищенням ефективності 

роботи як окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому. Зроблено 

висновок про необхідність застосування інформаційних технологій як 

інструменту регулювання міжнародних бізнес-процесів готельного 

господарства. 

Ключові слова: інформатизація, готельний бізнес, управління, 

автоматизація, інновації. 

Постановка проблеми. Процеси інтеграції та економічної 

глобалізації, до яких активно залучається Україна, сприяють зростанню 

можливостей розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Цей вид 

економічної діяльності є невід’ємною складовою туристичної сфери та 

суттєво впливає на формування інвестиційної та туристичної 

привабливості країни. За експертними висновками, входження 

міжнародних готельних операторів на ринок готельних послуг України, 

розвиток національних готельних мереж створюють можливості до 2020 

р.: збільшити внесок туристичної сфери та готельного господарства у 

ВВП країни до 6 %, експортних доходів – до 25 %; залучити іноземні 

інвестиції на суму 1.5 млрд. грн; утворити близько 35 тис. та зберегти 100 

тис. робочих місць; розвивати міжнародне співробітництво та 

євроінтеграційні  процеси у сфері гостинності; покращити туристичний 

імідж держави. 

Нинішній стан господарювання в підприємств готельного 

господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в 
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основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і 

неможливістю створення запасів специфічного продукту – готельної 

послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості 

обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною, 

організаційним консерватизмом управління. Положення також 

ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю 

процесів, які відбуваються на підприємствах, що не відповідають вимогам 

до управління господарською діяльністю [1, с.10]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що Україна зобов'язана 

зайняти свою ринкову нішу на світовому туристичному ринку, 

незважаючи на свої соціально-економічні труднощі. Це питання 

позиціонування, брендингу, підтримки наявних туристичних ресурсів. 

Саме тому забезпечення ефективного функціонування суб’єктів готельно-

ресторанного бізнесу потребує наукового обґрунтування інноваційних 

методів управління, які кореспондуються із світовим досвідом та вдалою 

практикою вітчизняних підприємств-лідерів. 

Із набуттям Україною не формального, а реального суверенітету 

першорядного значення набуває впровадження передових організаційно-

управлінських технологій в таку важливу її соціально-економічну сферу 

господарства як готельно-ресторанний бізнес. Наша країна перейшла до 

ринкових відносин у час, коли на міжнародному ринку сталися суттєві 

зміни в туристичній галузі, важливою складовою якої є готельно-

ресторанний сервіс. Інноваційність є основною характеристикою сучасної 

економіки. У наш час інновації в індустрії гостинності відіграють чи не 

головну роль у висококонкурентній боротьбі  за кожного гостя.  Сучасні 

інноваційні технології активно впроваджуються в сферу готельного 

бізнесу та їх застосування стає невід'ємною умовою підвищення 

конкурентоспроможності будь-якого підприємства готельного бізнесу [2, 

с.165].  
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Цілі статті: визначити сутність інноваційної інформатизації 

готельного бізнесу; охарактеризувати вимоги, які висуваються до 

інформаційних технологій; описати наслідки від впровадження 

автоматизованих інформаційних систем для готельного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження проблем управління готельним господарством зробили такі 

вчені, як С. Байлик, І. Балабанов, Ю. Волков, В. Герасименко,, А. 

Дурович,  К. Кох, Л. Нечаюк, Х. Роглєв, Н. Телеш, О. Шаблій, І. Школа, та 

ін.  Але    все ще існує велика кількість невирішених питань, не досить 

ретельно розглянуто можливості використання зарубіжного досвіду 

розвитку підприємств готельного бізнесу для України, незважаючи на 

всебічне і постійне вивчення проблем розвитку підприємств гостинності. 

Українська готельна індустрія сьогодні знаходиться на етапі масштабного 

переходу з паперово-ручного методу роботи на застосування 

автоматизованих ІТ управління готелем, хоча донедавна знаходилася в 

ізоляції від світових тенденцій розвитку. Вкрай важливим і вже реальним 

фактом для успішного розвитку бізнесу для 60% готелів України стало 

впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ). Дуже 

важливим для отримання лідерства і створення конкурентних переваг, а 

також існування та виживання на ринку готельних послуг, є використання 

комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, застосування 

наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна інформатизація готельного 

бізнесу - це цілеспрямований процес системної інтеграції комунікаційних 

та інформаційних технологій, комп’ютерних засобів у глобальному 

інформаційному просторі з метою отримання нових загальносистемних 

властивостей, що дозволяють ефективно організувати виробництво 

готельних послуг, формування, реалізацію та споживання готельних 

послуг з максимальним ступенем його індивідуалізації в просторі і часі. 
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Після проведення аналізу потреб споживачів та суб’єктів готельного 

бізнесу можна зробити висновки щодо вимог, які висуваються до 

інформаційних технологій: 

- бути достатньо простими і доступними для користування. Це є дуже 

важливим для користувачів, які не належать до професіоналів в галузі 

інформаційно-комп’ютерних технологій; 

- достатньо швидко та високо окупатись; 

- вимагати мінімальних затрат коштів та праці для ефективного 

функціонування; 

- мати широкий діапазон можливостей і гнучкість для вдосконалення, 

розвитку та доповнення; 

- мати здатність пропонувати альтернативні варіанти запропонованих 

готельних послуг; 

- мати високу інформативність; 

- бути здатними самостійно поширювати відкриту інформацію з 

метою залучення нових клієнтів або бізнес-партнерів. 

Такий комплекс пропозицій забезпечить ефективне функціонування 

готельного підприємства та його прибутковість як цільову функцію. 

Також  дозволить задовольнити переважну більшість потреб споживачів 

готельних послуг, як в основних, так і в додаткових послугах, пов’язаних 

або не пов’язаних з безпосередньою діяльністю готелю [3, с. 94]. 

Інформаційні системи менеджменту, інтегровані комунікаційні 

мережі, системи мультимедіа, електроні платіжні системи, сучасні 

інформаційно-комп’ютерні системи резервування та бронювання у 

теперішній час широко застосовуються та використовуються в 

готельному бізнесі. Тобто на сайті готелів повинні бути спеціальні опції 

для туристичних агенцій або споживачів готельних послуг, щоб 

скористатися можливостями, наданими призначеними для цього 

програмними ресурсами. 
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Засоби просування продукту готельного бізнесу та реклама також 

мають бути присутніми в online - просторі та також є продуктом 

інноваційного розвитку інформаційних технологій. В сучасних умовах 

функціонування і розвитку готельного бізнесу необхідність наявності веб-

сайту готельного підприємства вже не викликає сумнівів і є життєво 

необхідною. 

Нещодавно в Інтернеті з’явився новий вид бізнесу, якому слід 

приділити особливу увагу. Це сайти-агрегатори, які можуть бути 

спеціалізованими та універсальними. Спеціалізовані сайти містять вузько 

спрямовану інформацію про готелі з описом послуг та контактами. 

Універсальні сайти містять узагальнену інформацію з різних секторів 

економіки (allbiz.info, prom.ua, biznes.net тощо) з окремим розділом про 

готелі. Отже, розміщувати інформацію про готельне підприємство на 

такому сайті-агрегаторі дуже вигідно, тому що вони мають найбільшу 

кількість відвідувачів. Також, відповідно до оцінок фахівців, велика 

частка успіху в діяльності готельного підприємства залежить від 

використання можливостей, наданих новітніми інформаційними 

технологіями та мережі Інтернет. 

Таким чином, інноваційний процес в готельному бізнесі – це не лише 

пропозиція нових послуг та використання новітніх інформаційних 

технологій, але й комплексне запровадження нових методів в області 

управління готелем. Наявність стандартного набору технологічних 

операцій фінансово-облікової діяльності, по управлінню готелем або 

обслуговуванню гостей в сучасних умовах не забезпечує готелю 

конкурентних переваг. Зараз цей процес неможливий без запровадження 

та використання інноваційних інформаційних технологій та 

автоматизованих систем управління, які спрощують роботу персоналу з 

одночасним підвищенням її ефективності. 
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Впровадження і використання автоматизованої інформаційної 

системи сприяє значному зниженню витрат. Вона дозволяє скоротити 

витрати на поточний ремонт,  технічне обслуговування, значно зменшити 

поточні витрати завдяки оптимізації використання готельного номерного 

фонду та підвищенню ефективності обслуговування клієнтів [4, с. 131]. 

Послуги, надані через мережу Інтернет, також приносять 

економічний ефект. З допомогою інформаційної системи можна та також 

проаналізувати кількість та якість наданих послуг. В найкоротші строки 

можна виключити з переліку послуги, що реалізуються мало і погано, 

замінивши їх новими, а також отримати економічний ефект та прибуток 

більш точного визначення того, як змінюються уподобання гостей, які 

категорії гостей отримують послуги і які саме та ін. У світовій практиці 

найчастіше використовуються такі автоматизовані готельні системи: 

– система управління готелем (PMS – Property Management System); 

– система управління рестораном (Point Of Sales); 

– система телефонного сервісу (Telephone Management System); 

– система електронних ключів ((Key System); 

– система електронних мінібарів ((Minibar System); 

– система інтерактивного телебачення (Video Services System); 

– система енергозбереження (Energy Management System); 

– система обробки кредитних карт (Credit Card Authorization System); 

– система складського обліку та калькуляції (Food &Beverage); 

– система фінансово-бухгалтерського обліку (Accounting System); 

– система центрального бронювання (Central Reservation System); 

– система Інтернет бронювання (Web Reservation System); 

– система кадрового обліку (Human Resource System); 

– система безпеки (Security System). 

На національному ринку готельних послуг суб’єкти бізнесу активно 

застосовують автоматизовану систему керування "OPERA Enterprise 
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Solution" (корпорація Micros-Fidelio). Вона містить систему автоматизації 

служби прийому й розміщення гостей (Property Management System); 

систему автоматизації відділу продажів і маркетингу (Sales and Catering); 

систему керування якістю обслуговування (Quality Management System); 

систему оптимізації прибутку (Revenue Management); систему керування 

заходами (OPERA Activity Scheduler); систему централізованого 

бронювання (OPERA Reservation System); модуль бронювання через 

Інтернет (Web-Self Service); централізовану інформаційну систему по 

клієнтах (Customer Information System). Мобільне рішення системи 

OPERA Enterprise Solution, OPERA-Palm дає змогу персоналу здійснювати 

всі необхідні бізнес-процеси. 

Автоматизація бізнес-процесів у готелі стосується як зовнішніх 

бізнес-процесів (фронт-офіс), так і внутрішніх бізнес-процесів (бек-офіс). 

Служби прийому та розміщення, маркетингу, бронювання та продажів, 

обслуговування та супроводу – всі структурні підрозділи і співробітники, 

задачею яких є безпосередня взаємодія з гостями, – і називаються фронт-

офісом готелю. Впровадження останніх досягнень в області 

інформаційних технологій обумовлюють появу конкурентної переваги у 

підприємств готельної індустрії. 

Тому для підприємств індустрії гостинності все більш актуальними 

стають питання комплексної автоматизації процесів діяльності готелю, 

тобто процесів бронювання місць, розрахунків з клієнтами, турагентами і 

туроператорами, процеси управління та господарської діяльності, безпеки 

об’єктів, збереження ресурсів тощо [5, с. 45]. 

Висновок. Резюмуючи результати дослідження інноваційної 

інформатизації готельного бізнесу, можна констатувати, що 

упровадження системи безпосередньо в роботу готелю дозволить 

підвищити кваліфікацію обслуговуючого персоналу та продуктивність 

його праці, покращити якість виконуваних робіт і послуг, скоротити час 
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надавання послуг, підвищити якість обслуговування гостей. Інноваційні 

процеси є визначальними для розвитку міжнародного туризму. Виходячи 

з цього, особливо актуальним є дослідження шляхів і засобів подолання 

технологічної відсталості, в порівнянні з прискореним інноваційним 

розвитком країн-лідерів міжнародного туристичного ринку. Готельним 

підприємствам необхідно впроваджувати передові технології надання 

послуг, нові методи управління, організації, мотивації і контролю згідно 

вимогам зовнішнього конкурентного середовища, що постійно 

змінюються. Розвиток інноваційних процесів в туристичній галузі на 

сучасному етапі визначається широким впровадженням інформаційних 

технологій. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

ТУРИЗМІ 

З огляду на галузеву специфіку та особливості інноваційної 

діяльності в туризмі представлено узагальнений зміст управління 

інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві. Визначено 

чотири основні функціональні сфери об’єкта управління в туризмі: 

бізнес-процеси, безпосередньо створення і якість інновацій, персонал, 

партнерство і кооперація в зовнішньому середовищі. 

Ключові слова:  бізнес-процеси, створення і якість інновацій, 

персонал, партнерство і кооперація, зовнішнє середовище. 

З огляду на те, що інновація в туризмі виступає додатковим фактором 

виробництва в умовах сезонності галузі та мінливості макроекономічних 

факторів, а інноваційна туристична діяльність являє собою 

цілеспрямовану систему заходів із розробки, упровадження і 

комерціалізації інновацій, то управління інноваційною діяльністю на 

туристичному підприємстві ми пропонуємо визначати як процес 

формування узгодженої системи організаційних заходів, спрямованих на 

попередню оцінку готовності підприємства до інтенсифікації інновацій, 

реалізацію відповідних можливостей та вибір адекватного стилю 

управління. 

Необхідно зазначити, що в природі туристичної конкуренції також 

відбулись якісні зміни: підприємства не тільки освоюють пасивні цільові 

ринки, але і впроваджують стратегії активного співробітництва з 

клієнтами, партнерськими організаціями та контрольними державними 

органами. Така ефективна взаємодія передбачає освоєння методик 
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стимулювання споживчої інноваційної активності, збору, аналізу та 

інтерпретації ідей з метою оперативного втілення в інноваційні продукти, 

послуги, рішення. 

Так, інноваційність в управлінні туристичним підприємством 

проявляється у формуванні здатності прогнозувати мінливі умови 

зовнішнього середовища і пристосовуватися до відповідних змін шляхом 

упровадження нових технологій, удосконалення організаційних процесів, 

покращення якісних характеристик процесу надання послуг або надання 

цілком нових послуг із метою забезпечення конкурентоспроможності 

туристичних послуг [1]. 

З огляду на галузеву специфіку та особливості інноваційної 

діяльності в туризмі представлено узагальнений зміст управління 

інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві. Ми виділили 

основні чотири функції управління інноваційною діяльністю на 

туристичному підприємстві: планування, активізація, організація і 

координація. Основною виступає функція активізації з огляду на те, що 

саме інновації, а не реклама, інвестиції або економія витрат є джерелом 

підтримки і посилення конкурентної позиції туристичного підприємства, 

фактором виявлення унікальних можливостей для створення успішного 

затребуваного продукту, основою для формування позитивного іміджу 

підприємства. Функція активізації, власне, обумовлює інноваційно 

орієнтоване середовище всередині підприємства, формує відповідну 

корпоративну культуру.  

Внутрішнє середовище, складова творчої ініціативи в ньому і 

готовність персоналу сприймати та впроваджувати інновації в рамках 

корпоративної культури є необхідними умовами інноваційності на 

туристичному підприємстві. 

Споживач туристичних послуг є ідейним джерелом продуктових, 

маркетингових, організаційних інновацій у туризмі. Орієнтація на 
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споживача має бути основним фактором у ході прийняття рішення щодо 

майбутнього інноваційного розвитку туристичного підприємства в рамках 

планування інноваційної діяльності, тому необхідним є чітке визначення 

туристичних потреб споживача для подальшого їх задоволення в повному 

обсязі [2].  

З огляду на те, що створення і надання послуг у туризмі разом із 

освоєнням ринку є інтегрованими сферами діяльності, нерозривно пов’ 

язаними одна з одною, нами запропоновано виділити функціональну 

сферу – управління бізнес-процесами. Також важливу роль в інноваційній 

діяльності туристичного підприємства відіграє кооперація з партнерами, 

регулюючими організаціями. Натомість ступінь залучення НДДКР в 

інноваційну діяльність у туризмі є невисоким, адже здебільшого 

безпосередньо споживач формулює вихідні вимоги для майбутніх 

інновацій з огляду на актуальні потреби, на які в подальшому 

орієнтується туристичне підприємство в реалізації нововведень. Тому 

нами виділено чотири основні функціональні сфери об’єкта управління в 

туризмі: бізнес-процеси, безпосередньо створення і якість інновацій, 

персонал, партнерство і кооперація в зовнішньому середовищі. При цьому 

до функцій бізнес-процесів у ході інноваційної діяльності пропонується 

віднести таке [3]: 

– вибір виду маркетингу під час аналізу та прогнозування ринкових 

туристичних тенденцій; 

–визначення актуальних потреб споживачів у туризмі; 

– організацію інформаційної системи із доступом до міжнародних баз 

даних; 

– вибір методики ціноутворення відповідно до попиту і ринкової 

кон’юнктури; 

– забезпечення комплексності організаційних процесів у ході 

організації та надання послуги; 
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– організацію широкої рекламної та виставкової діяльності.  

Туризм належить до сфери послуг, тому інноваційна діяльність галузі 

має здебільшого нематеріальний характер. Так, порівняно із 

промисловістю, де визначальним фактором інноваційного зростання є 

розвиток науково-технічного прогресу, упровадження інновацій у туризмі 

безпосередньо пов’ язане із процесом здобуття та використання знань, 

генерування ідей. У системі управління туристичним підприємством для 

успішного інноваційного розвитку стає необхідним виділення 

специфічного напряму – управління знанням. Воно має включати 

моніторинг загальних знань, систему їх створення, зберігання й 

ефективного використання в усіх функціональних сферах управління 

інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві. 

Управління інноваційною діяльністю спрямоване на два основних 

об’єкти – інноваційні процеси та інновації. Разом з тим практика 

запровадження інновацій на туристичних підприємствах виявляє ряд 

перешкод та опору, що зумовлює необхідність детального дослідження 

особливостей управління інноваційною діяльністю на туристичному 

підприємстві. 

Для туристичного підприємства важливо знайти й підтримувати 

такий баланс між стандартами туризму та інноваціями, який сприяв би 

стійкому розвитку та забезпечував конкурентні переваги для 

підприємства на ринку. Невеликі розміри туристичних підприємств і 

потреба в інвестиціях створюють необхідність також ураховувати 

обмеженість ресурсів та відповідні можливості під час планування 

інноваційної діяльності та створення сценаріїв майбутнього інноваційного 

розвитку у сфері туризму. 

Для здійснення управління і подальшої реалізації інноваційних ідей 

на туристичному підприємстві необхідною є система управління 

інноваціями, що відповідає вимогам галузі й ринку та можливостям 
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самого підприємства. У свою чергу впровадження інновації та темпи її 

розвитку визначаються інноваційною активністю в ході задоволення 

нових потреб ринку, використання нового підходу в управлінні або 

методу розширення клієнтського сектору. Інноваційна активність є 

характеристикою інноваційних процесів, а інтенсифікація інноваційної 

діяльності виступає необхідною умовою економічного зростання та 

підтримки конкурентоспроможності підприємства. Серед цілей 

управління інноваційною діяльністю в туризмі можна відзначити 

забезпечення інноваційної активності шляхом визначення необхідних 

методів управління інноваціями, ефективного використання наявних 

ресурсів і створення додаткових можливостей із залученням внутрішніх 

компетенцій підприємства для забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. 

За умов ефективного управління інноваційною діяльністю та 

враховуючи цілі й методи управління, нами узагальнено очікувані 

результати інтенсифікації інноваційної діяльності на туристичному 

підприємстві[4]: 

– позитивна репутація та імідж на ринку (довіра з боку клієнтського 

сектору; стабільність партнерських відносин; державна підтримка з боку 

контрольних органів); 

– мережа ретельно відібраних партнерів, постачальників, інвесторів 

для забезпечення стабільного розвитку і можливості прогнозування 

сценаріїв економічного зростання; 

– оптимальний рівень цін для забезпечення прибутковості 

підприємства й утримання пріоритетів клієнтів; 

– кваліфікований персонал, готовий до сприйняття, упровадження і 

розвитку інновацій на підприємстві; 

– максимально досліджений ринок туристичних послуг 

(національний і світовий); 
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– визначена конкурентна позиція (з урахуванням слабких і сильних 

сторін підприємства та кон’юнктури ринку) зі сформованими 

конкурентними перевагами туристичного підприємства; 

– постійна підтримка інноваційної активності в усіх функціональних 

сферах підприємства. 

Готовність до інновацій та доцільність їх упровадження формуються, 

на нашу думку, на чотирьох складових усередині підприємства, які здатні 

якісно відобразити результативність інноваційної діяльності, мають 

прикладний характер і є доступними для розрахунків відповідних 

показників [4] : 

– інноваційність бізнес-процесів (елемент результативно-сті, адже 

ілюструє соціальну та економічну ефективність безпосередньо 

виробничих, комерційних та організаційних заходів у межах інноваційної 

діяльності); 

– кооперація та партнерство (основа передачі, обміну та модифікації 

інформації, обумовлює створення нових продуктів, виступає, окрім 

іншого, інструментом якісного зростання та підтримки конкурентної 

позиції туристичного підприємства в сучасних умовах і, відповідно, 

обумовлює інтенсифікацію інноваційної діяльності); 

– якість і актуальність інноваційної діяльності (основний процес, за 

якістю та актуальністю якого можна робити висновки про успішність та 

ефективність підприємництва й управління ним); 

–розвиток компетенцій персоналу (персонал підприємства є 

продуцентом інформації та модифікації знань, виступає основною ланкою 

в ланцюжку «виробник послуг – споживач», безпосередньо впливає на 

стан інноваційності на туристичному підприємстві). 

За таких умов важливість інновацій у рамках функціонування 

туристичної галузі набуває все більшого значення, адже саме інновації 
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обумовлюють вирішення проблем економічного зростання суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
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СТРАТЕГІЇ ОХОПЛЕННЯ РИНКУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

У статті визначено сутність стратегій охоплення ринку, 

недиференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу. 

Наведено приклади готельних мереж, які застосовують перелічені 

маркетингові концепції у своїй діяльності.  
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Ключові слова: охоплення ринку, недиференційований маркетинг, 

концентрований маркетинг, готельний бізнес. 

У даний час на світовому ринку склалася ситуація, коли споживачі 

вимагають від компаній усе більше нових та якісних продуктів. І компанії 

повинні вчасно відчути ці потреби, щоб розробити та подати, споживачу 

той продукт, який він очікує, або ще навіть не бачив і не знає про нього.  

Для формування ринкової стратегії проводяться певні етапи 

маркетингових досліджень. Деякі з них запропоновані Ф. Котлером: 

 - визначення стратегії поводження фірми на ринку; 

 - визначення стратегії охоплення ринку; 

 - вибір цільового сегмента; 

 - формування стратегії розробок нових продуктів; 

 - вибір стратегії ціноутворення [1].  

Розглянемо стратегії поводження на ринку і охоплення ринку 

готельними господарствами більш детально. 

Стратегія поводження на ринку полягає в тому, що компанія, 

насамперед, розглядає можливість завоювання більшої частки на тому ж 

самому ринку, для тих же самих продуктів (проникнення на ринок). Після 

цього вона розглядає можливості нових ринків для тих же самих 

продуктів (розвиток ринку). Потім вона розглядає можливість пропозиції 

тому ж самому ринку нових, потенційно цікавих для нього продуктів 

(розвиток продукту). І, нарешті, вона вивчає можливість запропонувати 

нові продукти новим ринкам (диверсифікація).  

Мережа шістнадцяти марок готелів Ассоr[5] створена з різноманітної 

кількості готелів, які розташовані в різних країнах світу. Створювалася 

вона при ретельному відборі готелів, залежно від їхнього місця 

розташування, якості і рівня обслуговування. Створивши мережу з готелів 

під різними торговими марками, які суттєво відрізняються між собою, 
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Ассоr діє в різних сегментах з різним продуктом на ринках різних країн 

світу.  

Визначення стратегії охоплення ринку. Фірма може застосовувати 

одну з трьох стратегій охоплення (завоювання) ринку: 

недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг і 

концентрований маркетинг.  

Застосовуючи стратегію недифиренційованого маркетингу, компанія 

ігнорує розходження сегментів ринку і виходить на ринок у цілому з 

якоюсь однією пропозицією. Вона зосереджує свою увагу і зусилля на 

тому загальному в потребах клієнтів, що поєднує їх, а не на тому що їх 

розрізняє. Вона розробляє план маркетингу, який охоплює якомога 

більшу кількість покупців. Масовий розподіл і масова реклама є 

основними інструментами для створення позитивного іміджу компанії в 

уявленні споживачів.  

Недиференційований маркетинг потребує менше витрат. Обмежена 

номенклатура продуктів забезпечує низький рівень витрат на 

виробництво, інвентаризацію і транспорт. Недиференційована програма 

рекламних заходів дозволяє тримати низький рівень їхніх витрат 

Відсутність сегментації також визначає низький рівень витрат на 

маркетингові дослідження і розробку нових продуктів.  

При сьогоднішній конкуренції більшість фахівців з маркетингу 

сумніваються в прийнятності цієї стратегії. Важко розробити продукт 

марку, котрі здатні задовольнити всіх, чи хоча б більшість споживачів 

Коли кілька фірм спрямовують зусилля на найбільший сегмент ринку. 

неминучий результат - жорстка конкуренція. Невеликі фірми вважають 

пряму конкуренцію з гігантами ринку неможливою. Вони змушені 

боротися за визначену нішу на ринку. Крім того, великі сегменти можуть 

ставати менш прибутковими в результаті значних ринкових витрат, 

включаючи можливість падіння цін і цінових воєн. Усвідомивши цю 
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проблему, багато фірм націлюються на дрібніший сегмент і на ринкові 

ніші, де перевага віддається диференціації продукту. 

В готельному бізнесі Недиференційований маркетинг неефективний 

оскільки у світі існує безліч споживачів з різноманітними потребами і 

можливостями.  

Застосовуючи стратегію диференційованого маркетингу, фірма 

орієнтує свою діяльність на кілька сегментів ринку і розробляє окремі 

пропозиції для кожного з них. Французька компанія Accor Hotels працює 

під шістнадцятьма різними назвами і керує декількома марками і типами 

готелів, їхні марки включають міжнародні готелі ''люкс" (Sofitel), 

тризіркові готелі (Novotel), двозіркові готелі тривалого проживання, 

розраховані на літніх постояльців (Suite Hotel), Formule 1, Motel 6, Etap 

Hotel, Red Roof Inns, Ibis, Orbis, Mercure. Coralia, Thalassa International, All 

Seasons, Parthenon.  

Марка готелю Orbis присутня в 27 містах Польщі і пропонує більш 

ніж 1500 повністю обладнаних кімнат на будь-які смаки і кошти. Тенісні 

корти, кегельбани, басейни, вишукана кухня - усе це призначено для 

приємного відпочинку. 

Група готелів All Seasons [6] - найбільш відома марка готелів 

Австралії з 20 готелями, котрі пропонують 2 рівні комфорту і цін. AH 

Seasons пропонує чудове співвідношення ціни і якості для ділової 

клієнтури в Сиднеї, Мельбурні, Аделаїді, та для клієнтури звичайних 

туристів, які бажають відпочити на узбережжі океану. 

Libertel налічує понад 45 готелів, більшість яких розташовані в 

Парижі (38 готелів) та в Брюсселі. Готелі Libertel класифікують за трьома 

категоріями. Перша категорія - Libertel Grand Tradition (3-х зіркові готелі 

та вище), друга - Libertel Tradition (3-х зіркові), та третя категорія -Libertel 

(2-х зіркова). Проте, незалежно від категорії, кожен готель Libertel має 
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свою власну індивідуальність, котра виражена через архітектуру, 

внутрішнє художнє оформлення; через рівень прийому та обслуговування.  

Мережа готелів Etap розташована у Франції, Німеччині, Бельгії, 

Великобританії, Угорщині, Швейцарії та Ізраїлі. Кожен з готелів 

пропонує клієнтам просторі звуконепроникні номери по 

конкурентоздатних цінах, для трьох і більше осіб - з окремою ванною та 

телевізором.  

Диференційований маркетинг, як правило, дає більший товарообіг, 

ніж Недиференційований. Ассоr за допомогою декількох марок готелів 

може утримувати більшу частку ринку готельних номерів в одному місті, 

ніж коли б в неї була тільки одна марка. 

Третя стратегія забезпечення ринку - концентрований маркетинг - 

особливо привабливий для компаній з обмеженими ресурсами. Замість 

пошуку малої частки великого ринку фірма домагається великої частки 

одного чи декількох малих ринків.  

Існує безліч прикладів концентрованого маркетингу. Rosewood 

Hotels, Kempinski, Four Seasons -усі вони зосереджені на ринку дорогих 

номерів. Motel 6 зосереджений, навпаки, на наданні дешевих номерів. 

Pantheon пропонує квартири готельного типу в Бразилії та у Франції. Дана 

марка забезпечує гостей готельним обслуговуванням і всіма зручностями 

проживання. Марка готелів Sheraton, котра належить до Slarwoocl Hotels 

& Resorts має біля 400 готелів і курортів в більш ніж в 70 країнах світу - 

від Аргентини до Зімбабве. Sheraton пропонує повний спектр комфорту та 

послуг в своїх ексклюзивних номерах для подорожуючих бізнесменів та 

для заможних людей.  

Прибігаючи до концентрованого маркетингу, фірми домагаються 

сильної ринкової позиції в сегментах, що обслуговуються ними, завдяки 

кращому знанню потреб цих сегментів. Фірма заощаджує на операційних 
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витратах завдяки спеціалізації виробництва, розподілу і просуванню 

продукту. 

У той же час концентрований маркетинг несе в собі великий ризик, 

оскільки сегмент даного ринку може раптово скоротитися. З цих причин 

багато компаній воліють діяти на двох чи трьох ринках одночасно.  

Вибір цільового сегмента. Більшість фірм починає з обслуговування 

одного сегмента і, якщо починання виявилися успішними, поступово 

охоплюють й інші. На черговість освоєння сегментів ринку варто 

ретельно зважувати в рамках комплексного плану. Наприклад, мережа 

готелів Ассог вийшла за допомогою марок Libertel, Libertel Tradition та 

Libertel Grand Tradition на різні сегменти ринку зі своїми 2-х, 3-х та 4-5-ти 

зірковими готелями, орієнтуючись на клієнтів з різним достатком. 

Подібно діє також мережа готелів Holiday Inn та інші.  

Формування стратегії розробок нових продуктів. Кожен продукт, як 

правило, проходить визначений життєвий цикл: він народжується, 

проходить кілька стадій і, нарешті, вмирає, коли з'являються новіші 

продукти, які краще задовольнять потреби споживачів.  

Формування даної стратегії базується на тому, що швидко міняються 

смаки, потреби споживачів, технології виготовлення і застосування 

продуктів (задоволення потреб), конкурентна ситуація на ринку 

відповідно до закону конкуренції і т. д. Отже, у кожної фірми є своя 

програма розробки нових продуктів. 

Знання життєвого циклу продукту важливе по двох причинах:  

1. Внаслідок того, що всі продукти згодом застарівають, фірма 

повинна знайти нові продукти, щоб замінити ними застарілі (проблема 

розробки нового продукту).  

2. Компанія повинна розуміти, як продукт старіє, і змінювати 

стратегію маркетингу в міру проходження різних стадій життєвого циклу. 

Так, наприклад, потрібно постійно оновлювати меню в ресторанах 
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готелів, вводячи нові страви, напої, дієтичні страви для залучення більшої 

кількості нових клієнтів і утримання старих.  

Усі готельні компанії уважно стежать за тенденціями ринкового 

розвитку і в разі потреби споживача готові вводити на ринок нові 

продукти і послуги. Компаніям необхідна спеціальна програма розробки 

нових продуктів і послуг. Фахівці вважають, що половину прибутку всіх 

компаній у США в даний час приносять продукти, які не існували ще 

десять років тому. 

Отже, при визначенні стратегії охоплення ринку готельним 

компаніям варто застосовувати диференційований або концентрований 

маркетинг, так як недиференційований маркетинг націлений на масового 

споживача, для котрого дуже важко створити готельний продукт, який би 

однаково подобався і підходив усім споживачам. Диференційований 

маркетинг дає більший товарообіг, ніж концентрований. Концентрований 

маркетинг особливо привабливий для компаній з обмеженими ресурсами, 

або плануючих працювати тільки з одним сегментом.  
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     Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито сутність поняття «мотивація» як основного 

чинника ефективної праці персоналу підприємства. Визначено вплив 

мотивації на продуктивність праці підприємства. Проаналізовано 

сучасні методи мотивації праці та їх уплив на працівників підприємства. 

Обґрунтовано теоретичні та практичні підходи до застосування 

сучасних методів мотивації в діяльності підприємства. 

Ключові слова: мотивація, ефективність праці, стимули, мотиви, 

матеріальна та нематеріальна мотивація, методи мотивації. 

У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме 

персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує 

підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. 

Сьогодні керівництво багатьох підприємств зіштовхується з проблемами 

неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком 

зниження продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його 

відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності. Поняття 

підвищення ефективності праці та її мотивація й у теорії, і на практиці 

тісно пов’язані між собою. Мотивація праці в сучасний період є одним із 

найважливіших чинників, уміле використання якого може сприяти 

розв’язанню всього комплексу соціально-економічних проблем.  

У системі менеджменту мотивація характеризується як процес 

стимулювання персоналу до підвищення ефективності діяльності, 

спрямованої на досягнення стратегічних цілей підприємства. Мотивація є 
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безумовним фактором ефективного виконання прийнятих рішень і 

досягнення запланованих завдань. Через відсутність прямої залежності 

розміру премії від конкретних результатів роботи працівників 

підприємства, вона перестала виконувати свою головну – стимулювальну 

– функцію й перетворилась на просту надбавку до посадового окладу. 

Відсутність науково обґрунтованої системи планування, організації, 

мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених 

критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до 

«порівнялівки» в системі преміювання.  

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики мотивації 

праці зробили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: О. Баєвої [1], 

С. Бєляєва [2], Д. Богині [3, 4], Л. Буковинської [5], О. Дигуна [8], А. 

Єськова [9], В. Задорожнього [10], І. Задорожнього [10], А. Колота [11], В. 

Новака [13], М. Семикіної [3], А. Шегди [16] та інших. В роботах 

вищезазначених вчених знайшли своє відображення різноманітні аспекти 

мотивації праці на підґрунті ефективного використання трудового 

потенціалу, підвищення продуктивності, результативності та 

ефективності праці. Разом з тим дослідники зазначають, що в межах даної 

теми існує ціла низка невивчених і суперечливих аспектів. 

Вперше термін «мотивація» було запроваджено у науковий обіг А. 

Шопенгауером у статті «Чотири принципи достатньої причини». 

Мотивація, за словами Шопенгауера, «це причинність, видима 

зсередини». [17] Сьогодні існують різні теорії мотивації, налічується 

велика кількість визначень поняття мотивації і загалом в науці закріпився 

плюралістичний підхід щодо розуміння даної категорії. Мотивація – це 

прагнення людини до дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна 

приступити до неї або здійснити самостійно. Мотивація праці – це 

прагнення працівника задовольнити свої потреби; це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до трудової 
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діяльності та надають цій діяльності спрямованість, яка орієнтована на 

досягнення визначених цілей. Тобто, можна сказати, що мотивація є 

безпосереднім чинником спонукання працівників до праці. [15]  

Деякі дослідники звертають увагу на відмінність між мотивацією, яка 

означає самоуправління індивіда і саме тому властива та належить тільки 

йому одному, та мотивуванням як цілеспрямованою дією керівника або 

функціонуванням систем стимулювання, яке є зовнішнім регулюванням. 

Якщо мотивація – це процес внутрішнього спонукання людини до 

досягнення цілей, то демотивацію можна охарактеризувати як процес, в 

результаті якого внутрішнє бажання діяти у людини зменшується.  

Найбільш поширеними демотиваторами є авторитарний стиль 

керівництва, ігнорування ідей та ініціатив, відсутність почуття 

приналежності до компанії, відчуття досягнення, особистісного та 

професійного росту, невизнання досягнень і результатів, відсутність 

ресурсів, нечітка постановка цілей тощо. Різні прийоми спонукання 

працівників (призи, дарунки, пенсійні та страхові програми) спрямовані 

на зміцнення лояльності працівників сьогодні та збільшення тривалості 

їхньої активної праці в майбутньому. [15]  

На сьогоднішній день існує велика кількість пропозицій по 

удосконаленню системи мотивації та стимулювання праці персоналу які 

нажаль не враховують вплив на продуктивність персоналу таких 

важливих чинників як:  розташування підприємства (тривалість шляху до 

місця роботи і назад та зручність добиратися); режим роботи 

підприємства (час початку та закінчення роботи, змінність); житлово-

побутові умови працівників; рівень медичного та лікувально-

профілактичного обслуговування; гарантії забезпечення роботою; 

медичне та соціальне (в тому числі пенсійне) страхування; можливості 

навчання та підвищення кваліфікації тощо. [6]  
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Для характеристики рівня задоволення всієї сукупності соціально-

психологічних потреб, пов'язаного з продуктивністю персоналу, 

пропонується використовувати поняття комфорту та дискомфорту 

персоналу. Комфорт персоналу – задоволення соціально-психологічних 

потреб працівників за допомогою стимулів. Дискомфорт – як протилежне 

поняття – незадоволення потреб працівників соціальнопсихологічними 

чинниками. Соціально-психологічний комфорт персоналу є поняттям 

ширшим, ніж «умови праці», відображаючим вплив на продуктивність 

чинників, як пов'язаних безпосередньо з виконанням працівником 

виробничих функцій, так і тих, що формуються за межами виробничого 

середовища, і ближчим до поширеної в зарубіжній практиці «якості 

трудового життя », без врахування матеріальних стимулів. [12]  

Таким чином, виокремивши з «якості трудового життя» матеріальні 

чинники (грошові виплати), отримуємо соціально-психологічний комфорт 

персоналу. Поняття соціально-психологічного комфорту охоплює решту 

чинників, крім матеріальних, за допомогою яких можна здійснювати 

мотивацію персоналу до підвищення його продуктивності. Соціально-

психологічні стимули, як правило, не вимагають грошових витрат 

роботодавця, або ж ці витрати є значно меншими, ніж на матеріальне 

стимулювання.  

Уся сукупність соціально-психологічних чинників забезпечує певний 

рівень комфорту, дискомфорту – комфортність персоналу, від якої, в 

поєднанні з системою матеріального стимулювання, залежить його 

продуктивність. Зокрема, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні 

та естетичні умови праці впливають на продуктивність персоналу як через 

дію на рівень напруженості праці (людина витрачає більше життєвих сил 

за несприятливих умов зовнішнього середовища порівняно з 

нормальними), так і через вплив на таку важливу групу людських потреб, 

як потреби фізичної безпеки.  
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Разом з тим, практика показує, що один з найпоширеніших чинників, 

який власники підприємств використовують для задоволення потреби 

своїх працівників в мотивації, є гроші (бонуси, премії, відсутність 

штрафів, підвищення тощо). В більшості випадків вважається, що даний 

елемент є найголовнішим і повинен задовольняти потреби працівників у 

мотивації. На думку О.І. Попрозмана [15] оптимальний комплекс засобів 

стимулювання має такий вигляд: 

 

Рисунок 1 - Оптимальний комплекс засобів стимулювання за   О.І. 

Попрозманом. 

Кожне з відображених на рисунку понять, має певний зміст. Так, під 

основною матеріальною винагородою розуміється заробітна плата яку 

отримує робітник за виконану працю згідно з трудовим договором. Під 

компенсацію розуміється видача грошових сум і одноразових допомог 

працівникам за невикористану відпустку, зростання цін, при звільненні, 

поновлення на службі, при переведенні на іншу роботу і т. і. До 

нематеріальних відносяться такі заохочення, які не пов'язані з виплатою 

грошей, наданням послуг, продукції.  

Нематеріальне стимулювання працівників можна визначити як 

закріплені нормами трудового права засоби морального визнання 

працівників та трудових колективів за досягнення високих результатів 
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праці. Тобто це можливість самореалізації та творчості, стабільність і 

престиж (репутація і популярність самої компанії), гарні умові праці, 

сприятливий клімат у колективі, участь у прийнятті рішень і т.і. Змішане 

стимулювання використовує комбіновані (матеріальні і нематеріальні) 

форми і тому є необхідним доповненням до основного стимулювання і 

компенсацій. Різноманітні прийоми спонукання робітників (призи, 

подарунки, пенсійні і страхові програми) направлені на укріплення 

лояльності робітників у сьогоденні і збільшення продовження їх 

активності роботи в майбутньому.  

Оцінка результатів трудової діяльності є важливим засобом мотивації 

поведінки людей. Визначивши сильних працівників, адміністрація може 

певним чином винагородити їх подякою, підвищенням зарплати чи 

професійним просуванням. Рівень оплати праці є основним чинником, 

діючим на трудову поведінку основної маси працівників в умовах 

низького рівня якості життя населення.  

Разом з тим, як показують результати проведених досліджень, 

технологія встановлення і обґрунтування розміру заробітної плати є не 

менш важливим фактором, чим сам її розмір. Дослідження факторів 

привабливості працівників у праці свідчить про існування певних 

розбіжностей між пріоритетами працівників та працедавців [5]. Ряд 

авторів вважає, в наш час слід також враховувати віковий фактор. Про це 

свідчать данні таблиці, складеної на підставі матеріалів опитування різних 

соціальних груп (Таб.1). 

Таблиця 1 - Ранжирування факторів привабливості під час 

вибору роботи з точки зору роботодавців, найманих працівників, 

студентів-випускників ВНЗ.  

Аспект 

роботи 

Ранжируван

ня ставлення 

роботодавці

в 

Ранжируван

ня ставлення 

найманих 

працівників 

Ранжируван

ня ставлення 

студентів-

випускників 
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ВНЗ 

Висока 

зарплата 

1 5 1 

Безпечність 

роботи 

2 4 6 

Просування 

по службі 

3 7 5 

Хороші 

умови 

роботи 

4 9 3 

Цікава 

робота 

5 6 2 

Лояльність 

менеджмент

у 

6 8 4 

Справедлив

ий порядок 

7 10 7 

Визнання в 

роботі 

8 1 8 

Допомога в 

вирішенні 

особистих 

проблем 

9 3 9 

Почуття 

причетності 

10 2 10 

З точки зору роботодавців перевага віддається, насамперед, високій 

зарплаті, безпечності у роботі, просуванням у кар’єрі. На думку 

роботодавців, найменш привабливим показником для потенційних 

працівників є почуття причетності, допомога в вирішенні особистих 

проблем та визнання у роботі. Але, як показують результати дослідження, 

думка найманих працівників з цього питання суттєво відрізняються від 

думок роботодавців. Наймані працівники відносяться до цих факторів 

таким чином: у першу чергу вони виділяють визнання в роботі, далі йдуть 

почуття причетності та допомога в вирішенні особистих проблем. У 

меншому ступені найманих працівників турбує справедливий порядок, 

умови роботи, які надає роботодавець та лояльність менеджменту. 

Під час вибору роботи, випускники вищих навчальних закладів, 

насамперед, віддають перевагу високій заробітній платі, що пояснюється з 
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одного боку економічною ситуацією в країні, а з іншого, - об’ємом їхніх 

потреб, які в значній мірі перевищують об’єм потреб працівників більш 

зрілого віку, (працівники цієї соціально-демографічної категорії віддають 

перевагу гарним умовам роботи). Другим фактором виступає цікавість в 

роботі. На третьому місті хороші умови роботи. Як видно з проведеного 

аналізу, різні фактори по різному впливають на вибір роботи 

представниками різних соціальних і вікових груп, саме тому під час 

розробки мотивуючої системи слід враховувати різні точки зору. Однією з 

таких точок можна назвати мотивування управлінського персоналу, яке 

відрізняється від традиційної мотивації, адже уся мотивація на 

підприємстві здійснюється саме через управлінський персонал. 

Висновки. Результати дослідження показують, що мотивація – це, 

насамперед, складний процес, для глибокого розуміння та організації 

якого в теперішній час потрібно враховувати набуті різноманітні підходи. 

Найбільшої ефективності діяльності підприємство може досягнути за 

умова комплексного підходу до вибору засобів мотивації персоналу, 

використання як матеріальних так і нематеріальних стимулів. Саме це 

сприятиме підвищенню ефективності використання персоналу та 

діяльності підприємства у цілому.  
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УДК 338.48(045) 

Коваль О.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ ЛОКАЛЬНИХ 

ДЕСТИНАЦІЙ 

Розгляд систем, та основних засад туристичного бренду Вінницької 

області, доведено, що досліджуваний регіон дійсно має всі підстави для 

розвитку туристичної індустрії. 

Ключові слова: бренд, туристський центр, інфраструктура, Вінницька 

область, туристичні послуги  

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України 

актуальними стають питання щодо створення ефективної структури 

управління туристичною галуззю на всіх рівнях влади з чітким 

визначенням повноважень кожного її рівня. Перетворення України на 

туристичну державу світового значення вимагає також забезпечення 

координації діяльності різних галузей економіки, від яких залежить якісне 

надання туристичних послуг, зокрема транспорту, торгівлі, виробництва 
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сувенірної продукції, видавничо-рекламної діяльності тощо. В умовах 

сьогодення, туризм є перспективною галуззю економіки країни, одним із 

пріоритетних напрямків її розвитку. 

Нинішній і майбутній розвиток туризму потребує активнішої 

підтримки з боку урядів у плані інформації та просування туризму, а 

також забезпечення інфраструктури; необхідно освоювати нові ринки, 

робити кроки щодо забезпечення співпраці в усіх сферах - державних і 

приватних - в інтересах максимального заохочення сектора туризму. 

Туризм необхідно планувати на комплексній основі, брати до уваги 

всі аспекти законодавства, що стосуються інших секторів, таких як 

транспорт, зайнятість, охорона здоров'я, сільське господарство, зв'язок і 

т.д. 

Потрібно визнати, що реалізація цих рекомендацій повільно, але 

розпочинається і в Україні. Зроблено перші реальні кроки на шляху 

законодавчого забезпечення та комплексного планування розвитку 

вітчизняної туристичної галузі . 

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження розвитку 

туристичного потенціалу дестинацій та факторів привабливості 

Вінницького регіону щодо розвитку туристичної індустрії. 

Виклад основного матеріалу. Процес брендингу територій та 

туристичних дестинацій в порівнянні з процесом брендингу товарів і 

послуг вирішує подібне основне завдання: пошук і оптимальне 

відображення за допомогою різних комунікаційних технологій 

винятковості території або туристичної дестинації. 

В рамках даного дослідження доцільним буде сказати, що поняття 

туристичної дестинації дедалі частіше привертає увагу вітчизняних і 

зарубіжних фахівців у сфері туризму – як науковців, так і практиків. 

Однак згоди щодо визначення цього поняття вони не дійшли. У різних 

джерелах туристична дестинація трактується як: 
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– місце призначення туриста; 

– місце, призначене для прийому туристів; 

– напрям туристичного маршруту; 

– фізичний простір для туристичної діяльності; 

– один з різновидів соціального простору, що формується на основі 

фізичного простору туристичної діяльності; 

– культурна константа туристики (інваріант матеріальної культури); 

– окремий концепт туристики; 

– усілякий об’єкт, що увіходить до каталогів будь-якого 

туроператора; 

– різновид територіальної рекреаційної системи; 

– мета подорожі або походу; 

– територія, що приваблює туриста; 

– продукт, що задовольняє потреби туриста; 

– система засобів і служб, діяльність яких спрямована на 

задоволення потреб туристів; 

– місце, де мандрівники можуть отримати різноманітні враження, 

досвід та емоції; 

– об’єкт туристичної пропозиції; 

– специфічний об’єкт управління в туризмі .  

Побудова бренду туристичної дестинації являє собою складний і 

багаторівневий творчий процес, який повинен базуватися на 

маркетинговому підході: розумінні місця туристичної дестинації на 

світовому туристичному ринку та виявлення основних мотивацій і 

переваг потенційних споживачів. 

Російський дослідник О.Горохов вважає, що туристичний брендинг 

може бути представлений у вигляді схеми . 

При розробці концепції бренду туристичної дестинації необхідно, 

на думку автора, керуватися наступними основними принципами : 
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- визначення основної місії регіону в цілому і його місії в туризмі; 

- виявлення основних груп споживачів; 

- виявлення основних ресурсних цінностей дестинації; 

- формування основних принципів функціонування й розвитку 

регіону в цілому, а також управління ним. 

Процес розробки концепції бренду туристичної дестинації являє 

собою систему таких послідовних робіт і заходів. 

У рамках першого компонента відбувається вивчення існуючих у 

туристичній дестинації комунікаційних технологій, брендів, суббрендів, 

слоганів, лого, комунікаційних каналів. У результаті виявляються основні 

застосовувані комунікативні елементи й символи, основні цінності і 

ресурси туристичної дестинації, що будуть просуватися.  

Другий компонент передбачає вивчення асоціацій і уявлень туристів 

і професіоналів туристичного ринку стосовно дестинації, що здійснюється 

у фокус-групах на декількох обраних ринках. У результаті визначається 

імідж дестинації, що існує в професійному й споживчому середовищах.  

У рамках третього компонента формулюється місія туристичної 

дестинації, основні її цінності й ресурси. Відбувається систематизація 

основних комунікативних елементів дестинації й визначення значеннєвої 

ідеї.  

Завданням четвертого компонента є узагальнення й синтез кількості 

цінностей — до 2-5 найменувань. У результаті формується домінуюча 

базова концепція.  

У рамках п’ятого компонента групою обраних фахівців або за 

допомогою проведення відкритого тендера розробляється й 

затверджується попередня творча концепція. У результаті створюються 

первісні версії імені бренду, атрибутів бренду, логотипа й слогану.  

Шостий компонент методики будується на вдосконалюванні 

попередньої творчої концепції через тестування в професійному 
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середовищі туристичного ринку, у професійному середовищі рекламного 

ринку, серед потенційних споживачів. У результаті залучення широкої 

аудиторії до процесу вдосконалювання творчої концепції в професійному 

середовищі туристичної індустрії дестинації формується т.зв. «внутрішня 

лояльність до бренду».  

Сьомий компонент передбачає доробку творчої концепції з 

урахуванням результатів тестування. Відбувається затвердження 

остаточного варіанта концепції.  

У рамках восьмого компонента розробляються варіанти 

застосування творчої концепції на різних видах рекламних носіїв і ЗМІ. У 

результаті створюються приклади практичного застосування 

брендингової концепції в рекламі й ЗМІ.  

Дев’ятий компонент передбачає формулювання правил і шаблонів 

застосування брендингової концепції; у підсумку створюється посібник із 

застосування бренду.  

У межах десятого компонента визначаються юридичні права на 

бренд і реєструється торговельна марка. Завданням одинадцятого 

компонента є розробка технологій і способів просування брендингової 

концепції туристичної дестинації. У результаті визначаються основні 

напрями брендингової стратегії . 

Зазначимо,що при розробці концепції бренду туристичної 

дестинації необхідно керуватися наступними основними принципами: 

- визначення основної місії регіону в цілому і його місії в туризмі; 

- виявлення основних груп споживачів; 

- виявлення основних ресурсних цінностей дестинації; 

- формування основних принципів функціонування та розвитку 

регіону в цілому, а також управління ним. 

Отже, що концепція брендингу туристичної дестинації включає в 

себе розробку брендингової стратегії, а також правил і інструкції 
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застосування бренду і всіх його компонентів: логотипу, слогану, торгової 

марки та ін. 

Варто пам’ятати, що бренди туристичних дестинацій виражають 

основні цінності дестинацій, їх місію в туризмі та основні типи 

туристичних ресурсів. 

Комплекс просування і маркетингові комунікації часто зводять 

тільки до реклами. Однак реклама – лише один з компонентів цілого 

комплексу різних методів маркетингових комунікацій, що входять до 

системи просування дестинації. До цієї системи також можуть увійти: 

зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту, особисті продажі, директ-

маркетинг, виставки та презентації. Кожен з цих видів маркетингових 

комунікацій відіграє свою роль в мотивуванні потенційного туриста до 

здійснення поїздки, кожен має свої переваги і недоліки. 

Коротко розглянемо основні види маркетингових комунікацій та їх 

застосування в туризмі: 

1. Реклама (друкована реклама, телевізійні ролики, реклама в 

журналах, газетах, брошури, інтернет-путівники, зовнішня реклама.) 

Реклама – найпоширеніший тип маркетингових комунікацій в 

туризмі. Це оплачена презентація продукту, сервісу, ідеї, мета якої 

впливати на прийняття рішення про покупку. Реклама дозволяє 

інформувати, переконувати, закликати до вчинення дії. 

Реклама дозволяє візуалізувати пропозиції дестинації, сформувати 

необхідний образ, оцінити його відповідність потребам туристів без 

безпосереднього відвідування самої дестинації. На відміну від багатьох 

інших сфер реклама в туризмі є затребуваною туристом. Споживач сам 

звертається до реклами дестинації. Так як не може безпосередньо оцінити 

продукт і змушений шукати інформацію і створювати образ. 

Однією з основних причин, чому реклама так широко 

використовується в просуванні дестинації, - низька вартість одного 
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контакту. Реклама, як правило, використовує засоби масової інформації, 

які дозволяють донести рекламне повідомлення до масштабної аудиторії. 

Особливо реклама через ЗМІ окупає себе в разі просування великих 

дестинацій, наприклад, цілих країн. У таких випадках цільові сегменти 

дуже масштабні і реклама в ЗМІ дозволяє максимально охопити 

потенційних туристів. Економічна ефективність реклами полягає ще і в 

тому, що одного разу створений рекламний продукт може «тиражуватися 

і транслюватися необмежену кількість разів поки буде актуальним зміст 

самого продукту (ролика, брошури). 

Ще однією перевагою реклами в просуванні дестинації є 

можливість передати емоційні складові ідентичності бренду дестинації, 

сформувати відповідний настрій. Реклама також дозволяє створювати 

візуальні і звукові образи дестинації, що принципово важливо для 

потенційних туристів, які здійснюють вибір продукту, не маючи 

можливості його спробувати . 

Широкомасштабна рекламна кампанія дестинації може сформувати 

сприйняття дестинації як великого гравця на туристському ринку, 

підвищити рівень довіри до неї. 

Основним недоліком реклами є ризик загубитися серед масиву 

різних рекламних повідомлень, оскільки, людина може блокувати 

інформацію в разі її надлишку або невідповідності поточних потреб і 

ідеям. 

2. Зв’язки з громадськістю (прес-релізи, прес-кит, тематичні статті, 

фотографії, новинні листи, спонсорство, виставки) 

Зв’язки з громадськістю (PR) - це діяльність з управління потоками 

інформації між організацією (людиною, дестинаціями і ін.) та 

громадськістю.  

Мета PR - створення позитивного образу організації / людини / ідеї / 

продукту в свідомості потенційного споживача, а також інших видів 
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громадськості, встановлення і підтримання взаємовигідних відносин між 

організацією і публікою, від якої залежить її успіх та невдача. 

Основна відмінність зв’язків з громадськістю від реклами в тому, 

що PR є більш м’якою неоплачуваною формою комунікації, що створює 

сприятливе ставлення громадськості в більш довгостроковій перспективі. 

3. Стимулювання продажів - короткострокові дії з метою 

стимулювання покупки «тут і зараз» (програми для постійних клієнтів, 

спеціальні пропозиції, знижки). 

 4. Особисті продажі - комунікація «один на один» (представництва 

дестинації за її межами, туристські офіси). 

5. Директ-маркетинг - таргетована пряма комунікація з 

використанням технологій (формування баз даних, поштова та електронна 

розсилка пошти). 

6. Інтернет - просування - комунікативна ефективність в середовищі 

Інтернет (інтернет-реклама, веб-сайти, оптимізація в пошукових 

системах). 

Основні способи інтернет-просування в туризмі:  сайти підприємств 

туріндустрії і туристських дестинацій (територій); медійна реклама; 

реклама з використанням електронної пошти; спеціальні рекламні 

проекти; рекламні комунікації в соціальних медіа. 

Основою просування туристської дестинації в інтернеті є її сайт. 

Створення офіційного сайту є першим кроком інтернет-активності. 

Розміщувана на сайті рекламна інформація щодо туристичної дестинації 

повинна забезпечити постійний потік відвідувачів (трафік) на сайт. Для 

цього застосовується метод SEO-оптимізації (Search Engine Optimization), 

який являє собою комплекс заходів для підвищення позицій сайту в 

результатах видачі пошукових систем по заздалегідь відібраним запитам. 

SEO-оптимізація забезпечує переміщення сайту на перші місця в 

пошукових системах, що збільшує кількість переходів на цей сайт. 
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Знаходження сайту організації на першій сторінці пошуку є пріоритетом 

SEO-оптимізації, оскільки на сайти, розташовані на перших десяти 

позиціях, звертають увагу 95% користувачів. 

Медійну рекламу в Інтернеті, як правило, представляють у вигляді 

текстової, графічної та звукової інформації, а основним методом її 

просування є банери та контекстна інформація.  

Банерна реклама – текстово-графічний рекламний матеріал, 

розміщений на сайтах, що представляють собою рекламний майданчик. За 

інформативністю та оформленням банерну рекламу можна зрівняти з 

рекламою в друкованих ЗМІ, однак наявність у ній гіперпосилань і 

можливість переходу на сторінку з більш повною інформацією значно 

підвищує вплив такої реклами.  

Контекстна інтернет-реклама показується лише тим користувачам, 

які потенційно зацікавлені в туристичному продукті, при цьому 

рекламодавець платить за конкретну дію користувача, тобто за перехід по 

оголошенню. Це так звана схема оплати CPC (Cost Per Click), при якій 

оплата йде не за покази за кількістю або часом, а за переходи потенційних 

клієнтів на сайт, тобто за кліки по оголошенню. 

E-mail-маркетинг є одним з найбільш перевірених і недорогих 

способів збільшення повторних продажів за рахунок того, що він 

забезпечує постійну комунікацію з цільовою аудиторією. 

Переваги email-маркетингу для сфери туризму полягають у 

наступному: забезпечення постійного комунікаційного каналу зв’язку з 

клієнтами і низька вартість рекламної комунікації; формування власної 

бази розсилки; отримання необхідних цільових дій від передплатників в 

формі коментарів, заявок, оформлення замовлень та ін. 

Таким чином, у сучасних умовах для успішного просування 

туристської дестинації важливий системний комплексний підхід до 

інтернет-просування, інтеграція всіх елементів в єдину систему, активне 
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залучення споживача в процес просування дестинації, постійна 

комунікація з ним. Показниками ефекту системи просування і рекламно-

маркетингової діяльності на рівні регіону туристської дестинації є: 

турпотік, обсяг обслуговування в натуральному і вартісному вираженні, 

обсяг податкових надходжень . 
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Крива А.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПОНЯТЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТУ 

ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 

У статті розглянуто сутність та основні проблеми розвитку 

гастрономічного туризму в світі. Також в статті приведена інформація 

про деякі дестинації гастрономічного туризму в світі. 

Ключові слова: гастрономічний туризм, кулінарний туризм, види 

гастрономічного туризму, гастрономічний тур, гастрономічний 

маршрут, Всесвітня асоціація гастрономічного туризму. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Туризм є одним з кращих проявів 21 століття. 

Цей сектор економіки дозволяє розвивати суміжні сектори, не завдаючи 

шкоди навколишньому середовищу. Якраз, навпаки, через розвиток 

туризму зростає увага до охорони навколишнього середовища. Адже 

якщо раніше люди могли отримати прибуток з лісів лише пустивши їх на 

сировину, то тепер набагато вигідніше влаштовувати в них різні тури. 

Але з часом подорож в одне і теж місце людям набридає, і щоб 

урізноманітнити його туроператори починають розробляти нові тури щоб 

залучити туристів. Тут як ніяк краще приходить гастрономічний туризм. 

Адже все нове – це добре забуте старе.  

Традиційні кухні дивують і вражають усіх людей незалежно від статі 

і віку. Середньостатистичний турист вносить харчування в число трьох 

найважливіших пріоритетів під час поїздки. Отже, незвичайна і смачно 

приготовлена їжа буде завжди актуальною. Унікальність гастрономічного 

туризму полягає в тому, що в процесі гастротур туристи не лише 

куштують незвичну для них їжу та напої, але і можуть навчитися їх 
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готувати. Адже готуючи це блюдо уже в себе вдома, людина буде 

згадувати про свою поїздку і у нього обов’язково з’явиться бажання або 

відвідати те місце ще раз або відправиться в нову подорож в пошуках 

нових відчуттів.  

Тому питання, що розглядаються у статті, є актуальними. 

Формулювання цілей статті. Метою є дослідження сучасних 

тенденцій гастрономічного туризму. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання 

гастрономічного туризму вивчались та продовжують вивчатись в Україні 

та за її межами. Відтак різними аспектами гастрономічного туризму 

займалися такі зарубіжні дослідники як:. К.Холл, Д. Гілмор, Б. Пін, 

Р.Митчелл, Д.Хендерсон, Ю. Лін,Т. Пірсон, Л. Кей та інші. 

Вітчизняні дослідники такі як В. Гордін, Д.Гусенова, А. Карабаєва, 

А.Лук’янченко, Ю. Трабская, Е.Чернова здебільшого розглядають 

актуальність організації гастрономічних турів на території України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гастрономічний туризм - 

це подорож по країнах і континентах для знайомства з особливостями 

місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою покуштувати унікальні 

для приїжджої людини блюдо або продукт. 

Втім, як послуга гастрономічний тур - це не просто подорож, а щось 

більше, так як він є комплексом заходів, продуманих до самих дрібниць, 

для дегустації традиційних в певній місцевості страв, а також окремих 

інгредієнтів, які ніде в світі більше не зустрічаються і мають особливий 

смак. 

Як окремий вид туризму, гастрономічний туризм має і свої особливі 

риси [1, с.113]: 

– умови для розвитку кулінарного туризму мають абсолютно всі 

країни і це унікальна відмінна риса даного виду туризму; 
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– гастрономічний туризм не носить характер сезонного відпочинку, 

для будь-якого часу року можна підібрати відповідний тур; 

– гастрономічний туризм в тій чи іншій мірі є складовим елементом 

всіх турів. Але на відміну від інших видів туризму знайомство з 

національною кухнею стає головним мотивом, метою та елементом 

гастрономічної подорожі; 

– просування місцевих господарств і виробників продовольчих 

товарів - є невід’ємною частиною будь-якого гастрономічного туру. 

Мета гастрономічних турів - насолодитися особливостями кухні тієї 

чи іншої країни. При цьому дана мета не зводиться до того, щоб 

спробувати якусь рідкісну, екзотичну страву або перепробувати 

незліченну кількість страв. Важливо насолодитися місцевою рецептурою, 

яка століттями вбирала в себе традиції і звичаї місцевих жителів, їх 

культуру приготування їжі [2, С.168].  

Гастрономічна подорож – це палітра, за допомогою якої турист може 

намалювати своє уявлення про ту чи іншу країну. Їжа відкриває таємницю 

духу народу, допомагає зрозуміти його менталітет. 

Гастрономічний туризм є синтезом екології, культури та 

виробництва. Піонерами в генеруванні ідей гастрономічних турів 

вважаються італійці, які вміло поєднали налагодження торговельних і 

технологічних виробництв із залученням туристів. Так само в усьому світі 

особливою популярністю серед поціновувачів оригінальної кухні 

користуються Франція, Таїланд, Китай, Японія та Іспанія [2, с.171]. 

За версією World Food Travel Association, нині можна виділити 12 

категорій гастрономічного туризму [4]: 

- кулінарні школи і майстер-класи; 

- кулінарні розваги; 

- кулінарні напрями; 

- кулінарні події; 
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- кулінарні медіа; 

- кулінарні заготівлі; 

- гастрономічні магазини; 

- гастрономічні тури від агентств; 

- гастрономічні заклади; 

- фермерські ринки; 

- гастрономічні клуби; 

- виробництво харчових продуктів. 

На нашу думку, гастрономічний туризм доцільно класифікувати за 

декількома ознаками (табл.1). 

Таблиця 1-Класифікація гастрономічного туризму [3, с.18] 

№ п/п Ознака 

класифікації 

Підвид 

турів 

Характеристика туристичної діяльності 

1 За 

розташуванн

ям 

туристичного 

місця 

Сільський Збір лісних ягід, овочів і фруктів, 

полювання на трюфелів або прогулянку 

по дорогах виноробства 

Міський Відвідування ресторанів із дегустацією 

делікатесних і фірмових страв 

2 За видом 

конкретного 

продукту або 

напою 

Винні Відвідування виноградників та екскурсії 

на виноробні господарства з 

дегустацією вин 

Пивні  Відвідування пивоварень, як великих 

так і домашніх, дегустації 

Сирні  Відвідування заводів і сирних льохів, 

дегустації 

Шоколадні  Відвідування шоколадних фабрик, 

дегустації 

Чайні  Відвідування чайних плантацій, фабрик 

із розфасовування продуктів збирання 

Кавові  Відвідування кавових плантацій, фабрик 

із розфасовування продуктів, збирання 

Агро  Відвідування агрокомплексів, 

фермерських угідь 

Фруктово-

ягідні 

Дегустація фруктів, овочів, які 

притаманні для цієї місцевості, країни 

Змішані  Поєднання декількох спеціалізацій 

3 За метою Культурно- Відвідування різних екскурсій 



977 

 

подорожі пізнавальни

й 

Оздоровчий Дегустація чайних зборів із цілющих 

трав; меду в поєднанні з апітерапією, 

винотерапія, дієтотерапія 

Гурман Дегустація страв та напоїв 

гастрономічними спеціалістами 

(сомельє, дегустатор) 

4 За напрямом 

подорожі 

Святковий  Відвідування та участь у 

гастрономічних святах 

Фестивальн

ий  

Відвідування та участь у 

гастрономічних фестивалях 

5 Особливі Гастро- 

дипломатія 

Організація дипломатичних прийомів на 

усіх рівнях з урахуванням кулінарних 

особливостей країн гостей та країни-

організатора 

 

Гастрономічний туризм з кожним днем стає все більш популярним у 

всьому світі, але найбільше своє поширення він отримав в Європі, а саме 

в Великобританії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччині, оскільки саме в 

цих країнах можна відмінно поїсти з видом на світові пам’ятки 

архітектури. 

Ідеальний час для гастрономічного туризму в Європі - це, звичайно 

ж, осінь. Осінь - традиційний час збору врожаю і багато європейських 

міст проводять масштабні свята. Тому гастрономічний туризм має в 

Європі давні і славні традиції. Покупцям гастрономічних турів потрібно 

заздалегідь визначитися з концепцією поїздки. Туристи можуть поїхати в 

країну, що славиться віковими кулінарними традиціями, і ознайомитися з 

її визначними пам’ятками. Так само можливо відвідати яскраві і апетитні 

гастрономічні фестивалі, які періодично проводяться в самих різних 

куточках планети. 

Згідно з даними Всесвітньої організації по туризму (UNWTO), 

останні десять років (2007-2017 рр.) найбільш популярною країною 

Європи для туристів залишається Франція, яку в середньому щорічно 
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відвідують близько 80 мільйонів іноземних туристів та в середньому 

залишають тут 645,8 доларів США щорічно [5, с.563].  

Друга по відвідуваності з країн Європи це Іспанія. Згідно 

Всесвітньою організацією по туризму за останні десять років країну 

відвідали близько 60 мільйонів туристів щороку. Так само в середньому 

кожен з туристів витрачає 968,8 доларів США в цій країні щорічно [5, 

с.563]. 

Третьою за відвідуваністю з країн Європи є Італія. Згідно 

Всесвітньою організацією по туризму за останні десять років країну 

відвідали близько 45 мільйонів туристів щороку та витрачали вони в 

середньому 887,9 доларів США щорічно [5, с.563]. 

Далі йдуть такі країни як Німеччина і Великобританія. В середньому 

за вказаний проміжок часу в кожну з цих країн приїхало близько 30 

мільйонів туристів. Найцікавіше, що рівень витрат туристів в цих країнах 

практично не відрізняється. Так в Німеччині середні витрати туриста 

складають 1253,3, в той час як у Великобританії туристи витрачають 

1249,1 доларів США. 

Гастрономічний туризм показав себе досить дохідною статтею 

державної економіки, і не випадково за його розвиток взялися навіть ті 

країни, про гастрономічну культуру яких раніше нічого не було відомо. 

Однак, не дивлячись на існуючу ситуацію в Україні, все більше і більше 

бізнесменів розуміють перспективність цього напрямку. 

Висновки. Протягом останніх років гастрономічний туризм набув 

значних масштабів і став одним з найбільш динамічних і творчих 

сегментів туризму. З упевненістю можна стверджувати, що розвиток даної 

сфери урізноманітнює туризм, а також стимулює локальний, місцевий і 

національний економічний розвиток. Крім того, гастрономічний туризм 

сприяє розвитку етичної культури і є стійкою основою для вивчення 

території, пейзажу, культури, місцевих продуктів, автентичності кухні.  
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Ладигіна Д.О. 

Здобувач освітнього ступня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПЛАНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОПИТУ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ РИНКУ М. ЮЖНЕ 

У цій статті розглянуто питання перспективи планування готельного 

комплексу у м. Южне, Одеська обл. виходячи з останніх відомостей про 

можливості та стан міста,його рекреаційного потенціалу. Наведено 

http://www.worldfoodtravel.org/
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засади стратегічного плану стимулювання розвитку міста та зазначені 

прогнози. 

Ключові слова: стратегічний план, туристичний потенціал, перспективи 

розвитку на основі SWOT-аналізу, м. Южне. 

Місто Южне –  потенційно зростаюче інвестиційно-привабливе місто 

з комфортними умовами для життя, з потужним промислово-

транспортним, туристичним центром та гарною прибережною  зоною. 

Проте все це доповнюється несприятливими соціально-економічними 

факторами, які потребують нагального вирішення: висока концентрація 

населення, слабкий розвиток очисних систем, систем водопостачання і 

каналізації, низьке освітлення міста; потребують покращення зовнішнього 

вигляду будинки міста; застарілі пішохідні доріжки, необхідність 

капітального ремонту проїжджої частини по вулицям мікрорайонів, 

автомобільної дороги загального користування державного значення 

Одеса-Южне на дільниці від c.Григорівка до м.Южного. При 

ефективному та раціональному підході у вирішенні цих питань, у 2020р. 

(керуючись стратегічним планом розвитку) м. Южне має усі шанси 

претендувати на звання культурного та туристично привабливого 

осередку країни[3]. 

Проблемам формування регіонального інвестиційного клімату, 

оцінки інвестиційної привабливості регіонів, дослідження особливостей 

інвестиційних процесів на регіональному рівні присвячено наукові праці 

багатьох вітчизняних та закордонних вчених, зокрема роботи Л.О. 

Петкової, М.Д. Лесечка, Т.Г. Детюк, Н.Я. Пітеля, І. Ройзмана, Н.І. 

Лахметкіної, І.У. Зулькарнаєва, І.В. Логунцової. 

У науковій статті вирішувались наступні завдання: обґрунтування 

створення стратегій соціально-орієнтованих напрямів розвитку; розробка 

механізмів формування стратегій на рівні окремого міста; діагностика 

розвитку міста та застосування сценарного підходу до реалізації стратегії.  
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Об'єктом виступив - рекреаційний комплекс міста Южне, Одеська 

область.  

Метою дослідження виступило вивчення запланованого 

стратегічного розвитку міста, з’ясування очікуваних досягненнь в 

економічному зростанні,  збільшенні  добробуту,  підвищенні 

конкурентоспроможності економіки міста,  комфорту життя населення  та 

реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади міста.  

Проведено аналіз ситуації у місті, визначені  переваги  та  недоліки 

перспективного розвитку міста (SWOT-аналіз) - аналіз сильних та слабких 

сторін та сприятливих можливостей і загроз міста. 

Стратегічне напрямок «Южне – гостинне місто: культурний та 

спортивний центр, центр міжнародного туризму» передбачає будівництво 

нових та реконструкцію існуючих об'єктів туризму з врахуванням 

останніх досягнень науки і техніки; раціонального використання 

існуючих матеріальних ресурсів; застосування сучасних технологій 

обслуговування туристів. Розвиток міжнародного туризму істотно 

залежить від інформованості туристів про можливі місця відпочинку та 

подорожі.  

Розвиток засобів масової інформації та їх можливостей дозволяють 

туристичним організаціям пропагувати як туризм в цілому, так і окремі 

туристичні продукти та послуги.  

Останніми роками досить високої популярності набув промисловий 

туризм. Для виробників впровадження туристичних маршрутів й 

екскурсій є оригінальним способом представити свою продукцію, 

поліпшити імідж компанії й галузі в цілому. Для туристів – це можливість 

побачити виробничі потужності, ознайомитися з історією промисловості 

міста. Найбільший інтерес для впровадження промислового туризму 

представляють об’єкти – завод з переробки та виробництва пальмової та 

соняшникової олії[1,с.65]. 
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Рекреаційний комплекс міста не багатий.  Місто має рекреаційний і 

частково інфраструктурний потенціал для цієї сфери. У місті 

функціонують:    

- Санаторій-профілакторій «Портовик» ДП «Морський торговельний 

порт «Южний» потужністю 100 місць (корпуси: лікувальний, спортивний; 

їдальня, ресторан, кафе-бар, літній бар; 2 конференц-зали, а також 

банкетний зал; VIP-зал, більярд; настільний теніс; ігрова кімната; 

тренажерний зал, сауна, басейн; зал аеробіки; теніс; стоянка);   

- Готель “Елада” ПАТ “Одеський припортовий завод” потужністю 75 

ліжко-місць (великий конференц-зал, малий конференц-зал; ресторан, 

кафе, міні-бар; зимовий сад; лікувально-оздоровчий центр; поблизу 

послуги фізкультурно-спортивного комплексу «Олімп»: тренажерний зал, 

релакс-центр, кінезітерапія, 2 сауни,  тенісний корт, автостоянка);   

- Готельно-житловий комплекс Южненської міської територіальної 

громади, 80 місць (кафе, конференц-зал, тенісний корт, міні-спортзал, 

настільний теніс).   

- Міні-готель "Мисливський будинок» на 40 місць (ресторан, поблизу 

дитячий майданчик). 

Запропоновані стратегічні цілі були сформовані членами робочої 

групи, як напрямок  майбутнього розвитку м.Южного [4]. 

Таблиця 1 - Розвинута туристична інфраструктура 

Оперативні цілі Опис заходів для досягнення цілі Результат, ефективність 

1. Рекреаційна 

зони 

Будівництвои яхт - комплексу 

міжнародного рівня. 

Створення значної 

кількості нових робочих 

місць для економічно 

активного населення. 
Турцентр - ростральна колона. 

Будівництво готелів, ресторанів, 

кемпінгу. 

Благоустрій розвиток парку, 

муніципального, приморського. 

2. Промисловий 

туризму  

 

Вивчити можливі варіанти розвитку 

промислового туризму на 

підприємствах переробної 

промисловості та визначити 

перспективні в місті об’єкти 

Ефективна реклама 

підприємства, дієвий 

засіб додаткового 

прибутку, можливість 

залучення потенційних 
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промислового туризму. інвесторів. 

Організація промисловими 

підприємствами екскурсій. 

3. Створення 

позитивного 

туристичного 

іміджу та 

популяризація 

туристичних 

можливостей  

Створення електронних 

інформаційних довідників з 

переліком існуючих туроб’єктів, 

асортиментом та вартістю 

туристичних послуг, переліком 

маршрутів та їх транспортним 

забезпеченням. 

Позитивний імідж міста 

на світовому ринку 

туристичних послуг. 

 

Створення на діючому веб-сайті 

сторінки «Туристичні пропозиції 

міста»,постійне поновлювання її. 

Термін виконання 2015-2020 роки. 

Головні учасники, 

відповідальні 

виконавці  

Управління архітектури та містобудування, управління 

економіки Южненської міської ради, відділ 

зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму 

управління економіки ЮМР, суб’єкти. 

Фінансування Кошти інвесторів, кошти місцевого бюджету. 

Інструменти і 

процедури 

реалізації 

Міська рада та її виконавчі органи / управління архітектури та 

містобудування згідно Генерального плану міста визначаються 

з розміщенням продуктивних сил на території міста та 

виділяють земельні ділянки для бізнесу та інвестицій. 

Проекти туристичної інфраструктури включає в себе: 

1. Проект будівництва яхтенного комплексу (рис.1) з 

інфраструктурою в складі: гавань (рис.5), яхт-клуб, набережна, технічна 

зона з еллінгом, готель, селище апартаментів і бунгало, хостели для 

яхтсменів, зона ресторанів і бутиків. 

2. Комплекс Южненської ростральної колони (рис.3)  в складі: музей, 

церемоніальний зал, приморська площа, причал для суден (рис. 4), 

інтернеткфе, океанаріум, конгрес-хол (рис.2) 

3. Бізнес-центр в складі: виставковий центр, зали засідань, 

переговорні, фуршетні.  

4. Готель, Аквапарк, Ресторанний центр, набережна «південна миля» 

в складі: прогулянкова алея, підприємства торгівлі, пляжі.  

5.Місцевий приморський парк (реконструкція, благоустрій, 

автополив). 
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Рисунок 1 - Генеральний план Яхт комплексу 

Таблиця 2 - Культурне та спортивне місто 

Оперативні цілі Заходи для досягнення цілі Результат, ефективність 

1. Розвиток міста як 

креативного центру 

національних культур, 

мистецтв і ремесел. 

Запровадження  розвитку 

та популяризації народних 

ремесел, українського 

національного мистецтва. 

Організація міжнародних 

фестивалів.            

Підвищення рівня 

комфорту відвідувачів, 

інвестиційна привабливість 

в масштабах всього міста.  

 

Розвиток культурного 

обміну, каналів промоції  

мистецьких продуктів. 

Організація  виставок 

вихованців та майстрів 

національних культур та 

народних ремесел.  

Здійснення заходів щодо 

збереження  та розширення 

мережі мистецьких 

навчальних закладів та 

закладів культури, 

удосконалення структури 

естетичного виховання.    

2. Збереження та 

удосконалення 

Реконструкція спортивних 

майданчиків в школах. 

Покращення спортивної 

бази для проведення 
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інфраструктури для занять 

спортом. 

Установка спортивного 

обладнання на трасі 

здоров’я.  

учбових занять та змагань; 

популяризація здорового 

образу життя ; залучення 

широких верств населення 

до занять фізичною 

культурою та спортом.  

 

Будівництво спортивних 

майданчиків в кожному 

мікрорайоні міста. 

Ремонт майданчика для 

ігри в м’яч 

загальноосвітньої школи 

№3 (установка покриття на 

бігові доріжки, сектори, 

заміна покриття на 

майданчику 42х22м). 

Будівництво пляжного 

стадіону (футбольного, 

волейбольного). 

Термін виконання  2016-2020 роки  

Головні учасники, 

відповідальні виконавці  

Управління архітектури та містобудування Южненської 

міської ради, управління освіти, культури, спорту та 

молодіжної політики. 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, кошти обласного та державного 

бюджетів, залучені кошти. 

Інструменти і процедури 

реалізації 

Виконавці розробляють або вносять зміни та доповнення 

до міських програм, а саме програми розвитку 

інфраструктури м.Южного, з продовженням її на 2017-

2022 роки, програми розвитку освіти  м. Южного. 

Розглянемо характеристику конкурентних переваг та обмежень 

перспективного розвитку міста (SWOT- аналіз) [2]. Результати роботи 

розробки стратегії – аналіз ситуації у місті, визначені  переваги  та  

недоліки перспективного розвитку, сильні, слабкі сторіни та сприятливі  

можливості.  

Таблиця 3 – SWOT –аналіз розвитку міста 

Напрямок Сильні сторони   Слабкі сторони   

Природноресурсний 

потенціал 

вигідне географічне 

розташування Чорного 

моря; 

обмеженість території міста 

для розвитку підприємств 

промисловості, транспорту; 

 наявний природно-

рекреаційний потенціал 

(море, пляжі) для 

відпочинку та туризму; 

недостатньо належний 

благоустрій берегу моря. 

 переважно рівний рельєф  
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місцевості, на якій 

розташоване місто; 

Екологічний потенціал   прийнятний рівень 

чистоти міста, озеленення, 

екології; 

відсутність в межах міського 

пляжу берегоукріплювальних 

споруд; 

 покращення якості питної 

води,безаварійність 

роботи; 

відсутність очисних споруд 

зливових стоків в місті; 

Туристичний 

(рекреаційний) та 

культурний потенціал 

можливість створення 

позитивного туристичного 

іміджу та популяризація 

туристичних 

можливостей; 

недостатньо належний 

благоустрій берегу моря для 

розвитку туристичної 

привабливості; 

 зручне розташування 

міста в центрі 

туристичного регіону; 

недостатній розвиток 

інфраструктури для 

проведення різноманітних 

фестивалів;   

 можливість розвитку 

промислового туризму;   

низький рівень розвитку 

рекреаційної інфраструктури; 

 наявність культурно-

мистецьких проектів; 

брак  об’єктів готельного, 

ресторанного господарства 

відповідно до світових 

стандартів; 

 проведення значної 

кількості спортивних 

заходів міжнародного 

рівня. 

 

За своїм призначенням SWOT-аналіз є «інструментом» для 

підготовки планів дій, в яких з середньостроковими стратегічними цілями 

визначені оперативні короткострокові цілі – власне, самі проекти. 

Упровадження цих проектів повинно, з одного боку, усунути слабкості 

міста з одночасним посиленням його сильних сторін, а з другого – повною 

мірою скористатися сприятливими можливостями, які можуть виникнути 

завдяки дії зовнішніх сил[5]. 
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 На різних ієрархічних рівнях управління (як на 

загальнодержавному – макрорівні, так і на місцевому – мезорівні), 

ефективний менеджмент соціально-економічними процесами 

унеможливлюється без стратегічного планування, реалізація якого 

покладена на органи державної влади та управління відповідного рівня, 

що відіграють роль потужної організації у країні, відпрацьовуючи та 

реалізуючи стратегію розвитку суспільства. Під впливом посилення 

глобалізаційних процесів, стратегічне планування у сфері державного 

управління економіко допомагає керівним структурам ефективно 

реагувати на глобальні зміни та адаптувати політику розвитку економіки 

відповідного рівня управління до таких динамічних умов. Окрім того, 

виступаючи як інструмент діалогу влади з представниками інших секторів 

економіки, сприяє формуванню узгоджених поглядів, виробленню 

бачення гармонійного соціально-економічного розвитку на умовах 

оптимального використання наявних ресурсів.  

Дослідженню стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку країни у цілому, її регіонів, міст  та сіл присвячено праці 

багатьох представників наукових шкіл з різних регіонів країни, однак, 

проблема випередила напрацювання науковців вимагаючи більш 

глибокого вивчення та дослідження даного питання. Стратегії, що 

розробляються різними територіями мезорівня, є втіленням наукових 

напрацювань представників різних наукових шкіл, а єдиного 

регламентованого законодавством підходу стосовно мезосистем досі не 

вироблено. Тому, як наслідок, на сьогоднішній день практика 

стратегічного планування носить більш інтуїтивний та хаотичний 

характер. 

 З огляду потреб сьогодення, міста-мільйонери, що виступають 

самостійними економічними утвореннями вимагають розробку стратегій 

для окремих територіальних утворень. Одним з таких міст і є Одеса. У 
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науковій статті вирішувались наступні завдання: обґрунтування створення 

стратегій соціально-орієнтованих напрямів розвитку; розробка механізмів 

формування стратегій на рівні окремого міста; діагностика розвитку міста 

та застосування сценарного підходу до реалізації стратегії. Метою 

дослідження виступило з’ясування проблем які виникають при 

стратегічному плануванні та пошук шляхів їх вирішення. Об'єкт - 

рекреаційний комплекс міста Одеси. Характеристика сильних та слабких 

сторін регіону, зовнішніх можливостей та загроз для його розвитку 

представлена на основі діагнозу стартових умов регіонального розвитку 

шляхом SWOT-аналізу.  

Сучасний період стагнації вітчизняної економіки характеризується 

значним уповільненням, а в деяких випадках погіршенням ключових 

показників, що характеризують стан соціально-економічного розвитку 

країни. Такий стан економіки України переконливо свідчить, що 

розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, в тому числі 

окремих сегментів рекреаційної сфери, перейшло в розряд стратегічних.  

При цьому назріла необхідність реорганізації економічних відносин 

у рекреаційній сфері з метою приведення їх у відповідність із загальними 

напрямами економічного реформування. За таких умов виникає 

необхідність у проведенні детального науково обґрунтованого аналізу 

стратегічно важливих сфер національної економіки як умова підвищення 

ефективності їх функціонування та розвитку. Особливе значення при 

цьому має курортно-рекреаційна галузь вітчизняної економіки, що 

виконує ряд найважливіших, з точки зору забезпечення здоров'я громадян 

функцій: відпочинку, профілактики, лікування, оздоровлення та 

реабілітації населення. Формування ефективної стратегії розвитку 

курортно-рекреаційної галузі зумовлено в першу чергу сучасним станом 

суб’єктів господарювання в цьому сегменті ринку[1]. Тому аналіз 

ефективності функціонування суб’єктів курортно-рекреаційної галузі 
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являється одним з найважливіших теоретикоприкладних аспектів 

обґрунтування перспективних напрямів розвитку галузі та економіки 

країни в цілому.  

З урахуванням вітчизняної специфіки функціонування туристично-

рекреаційного комплексу актуальною є розробка адаптованої до 

особливостей національного ринку методики аналізу курортно-

рекреаційної галузі. При цьому забезпечення розвитку курортно-

рекреаційної галузі на національному рівні має базуватися на результатах 

комплексного, стратегічного аналізу на основі обґрунтованої 

методологічної бази. Враховуючи значну диференціацію рекреаційних 

територій за показниками інфраструктурного забезпечення та 

використання основних туристичних ресурсів, такі заходи слід 

реалізовувати з урахуванням особливостей, стану, умов функціонування 

та перспектив розвитку сфери за регіонами України. 

У контексті поглиблення трансформаційних процесів та структурних 

зрушень в економіці України постають об’єктивні завдання щодо 

визначення напрямів і механізмів розв’язання проблеми ефективного 

функціонування підприємств сфери послуг.  

Активізація розвитку цієї структурної ланки економіки обумовлює 

більш тісний контакт між виробниками послуг та їх споживачами. Цей 

процес трактується як "демасифікація суспільства" і висуває підвищенні 

вимоги до постачальників послуг. Зроблено висновок, що вітчизняним 

підприємствам готельного господарства в сучасних економічних умовах 

притаманний екстенсивний шлях розвитку при загальних деклараціях про 

необхідність переходу до інтенсивних складових зростання. 

Останнє півсторіччя характеризується швидкими темпами розвитку 

туризму у світі. Тому не випадково, що в Україні спостерігається великий 

інтерес саме до туризму. Однак, політична і економічна кризи, що 

склалися в Україні в теперішній час негативно вплинули на стан 
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туристської галузі, сповільнили темпи зростання та загострили 

конкуренцію між підприємствами, які надають послуги у сфері туризму. 

Велика кількість підприємств, у тому числі і готелі, зіштовхуються з 

проблемою виявлення конкурентних переваг і побудови стратегії своєї 

діяльності в найближчому майбутньому, що в свою чергу потребує 

впровадження ефективного стратегічного планування[3].  

Головним завданням розробки стратегії є виявлення підприємством 

конкурентних переваг, їх використання і, як наслідок, збільшення 

прибутковості і рентабельності роботи підприємства. Проблема 

успішного функціонування і забезпечення безперервності розвитку 

підприємств готель‑  но‑ ресторанної індустрії в умовах ринкової 

економіки є пріоритетною. Успішне функціонування підприємств в 

умовах невизначеності й нестійкого середовища, яке динамічно 

змінюється, передбачає наявність системи управління, яка здатна швидко 

й адекватно реагувати на негативні зміни, що виникають у зовнішньому 

середовищі підприємства. Значна роль в такій системі управління 

належить організації стратегічного планування розвитку підприємства. 

розробки стратегії є виявлення підприємством конкурентних переваг, їх 

використання і, як наслідок, збільшення прибутковості і рентабельності 

роботи підприємства[4]. 

Поглиблюючи аналіз курортно-рекреаційної сфери в розрізі 

регіонів України, слід зазначити, що найбільш великими в цьому плані є 

ринки Одеської області, що обумовлено низкою причин – культурно-

історичних, політичних, природних, інфраструктурних, економічних, 

географічних. На частку припадає більше 30% попиту на українському 

ринку курортно-рекреаційних послуг. Конкурентні переваги та 

обмеження перспективного розвитку туристичного потенціалу Одеської 

області виявлені на основі діагнозу стартових умов регіонального 

розвитку шляхом SWOT- аналізу. Характеристика представлена у табл. 1. 
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Таблиця 1 - SWOT-аналіз Одеської області 

Результатами проведеного аналізу дозволяють розробити наступні 

завдання для досягнення ефективності реалізації Програми на 2018-2020 

роки[6]:  

1. Сформувати цілісну систему туристичного сервісу відповідно 

потреб туристів та забезпечення конформної взаємодії в межах міста.  

2. Сприяти будівництву в місті комфортабельних готелів, бізнес-

центрів, кемпінгу та автокемпінгу, будинків відпочинку, закладів 

громадського харчування.  

Сильні сторони (внутрішні переваги) Слабкі сторони (внутрішні недоліки) 

Бальнеологічні, природно-кліматичні, 

рекреаційно-туристичні ресурси  

Незадовільний стан об’єктів історичної та 

культурної спадщини   

Протяжність сприятливої для розвитку 

курортно-рекреаційної індустрії берегової 

зони Чорного моря 

Відсутність стратегії та програм освоєння 

рекреаційного природно-ресурсного 

потенціалу. 

Сприятливі умови для поєднання різних 

видів туризму та оздоровлення (лікуванні 

грязі, мінеральні джерел) 

Нераціональне використання ресурсів 

прибережної зони (незадовільний стан 

берегової лінії, пляжів) 

Висока рекреаційна якість вод Чорного 

моря 

Низький рівень конкуренто-спроможності 

туристичного продукту 

Багата історична та культурна спадщина. 

Привабливий туристичний імідж Одеси. 

Низький рівень інформаційного 

супроводження. 

Можливості диверсифікації ринку послуг: 

етнографічний, гастрономічний, 

проведення заходів, ділового форматую 

Незадовільний стан доріг та під’їзних 

шляхів до об’єктів туристичного 

призначення. 

Можливості Загрози 

Наявність унікальних ландшафтів та 

природних парків, об’єктів фонду 

Нерозвинутий інформаційний простір про 

туристичні можливості регіону 

Сприятливі для рекреації заливів та 

віддалених від моря пісчаних кос 

Відомча роздробленість рекреаційних 

закладів  

Збільшення рекреаційнооздоровчих 

послуг у зв’язку з анексією Криму. 

Екологічні ризики, пов’язані із 

збільшенням обсягів відходів, 

підвищенням рівня викидів в атмосферу 

Захист вітчизняного виробника 

рекреаційнотуристичних та послуг. 

Посилення конкуренції серед регіонів та 

держав. 

Розширення та раціональне використання 

інфраструктури рекреаційно-теристичного 

комплексу. 

Низька платоспроможність населення і, 

як наслідок, зниження попиту на 

курортнорекреаційні послуги. 

Членство у європейських міжрегіональних 

об'єднаннях. Транзитні можливості 

території Відкриття нових можливостей 

через підписання Асоціації з ЄС.  

Посилення загрози суверенітету України 

внаслідок ситуації в Криму та на Сході. 

Слабка інформованість потенційних 

партнерів про можливості регіону. 
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3. Здійснити комплексний благоустрій міських територій 

направлених на зростання кількості сучасно облаштованих туристичних, 

екскурсійних об`єктів, відпочинкових територій.  

 4. Спільно з учасниками ринку створити нові туристичні продукти. 

Активно розвивати культурно-розважальний, спортивний, 

гастрономічний, оздоровлювальнопізнавальний, подієвий, діловий, 

вихідного дня, рекреаційний туризм, виставкова та конгресна діяльність 

тощо.  

5. Відновити прибережне морське судноплавство (морські трамваї, 

морські вояжі).  

6. Сприяти розвитку внутрішнього туризму.  

7. Забезпечити комплексний розвиток території, зокрема створити 

сприятливі умови для залучення інвестицій у розбудову туристичної 

інфраструктури шляхом:  

- проведення моніторингу інвестиційних пропозицій щодо розбудови 

туристичної інфраструктури у сусідніх регіонах;  

- створити туристично-інформаційні центри та виготовити друковану 

продукцію, яка пропагує туристичні можливості міста;  

- розробити ефективну промоцію міста; встановити інформаційні щити на 

території міста; 

- щорічно оновлювати інвестиційний паспорт за напрямом туризм для 

представлення потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам; 

активізувати міжнародну співпрацю у сфері туризму;  

- забезпечити доступність об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з 

інвалідністю та інших груп населення; заохотити молодь до розроблення 

інноваційних продуктів і започаткування бізнесу у сфері туризму.  

   Досягнення поставлених цілей у вирішенні завдань пріоритетних 

напрямів розвитку Одеси можливо різними шляхами. Поєднання 

зовнішніх і внутрішніх факторів реалізації Стратегії в накладенні на час її 
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реалізації призводить до деревовидного характеру шляхів бачення 

досягнення стратегічної мети розвитку міста Одеси до 2022 року [5] 

Можливими сценаріями соціально-економічного розвитку Одеси до 2022 

року можуть бути обрані: інерційний (песимістичний) – підтримання 

існуючого становища; мобілізаційний (реалістичний) – мобілізація 

зовнішніх і внутрішніх джерел реалізації стратегії та інноваційний 

(оптимістичний) – впровадження нових інноваційних проектів розвитку 

міста.  Цільовими індикаторами стратегії розвитку міста Одеса визначені 

певні показники розвитку в розрізі пріоритетів, до яких обрано критерії, 

що характеризують:  

1. Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції);  

2. Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону;  

3. Місто з якісною та ефективною інфраструктурою;  

4. Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму);  

5. Перлина біля моря (історія міста, культурна самотність, архітектура);  

6. Екологічно сприятливе місто. Місто здорових людей;  

7. Розумне місто (сучасні технології управління містом);  

8. Місто інтенсивного капітального будівництва; 

У той же час туристи звертають увагу на значний розбіг між 

привабливістю рекреаційних ресурсів та забезпеченістю об’єктами 

туристичної інфраструктури. Має місце явища «тенізації» малого бізнесу 

у сфері гостинності та туризму, що є перешкодою на шляху її легального 

розширення та індустріального розвитку. Як наслідок, у місцевих 

бюджетах немає достатніх обсягів фінансових ресурсів для інвестування у 

структурну модернізацію регіонального туристично-рекреаційного 

комплексу. Ці заходи мають бути спрямовані на розвиток туризму, 

забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів регіону, 

вирішення питань інфраструктурного та інформаційного облаштування 

туристичних об’єктів. 
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Виконання Програми сприятиме розвитку матеріально-технічної бази 

туристично-курортної сфери, створенню конкурентоспроможного 

туристичного продукту, задоволенню відповідних потреб населення 

України, іноземних громадян, підвищенню інвестиційної привабливості 

Одеської області та створенню умов для залучення іноземних інвестицій, 

збільшенню туристичних потоків, зміцненню іміджу області як курортно-

рекреаційного та туристичного центру міжнародного значення. Реалізація 

Програми передбачає досягнення показників, що свідчитимуть про її 

виконання.  

Таблиця 2 - Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в 

динаміці змін цільових показників 

Очікувані кінцеві результати від 

реалізації Програми в динаміці змін 

цільових показників 

Одиниця 

виміру 

 

2018 рік 

 

2019 рік 

 

2020 рік 

 

1. Кількість нових туристично-

екскурсійних маршрутів 

од. 

 

8 10 10 

2. Туристичний збір  млн.грн. 7,2 7,8 8,4 

3. Сума податкових надходжень, що 

надійшли від суб’єктів туристичної 

діяльності області 

млн.грн. 120,0 135,0 150,0 

4. Загальна кількість туристів млн. ос. 4,6 5,1 6,8 

 

Отже, можемо зробити висновок, що виконання Програми дасть змогу 

підтримувати позитивний імідж Одещини як розвинутого туристичного 

регіону в Україні та Східній Європі, що забезпечить збільшення кількості 

туристів і екскурсантів, зростання зайнятості населення в туризмі та 

супутніх галузях економіки, обсягів туристичних послуг, надходжень до 

бюджетів всіх рівнів. 
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