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Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Замкова Н.Л., д.філос.н.,доцент
Бондар А.О., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В
роботі
обгрунтовано
актуальність
вивчення
управління
ефективністю діяльності підприємства в сучасних умовах, розглянуто
поняття ефективності та підходи до її визначення, використовувані в
економічній
теорії.
Обґрунтовано
необхідність
управління
ефективністю діяльності підприємства, і представлена логіка побудови
такого управління за допомогою систем збалансованих показників.
Запропоновано новий критерій ефективності діяльності, названий
«коефіцієнтом приросту економічної доданої вартості», який, дозволяє
позбавити збалансовану систему показників від розрізненості.
Ключові слова: управління, ефективність; підприємство;
діяльність; коефіцієнт приросту економічної вартості.
Постановка проблеми. Стан ринкових відносин в Україні потребує
глибокого вивчення теоретичних положень та розробки практичних
підходів до управління ефективністю діяльністі підприємства. У зв'язку
зі світовою фінансово-економічною кризою, яка суттєво обмежила
доходи підприємств, керівництво багатьох компаній посилило пошук
можливих варіантів скорочення виробничих витрат для підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг. На сьогодні в Україні
відбуваються глибокі економічні зміни, активно формуються нові
підходи до управління економікою, впроваджуються нові ринкові
методи господарювання. Успіхи в теорії управління завжди залежали від
успіхів в інших пов'язаних з управлінням сферах, таких як математика,
інженерні науки, психологія, соціологія і антропологія. Відповідно до
того, як розвивалися ці сфери знань, дослідники в галузі управління,
теоретики і практики дізнавалися дедалі більше про чинники, що
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впливають на успіх діяльності підприємств. Ці знання допомагають
фахівцям зрозуміти, чому деякі більш ранні теорії іноді не витримували
перевірки практикою, знаходити нові або удосконалювати існуючі
підходи до управління.
Мета статті полягає у визначенні особливості оцінки ефективності
діяльності підприємства в сучасних умовах, розкриттті сутності
основних

сучасних

концепцій

оцінювання

ефективності

та

удосконалення оцінки ефективності діяльності підприємств.
Огляд останніх публікацій та досліджень. Дослідженням питань
розвитку теорій управління займались такі зарубіжні автори як Д. Белл,
М. Вебер, Ф. Тейлор, М. Мескон, А. Файоль та інші, які заклали основу
управлінських дій та рішень відповідно до тих обставин, що існували в
суспільстві в період їх формування. В українських та російських
наукових працях В. Балабанової, В. Волкова, Р. Галькевич, І. Герчикова,
О. Горбань, Й. Завадського, А. Кредісова, Н. Кузнецова, А. Орлова, Р.
Пушкаря, Ф. Перегудова, В. Сагатовського, І. Слєпцова, В. Іноземцева,
Ю. Черняка, та ін детально досліджується проблема управління
ефективністю підприємства з позицій вивчення теорій управління,
проводячи їх синтез, та інтерпретацію свого погляду на застосування
різних підходів у сучасних умовах, вивчення яких дає змогу отримувати
цілісний спектр розуміння. Усе це визначає високу актуальність даної
проблеми.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні, в умовах глобальної
фінансової кризи і високих темпів зростання інфляції, для підприємств
найбільш

актуальною

стає

проблема

підвищення

ефективності

діяльності, що має на увазі зростання продуктивності праці, зниження
витрат

ресурсів,

підвищення

збільшення

фінансової

конкурентоспроможності

стійкості

і

незалежності.

продукції,

При

цьому

періодичного моніторингу показників ефективності діяльності не
достатньо, необхідно активне управління ефективністю, облік ключових
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значень показників ефективності при стратегічному плануванні, а також
розробка і реалізація заходів по їх досягненню в оперативному
управлінні підприємством.
У міру зростання рівня невизначеності в умовах кризи зростає
значення обгрунтування управлінських рішень, реалізація яких вимагає
інвестицій або додаткових вкладень, або використання резервів
підприємства.
Від якості керування і прийнятих управлінських рішень залежить
ефективність функціонування як економіки в цілому, так і роботи
окремих підприємств. Тому керівник зобов'язаний бути стратегом,
здатним адекватно оцінити потреби та особливості як внутрішньої, так і
зовнішнього середовища підприємства. Таким чином, управління є
інтегруючим

фактором

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства.
Необхідність оцінки ефективності господарської діяльності з
погляду просторово-часової концепції обумовлюється тим, що сучасним
підприємствам недостатньо просто приносити прибуток або дохід
власнику, поставляти товар сумнівної якості споживачеві, працювати
неефективно для ухилення від податків, бути закритою системою,
ігноруючи можливості фінансових ринків. Знову ж таки, важливий той
факт, що в сучасних нестабільних умовах, коли оздоровлення всієї
світової економіки намічається не раніше, ніж через кілька років,
важливо мати на увазі ту стадію життєвого циклу, на якій знаходиться
підприємство

в даний

момент.

Це

дозволить

тверезо

оцінити

перспективи розвитку фірми і прийняти вірне, зважене рішення.
Сучасні вітчизняні економісти пропонують безліч трактувань
визначення "ефективність". Так, ефективність економічна - відносний
показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами,
використаними для досягнення даного ефекту [1,с.197]. У "Сучасному
економічному словнику" під ефективністю розуміється "відносний
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ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначаються як
відношення ефекту, результату до витрат, витратам обумовили й
забезпечили його одержання" [2,с.120]. Ефективність економічна результативність економічної діяльності, економічних програм і заходів,
що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту,
результату до витрат факторів, ресурсів, що зумовили отримання цього
результату,

досягнення

найбільшого

обсягу

виробництва

із

застосуванням ресурсів певної вартості. [3,с.50-51]
Багато зарубіжних економістів розглядають поняття "економічна
ефективність" у світлі проблеми "витрати - випуск". Наприклад,
англійський економіст Пол Гейне вважає, що ефективність характеризує
зв'язок

між

кількістю

ресурсів,

які

застосовуються

в

процесі

виробництва, і одержаним внаслідок кількістю якого-небудь потрібного
продукту [4,с.49]. "Економічна ефективність - виробництво максимально
можливого

за

величиною

ресурсозберігаючих

вартості

технологій,

продукту
з

із

застосуванням

урахуванням

наявності

платоспроможного попиту" [5,с.36].
Таким чином, більшість інтерпретацій визначення зводиться до
формулювання: ефективність - це відношення досягнутого ефекту
(результату) до витрат на його досягнення. Як відомо, під ефектом у
багатьох областях науки мається на увазі бажаний результат будь-якого
цілеспрямованого процесу. Головний результат виробництва - продукція
з очікуваними споживчими якостями. Продукція - це первинний ефект
виробництва, який може бути представлений в натуральному або
вартісному вираженні. Прибуток, щодо даної тези, є вже вторинним
ефектом, похідним від первинного.
Ефект

є

абсолютною

кількісною

характеристикою

процесу

досягнення бажаного результату, в той час як ефективність - відносна і
якісна характеристика. На основі формалізації уявлень про операції
перетворення продуктів сформульована загальна теорія ефективності
15

процесів перетворення продуктів і отримано математичний вираз для
показника ефективності процесу перетворення продуктів.
Сучасна економічна наука виділяє ряд показників ефективності, як
то Парето-ефективність, ефективність Калдора-Хікса, Х-ефективність,
розподільна ефективність і т. д.
Ефективність Парето, або Парето оптимальне, є важливим поняттям
в

неокласичної

економіці,

широко

поширеним

в

теорії

ігор,

проектуванні та суспільних науках. Вихідний ряд альтернативних
розподілів щодо ряду людей називають вдосконаленим по Парето, або
Парето-оптимізованим, якщо зміна від одного стану розподілу до іншого
зробило принаймні однієї людини більш забезпеченим, не зробивши
ніякого іншого людини матеріально програв. Розподіл ресурсів є
Парето-ефективним,

або

Парето-оптимальним,

коли

подальші

удосконалення Парето неможливі. Суворе Парето-оптимальний (SPO)
розподіл (X) - таке, для якого не може бути ніякого іншого можливого
розподілу (скажімо X '), такого, що розподіл (X') строго переважніше
принаймні для однієї людини і слабо переважно (Не відхиляється) усіма
іншими. Умовне Парето оптимальний розподіл (WPO) - таке, де немає
ніякого можливого перерозподілу, яке було б строго предпочт усіма
агентами .
Ефективність Калдора-Хікса (названа по імені Ніколаса Калдора і
Джона Хікса) - це вид економічної ефективності, яка охоплює частину
потенційної привабливості Парето-ефективності, що має менш суворі
критерії і тому застосовна при більшій кількості обставин. При
використанні ефективності Калдора-Хікса результат більш ефективний,
якщо ті, хто став більш забезпеченим, змогли б у теорії давати
компенсацію тим, хто програє матеріально, що і призводить до Паретооптимального результату. Таким чином, більш ефективний результат
може фактично залишити деяких людей програвшими матеріально.
Ключове розходження - це питання компенсації. Калдор-Хікс не
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вимагає, щоб компенсація фактично виплачувалася, досить того, що
існує можливість компенсації, і не обов'язково кожна сторона стане
більш забезпеченою (або нейтральною). Парето-ефективність дійсно
вимагає, щоб кожна сторона стала більш забезпеченою (або, принаймні,
не програвала матеріально) [8,с.93-94].
Розподільна ефективність формується за межами фірми. Дана
концепція розвивалася в рамках аналізу загальної рівноваги (General
Equilibrium Analysis - GEA), що походить з робіт Леона Вальраса.
Відповідно до GEA, конкурентна ринкова система веде до оптимального
розподілу ресурсів і доходу. На кожному ринку відповідний рівень
випуску визначається прирівнянням граничної вартості до ціни. У той
же час для кожного споживача гранична вигода дорівнює ціні, а відносні
граничні вигоди рівні для всіх споживачів. Це і є розподільна
ефективність, яка максимізує добробут споживачів.
В економіці X-ефективність - ефективність, з якою даний набір
ресурсів використовуються, щоб виробити продукцію.
Якщо фірма виробляє максимальний обсяг продукції, враховуючи
використання таких ресурсів, як робітники, обладнання і кращу
доступну технологію, то, як кажуть, вона є X-ефективної [8,с.97].
Концепція X-ефективності була введена Харві Лейбенштайном і
пояснюється з За-міццю кривої середніх витрат. Ця крива показує
найнижчі середні витрати, при яких може проводитися кожен наступний
рівень випуску. Якщо фірма знаходиться на своїй кривій середніх витрат
- вона Х-ефективна.
Ефективність служить важливим засобом втілення ідей організації і
корисним критерієм оцінки результатів діяльності. Побудова управління
ефективністю

діяльності

підприємства

необхідно

здійснювати

в

просторовому і часовому ракурсах.
З

погляду

просторового

положення

підприємства

оцінка

ефективності обумовлена наявністю зацікавлених груп контрагентів
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підприємства. До них відносяться держава, страхові та кредитні
організації, власники підприємства, ринок цінних паперів і споживачі.
Економічна ефективність діяльності підприємства може бути по-різному
оцінена

групами

зовнішнього

і

внутрішнього

оточення,

що

обумовлюється відмінністю інтересів, переслідуваних даними групами
при взаємодії з підприємством. Ефективність - величина суб'єктивна і
залежить не тільки від результатів діяльності об'єкта оцінки, а й від
корисності отриманих результатів для суб'єкта оцінки. Тому визначення
економічної ефективності діяльності підприємства можливе тільки з
урахуванням точок зору різних суб'єктів оцінки - зацікавлених груп. Під
«зацікавленою групою» необхідно розуміти певну спільність суб'єктів
зовнішнього або внутрішнього оточення підприємства, що мають
однорідні ознаки, переслідуючих схожі інтереси при взаємодії з
підприємством і мають можливість прямо або побічно впливати на
нього.
Кожна із зацікавлених груп, взаємодіючи з підприємством,
переслідує власні інтереси, спільні для всіх членів групи; отримує ефект
від взаємодії з підприємством; несе певні витрати і докладає зусиль з
метою здійснення взаємодії з підприємством [7,с.87].
З

погляду

ефективності

тимчасового

здійснюється

у

положення
світлі

підприємства

теорії

життєвого

оцінка
циклу

підприємства.
Будь-які підприємства як фінансово-економічні системи мають
певний життєвий цикл, оскільки всяка система має граничними
можливостями, обмежуючими її подальше існування в первісному
вигляді певним періодом часу. Таким чином, завданням керівництва
підприємства є визначення моменту проведення комплексу заходів щодо
підвищення ефективності функціонування підприємства з урахуванням
організаційно-економічних особливостей етапу життєвого циклу і,
можливо, початку перетворень, пов'язаних з переходом в новий якісний
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стан. Для цього необхідно виділити основні етапи життєвого циклу.
Найчастіше фахівці виділяють наступні етапи:
− зародження підприємства;
− зростання ділової активності;
− зрілість;
− спад.
Для

кожного

етапу

характерний

певний

набір

фінансово-

економічних показників, які дозволяють визначити ефективність
функціонування підприємства [6,с.240-241].
Поєднання

цих

ракурсів

дозволить

комплексно

і

всебічно

оцінювати діяльність підприємства як з точки зору ефективності
розподілу ресурсів та результатів його діяльності, так і з точки зору
ефективності діяльності підприємства в цілому. Причому важливий факт
врахування інтересів суб'єктів оцінки.
Таким чином, підприємство зможе боле конкретно і відкрито
будувати діалог з власником, отримає нові інструменти маркетингової
взаємодії зі споживачем, зможе відкрито вести свою діяльність,
отримуючи стимули від держави і нарощуючи свій потенціал за рахунок
більш повного використання можливостей фінансових ринків.
Ефективність служить важливим засобом втілення ідей організації і
корисним критерієм оцінки результатів діяльності, що охоплює всю
діяльність підприємства. Таким чином, управління ефективністю
діяльності підприємства, по суті, є управлінням підприємством в цілому.
Як уже згадувалося вище, побудова управління ефективністю
діяльності підприємства необхідно здійснювати в просторовому і
часовому ракурсах.
Управління - це серія взаємопов'язаних дій, що представляють
собою безперервний процес, який не може обійтися без функцій
управління. Саме вони забезпечують досягнення цілей і завдань
підприємства незалежно від виду його діяльності та форми власності.
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Неправильне розуміння і оцінка функцій управління може привести до
падіння ефективності роботи підрозділів і всього підприємства в цілому,
що спричинить за собою втрати доходів і ринків збуту. Навпаки,
правильне трактування і своєчасне коректування функцій допоможе
створити логічно діючу виробничу структуру підприємства, що
спричинить за собою зростання доходів, підвищення ефективності
господарської діяльності та поліпшення фінансового стану.
Цілі і завдання управління - це визначальні моменти для об'єму і
напрямки управлінських робіт, які забезпечують їх досягнення. У теорії
управління

виділяють

управління,

і

управлінської

основні

конкретні
діяльності

функції,

функції,
та

властиві

пов'язані

залежать

від

з

всім

ступеням

певними

видами

особливостей

об'єкта

управління.
Класифікація функцій управління включає:
− планування;
− організацію;
− мотивацію;
− контроль.
Планування визначає напрямок і зміст діяльності підприємства,
його структурних підрозділів і окремих працівників. Забезпечення
планомірного розвитку підприємства і визначення шляхів досягнення
кращих кінцевих результатів виробництва є головними завданнями
планування. Облік забезпечує постійний збір, систематизацію та
узагальнення даних, необхідних для управління виробництвом і для
контролю над ходом виробничих процесів. За допомогою економічного
аналізу здійснюється осмислення інформації. Аналіз - це засіб
обґрунтування планів і контролю над їх виконанням. Планування
починається
підприємства.
визначаються

і

закінчується
Резерви

за

аналізом

економічної

допомогою

аналізу.
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результатів

ефективності
Він

сприяє

діяльності
виробництва
ощадливому

використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду,
попередженню зайвих витрат. За результатами аналізу виробляються і
обгрунтовуються управлінські рішення.
Всі функції керуючої системи (суб'єкта управління) пов'язані
зворотним зв'язком, за допомогою якої проводиться коригування
управлінських дій на кожному етапі управління.
Побудова

управління

ефективністю

діяльності

підприємства

необхідно почати з вибору єдиного результуючого показника діяльності
підприємства.
Довгий час результуючим критерієм позначали прибутковість
діяльності підприємства, виражену через прибуток, або похідну від неї
рентабельність. Проте з плином часу, у міру зростання впливу
фінансових ринків, розвитку технологій і ускладнення взаємодій
підприємства і контрагентів, виникла нова концепція управління,
заснована на вартісному підході до результатів діяльності підприємства.
Таким чином, результуючим показником ефективності діяльності
підприємства доцільно розглядати коефіцієнт ефективності прирощення
економічної доданої вартості підприємства.
Для того щоб дія управління охопило всі зацікавлені групи,
звернемося до концепції системи збалансованих показників Нортона і
Каплана (BSC або ССП). BSC з'явилася як результат дослідження різних
методів оцінки ефективності діяльності. Автори концепції виявили, що
тільки фінансових показників недостатньо для адекватної оцінки
діяльності організації. Тому в концепції BSC розроблені 4 перспективи:
фінанси, ринок, внутрішні процеси і навчання і зростання.
Фінансова перспектива відповідає на питання: як нас оцінять
акціонери у разі успіху? Фінансові результати є ключовими критеріями
оцінки поточної діяльності підприємства, і саме на їх основі буде
розраховуватися

ключовий

критерій

прирощення економічної доданої вартості.
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-

коефіцієнт

ефективності

Ринкова перспектива відповідає на питання: як ми повинні
виглядати в очах споживача, щоб виконати місію? Вона дає можливість
менеджерам посилити стратегію в області маркетингу, що має привести
до зростання фінансових показників у майбутньому.
Перспектива внутрішніх процесів відповідає на питання: які
процеси ми повинні виконувати для задоволення споживача? Вона
визначає основні процеси, які необхідно удосконалювати і розвивати з
метою зміцнення конкурентних переваг на ринку.
Перспектива навчання та зростання відповідає на питання: як
повинна організація навчатися і розвиватися для досягнення місії? Вона
визначає інфраструктуру, яка організація повинна побудувати для того,
щоб забезпечити ріст і розвиток в довгостроковій перспективі. Ця
перспектива тісно пов'язана з внутрішніми процесами.
У кожній перспективі системи виділяється ряд показників, між
якими присутні прямі і зворотні зв'язки. Важливо, щоб індикатори
розглядалися в динаміці по відношенню до аналогічних показників
минулих періодів. Це дозволить врахувати тимчасову складову нашої
концепції. Спираючись на аналіз динаміки показників BSC, і на основі
цього знання коригувати стратегію.(Рис.1)
Внутрішні
процеси

Ринок

Навчання
і
зростання

Фінанси
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Рис.1.

Модель

управління

ефективністю

діяльності

підприємства
Висновок. У сучасній економічній науці не існує єдиного
визначення «ефективності», але більшість інтерпретацій зводиться до
формулювання, що ефективність - відношення досягнутого ефекту до
витрат на його досягнення. Ефективність служить важливим засобом
втілення ідей організації і корисним критерієм оцінки результатів
діяльності.
При побудові управління ефективністю діяльності підприємства в
просторовому і часовому ракурсі важливо, що з точки зору просторового
положення підприємства оцінка ефективності обумовлена наявністю
зацікавлених груп контрагентів підприємства (держава, страхові та
кредитні організації, власники підприємства, ринок цінних паперів і
споживачі), а з точки зору тимчасового положення підприємства оцінка
ефективності

здійснюється

у

світлі

теорії

життєвого

циклу

підприємства.
Щоб дія управління охопило всі зацікавлені групи, звернемося до
концепції системи збалансованих показників Нортона і Каплана (BSC
або ССП), в якій представлені 4 перспективи: фінанси, ринок, внутрішні
процеси та навчання і зростання. Вони утворюють замкнутий контур з
чітко визначеними зв'язками, який охоплює всі зацікавлені групи
контрагентів підприємства.
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИБІР
СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ

У роботі аналізується вплив цінової політики підприємства на вибір
стратегії ціноутворення. Розглядаються способи впливу держави, за
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допомогою яких відбувається встановлення певного порядку
ціноутворення.
Ключові слова: стратегія, цінова політика, ціноутворення, ціна,
стратегії ціноутворення.
Аналіз

сучасних

досліджень

і

публікацій.Проблеми

ціноутворення вивчали науковці, зокрема Артус М.М., Безкоровайна
С.В.,Білобловський С.В., Корман І.І., Редченко К.І, Романенко Л.Ф. та
ін. Як зазначають автори розробок в сфері ціноутворення, на процес
прийняття цінового рішення підприємства впливає багато різних
чинників, що потребує додаткових досліджень при формуванні
політики, стратегії і тактики ціноутворення. Оцінка останніх досліджень
та публікації і на сьогодні визначають питання формування ціни
предметом наукових дискусій, що свідчить про актуальність вибору
напряму дослідження у науковому і практичному аспектах.
Постановка проблеми. В умовах формування ринкових відносин
в Україні стратегічною метою підприємств має стати формування
стійких відносин з покупцями, що сприятиме забезпеченню стабільності
їх функціонування. З огляду на це, ціна є основним засобом, який
одночасно інформує споживача про корисність продукції, її якість і
властивості, відображає імідж та репутацію підприємства і продукції,
характеризує готовність споживача придбати цю продукцію і формує
фінансові результати діяльності підприємства. У зв’язку з цим побудова
та вибір оптимальної цінової стратегії є першочерговим завданням
підприємства на шляху до встановлення довготривалих, надійних і
стійких відносин із споживачами.
Цілі

статті. Мета статті

формування

цінової

полягає в дослідженні особливостей

політики

та

її

вплив

на

вибір

стратегії

ціноутворення та розробці теоретико-практичних рекомендацій щодо
використання цінових стратегій на підприємстві.
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Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку
держави, підприємства, що займаються виробництвом продукції і
наданням послуг мають право самостійно розраховувати ціни на свої
товари та послуги, вибирати ринкових посередників, постачальників.
Ціна розглядається як грошове вираження вартості товару (послуги),
тобто це та сума грошей, за яку покупець готовий придбати товар або
послугу, а продавець - продати.
Одним з найважливіших факторів ціноутворення є - державне
регулювання цін, яке проявляється через прямі і непрямі способи впливу
держави на підприємства виробники. Так, до прямих способів впливу
держави відносяться адміністративні способи, за допомогою яких
відбувається встановлення певного порядку ціноутворення. До непрямих
способів відносять - економічні, які спрямовані на зміну кон'юнктури
ринку, оплати праці, створення певного положення в області фінансів[3].
Цінова політика – важливий елемент політики підприємства, що
відображає особливості його ринкової стратегії. При цьому вона
характеризує діяльність підприємства із встановлення, підтримки, зміни
та контролю рівня ціни на продукцію з метою досягнення намічених
фінансових результатів [6].
Перш,ніж розробити цінову політику,підприємству необхідно
виявити і проаналізувати усі чинники, що впливають на її вибір,а отже,в
свою чергу,і на визначення конкретних рівнів цін. До таких чинників
належать: попит; цінова політика держави;
модель ринку; канали товарообігу;

життєвий цикл товару;

конкуренція; витрати; методи

ціноутворення; маркетингова стратегія тощо [2].
До основних цілей цінової політики на підприємстві належать:
- максимізація прибутку підприємства;
- забезпечення виживання підприємства у ринкових умовах;
- утримання сегмента ринку, на якому функціонує підприємство [4].
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Максимізація прибутку – це головна мета для будь-якого
підприємства. Таким чином, підприємству доводиться проводити оцінку
ринку щодо попиту і витрат стосовно до різних рівнів цін, зупиняючи
свій вибір на цінах які принесуть йому найбільший прибуток [1].
Забезпечення виживання в сучасних умовах - це одна з головних
цілей підприємства на сучасному етапі, яке функціонує в умовах
жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників аналогічних
товарів або товарів замінників [2].
Утримання сегмента ринку, на якому функціонує підприємство,
полягає у збереженні організацією існуючого положення на ринку,
сприятливих умов для свого існування або якщо виходить збільшення
займаного

сегмента

ринку

Узагальнену

характеристику

цілей

ціноутворення подано в табл.1
Таблиця 1
Характеристика цілей ціноутворення
Мета

Характер мети

Рівень цін

Максимізація поточного прибутку

Короткостроковий

Високий

Виживаність

Короткосроковий

Дуже
низький

Лідерство на ринку

Довгостроковий

Низький

Вдосконалення цінової політики прямо пропорційно впливає і на
прибуток від реалізації підприємства. Необґрунтоване зниження ціни на
продукцію зменшує прибуток та може призвести до того, що
підприємство не буде в змозі покривити усі витрати, тобто не досягне
точки беззбитковості [4].
Підвищення ціни на продукцію також може призвести до
збільшення або зменшення обсягу загального прибутку підприємства.
Все залежить від обґрунтованості цінової політики, аналізу чутливості
ринку до цін та, найголовніше, обробки та аналізу інформації щодо
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ситуації

економічного

стану

в

макросередовищі.

Ефективність

діяльності підприємства, перш за все, залежить від правильності обраної
стратегії щодо змін у ціні на товар[3]. Можна виділити три основні
правила змін у ціновій політиці:
1. Ціна повинна покривати усі витрати. Цінова політика повинна бути
такою, щоб підприємство неодмінно досягало беззбиткового обсягу
виробництва продукції.
2. Ціна не повинна бути надто низькою. Така цінова політика може не
покрити усіх витрат, а також зменшити прибуток шляхом відмови
певного сегменту споживачів, які сумніваються у якості даного товару.
3. Ціна не повинна бути надто високою. Кожна продукція у своїй частці
ринку серед конкурентів має свої межі ціни, тому керівник підприємства
може скористатись даною ціновою політикою тільки у відповідних
межах, тобто підвищити ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач
[6].
Цінова стратегія являє собою систему організаційно-технічних і
фінансових заходів щодо інтенсифікації процесу реалізації продукції,
підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та
пропозицію продукції. Ця стратегія передбачає контроль за збутом і
ринком для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує
оптимальні

прибутки,

втілюється

у

програмі

заходів

щодо

удосконалення просування, розподілу та реалізації продукції з метою
забезпечення стійких прибутків [3].
Розроблення цінової стратегії має на меті пошук із декількох
можливих варіантів оптимального рівня ціни, за допомогою якого
передбачається досягнення певних цілей підприємства. Результатом
реалізації цінових стратегій є обґрунтування рівня, структури та
динаміки цін на продукцію підприємства. При розробленні стратегії
подальшого розвитку підприємство повинно також орієнтуватися в
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стратегіях ціноутворення конкурентів. Все це передбачає розробку
єдиної, прозорої системи цінових стратегій.
Під час формування стратегії ціноутворення підприємства (табл.2)
необхідно передбачити можливі заходи конкурентів у відповідь з тим,
щоб встигнути перебудувати тактику конкурентної боротьби у певний
час і в потрібному напрямі. Зменшення ризику, наприклад, можливе
внаслідок зниження ціни на конкуруючі товари, поліпшення їх
споживчих властивостей, використання ефективнішої реклами та ін.
Аналіз факторів і причин, що призвели до конкретної ситуації на ринку,
– необхідна умова успішних дій на ринку, уточнення тактичних
напрямів діяльності маркетингових служб [1].
Таблиця 2
Етапи формування цінової стратегії
Вимірювання витрат
1.Збирання даних

Дані про покупців
Дані про конкурентів
Фінансовий аналіз

2.Стратегічний аналіз

Аналіз сегментів ринку
Аналіз конкуренції

3.Формування стратегії

Визначення стратегії

Таким чином, варто відзначити, що цінова стратегія підприємства - це
суть вирішення проблеми між високою ціною реалізації товару (надання
послуги) і великими обсягами продажів. Для того, щоб встановити
ефективні ціни на реалізовану продукцію підприємству необхідно
застосовувати стратегію ціноутворення (табл.3).
Таблиця 3
Стратегії ціноутворення торговельних підприємств та можливі реакції
суб’єктів споживчого ринку на них
Вид стратегії

Можливі реакції на стратегію суб’єктів споживчого ринку:

споживачів
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конкурентів

Високих цін

Низьких цін

Здійснюватимуть пошук

Намагатимуться слідувати

товарів за більш дешевими

даній стратегії відповідно до

цінами

кон’юнктури ринку

Будуть постійними

Здійснюватимуть оптимізацію

клієнтами

витрат обігу для досягнення
такої стратегії

Середніх цін

Діятимуть залежно від

Враховуватимуть цінову

платоспроможного попиту

пропозицію інших суб’єктів
ринку відповідно до
встановлення даної ціни

Диференційованих

Керуватимуться власними

Спробують запровадити

потребами

аналогічну стратегію

Надаватимуть першочергову

Намагатимуться слідувати

перевагу товарам з такою

стратегії відповідно до рівня

ціною

витрат обігу

Надаватимуть перевагу

Орієнтуватимуться на цінову

торговельному закладу за

пропозицію інших суб’єктів

найближчим місце

ринку відповідно до рівня

розташуванням

витрат обігу

Постійно слідкуватимуть за

Намагатимуться слідувати

ціновою пропозицією

стратегії відповідно до рівня

цін
Пільгових цін

Єдиних цін

Гнучких цін

витрат обігу

Цінового лідерства

Віддаватимуть перевагу

Намагатимуться досягти такої

даному торговельному

ж стратегії

підприємству

Виходячи із наведеної інформації у таблиці 3, за результатами
запровадження стратегій ціноутворення торговельних підприємств
визначено можливі реакції споживачів та конкурентів. У більшості
випадків, при запровадженні відповідних стратегій ціноутворення,
споживачі керуються власними потребами, платоспроможним попитом,
місцезнаходженням

торговельного

підприємства,

рівнем

якості

торговельного обслуговування. Можливими реакціями конкурентів на
запровадження

стратегій

ціноутворення

є

реалізація

аналогічної

стратегії, здійснення заходів щодо оптимізації витрат обігу та
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диференціація рівня торговельної надбавки, врахування ринкових
чинників впливу тощо [5].
В свою чергу, слід зазначити, що вибір стратегії підприємства
базується на його актуальній маркетингової стратегії, та цілях цінової
політики які застосовуються. Так, якщо актуальною метою підприємства
є виживання в сучасних умовах господарювання, то логічним буде
встановлення низьких цін, які перевищують лише змінні витрати і
частину постійних витрат для того, щоб просто залишитись працювати
[6].

Якщо

основною

метою

підприємства

є

максимізація

короткострокового прибутку, то встановлюються ціни, здатні найбільш
ефективно

збільшити

максимальний

короткостроковий

прибуток,

рентабельність активів [1]. Якщо підприємство націлене на завоювання
максимальної частки ринку, то рекомендованим є встановлення низьких
цін, якщо ціни на товари підприємства – високі, і покривають витрати на
виробництво якісної продукції та витрати на дослідницькі розробки, то
підприємству слід обирати стратегію лідирування за якістю продукції.
Коли в основу ціни кладеться ціна конкурентів, витрати або попит
перестають бути вирішальними факторами, особливо коли складно
виміряти еластичність останнього, тобто визначити вплив зміни ціни на
попит [5].
В умовах ринкових відносин на вибір цілей , стратегії ціноутворення
і встановлення остаточної ціни істотно впливає очікувана реакція
конкурентів .
На цілі, політику, стратегію ціноутворення і встановлення ціни значний
вплив надає стадія життєвого циклу товару. Цей вплив стає ясніше, якщо
провести аналіз того, які зміни відбуваються протягом життєвого циклу
продукту : як змінюється споживчий попит, відносна сила конкурентів,
виробничі витрати і багато інших чинників. Аналіз показує, що на стадії
виходу на ринок виробник вибирає між стратегією «зняття вершків» і
стратегією « проникнення на ринок». Перш, ніж прийняти відповідне
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рішення необхідний аналіз таких значущих чинників , як: очікувані
зміни витрат; можливість виходу конкурентів на ринок; цінова
еластичність попиту та інших факторів. На наступних стадіях життєвого
циклу - зростання, зрілість і насичення , коли конкуренція спочатку
з'являється, а потім посилюється і на ринку представлений великий
асортимент, фірма повинна приймати інші стратегічні рішення.
Протягом життєвого циклу ціна має тенденцію до зниження [3].
Не можна не сказати, що можливості досягнення цілей цінової
політики в значній мірі залежать від посередницьких і торговельних
організацій. При визначенні загальної цінової стратегії і встановленні
цін на конкретні продукти фірма повинна брати до уваги розмір оптовозбутових і торговельних надбавок до ціни і прагнення роздрібних
торговельних організацій до проведення самостійної цінової політики
[6].
Держава може впливати як на цінові стратегії, так і на роздрібні ціни
в
зокрема. Такий вплив може здійснюватися прямими методами і
непрямими[3].
Висновки. Отже, при формуванні ефективної цінової політики
підприємства

мають

володіти

відповідним

інформаційним

забезпеченням, враховувати принципи її формування, дотримуватися
чинної нормативно-правової бази з державного регулювання цін,
здійснювати моніторинг чинників впливу внутрішнього і зовнішнього
середовища.
Забезпечення ефективності цінової політики залежить від правильного
формування цілей ціноутворення та методичного інструментарію
визначення остаточної ціни. За результатами сформованої цінової
політики

підприємства

розробляють

стратегію

і

тактику

її

запровадження з урахуванням можливих змін, що пов’язані із
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економічними ризиками, а також здійснюють корегування цін,
враховуючи вплив інших суб’єктів споживчого ринку.
Запровадження цінової політики торговельними підприємствами
передбачає здійснення відповідної оцінки її ефективності та розробку
напрямів

удосконалення.

Пропоновані

механізми

формування

ефективної цінової політики дозволяють забезпечити економічну
стійкість та конкурентоспроможність торговельних підприємств на
споживчому

ринку.

При

запровадженні

відповідних

стратегій

ціноутворення можливі реакції як зі сторони споживачів, так і
конкурентів.
Ефективно

розроблена

та

запроваджена

цінова

політика

забезпечить торговельним підприємствам зростання обсягу товарообігу,
оптимізації витрат обігу та збільшення чистого прибутку.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто актуальні проблеми управління підприємством у
динамічному ринковому середовищі. Здійснено порівняльний аналіз
моделей стратегічного управління підприємством. Удосконалено
методичний підхід оцінки рівня нестабільності ринкового середовища.
Обґрунтовано необхідність вибору моделі стратегічного управління
підприємством на основі оцінки рівня нестабільності ринкового
середовища.
Ключові слова: стратегічне управління підприємством, моделі
стратегічного управління, нестабільне ринкове середовище.
Вступ.

Розвиток

ринкових

відносин

в

Україні

обумовив

економічну свободу підприємств і посилення динамізму середовища їх
функціонування. Економічна свобода як надала нові можливості, так і
виявила певні проблеми. В умовах інтеграції в світову економіку та
підвищення конкуренції на внутрішньому ринку для подолання
існуючих проблем система управління має бути налаштована на
забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства

шляхом

застосування комплексу внутрішніх заходів для адаптації до постійно
змінюваних ринкових умов. А в центр уваги нової управлінської
парадигми має фігурувати теза щодо підвищення адаптивності та
ефективності діяльності економічних систем у мінливому ринковому
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середовищі. Тому система управління сучасним підприємством має бути
налаштована на формування стратегічних активів підприємства, як
фактору стійкості в його розвитку і розглядати створення та
використання конкурентних переваг у контексті зміцнення його
стратегічної позиції.
Постановка задачі. Концепція стратегічного управління не є
новою. Розвиток промислових підприємств і формування ринкових
відносин на засадах конкуренції зумовив об’єктивну необхідність у
прогнозуванні

майбутніх

дій

і

визначенні

напрямів

розвитку

підприємства. З часом з’явилися різні школи стратегічного управління,
кожна з яких характеризувалася різними підходами до формування та
реалізації

стратегії

підприємства.

Суттєвий

вклад

у

розробку

теоретичних і прикладних аспектів стратегічного управління внесли
вітчизняні вчені В. Василенко, В. Герасимчук., І. Ігнатьєва, Г.
Кіндрацька, А. Наливайко, А. Поважний, В. Стадник, З. Шершньова та
ін. Серед зарубіжних учених слід відмітити роботи Д. Аакера, Ф.
Аналоки, О. Віханського, А. Градова., Н. Каплана, Д. Нортона, М.
Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона та ін. Вони зробили значний
внесок у дослідження процесу розробки стратегії та підходів і методів її
формування. Проте, існує проблема вибору моделі стратегічного
управління підприємством, яка найбільш відповідає стану поточного
ринкового середовища.
Метою дослідження є обгрунтування вибору моделі стратегічного
управління підприємством залежно від рівня нестабільності ринкового
середовища.
Для

цього

поставлено

такі

завдання:

розглянути

моделі

стратегічного управління підприємством, удосконалити методичний
підхід щодо оцінки рівня нестабільності ринкового середовища,
обґрунтувати вибір моделі стратегічного управління підприємством на
основі оцінки рівня нестабільності ринкового середовища.
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Результати. Економічна система, основні параметри якої постійно
змінюються з часом, характеризується як нестабільна, а її властивість,
що визначає рівень мінливості, як нестабільність. Найважливішою
рисою нестабільного середовища є «хаотичні зміни» або турбулентність,
а також стійкість чи здатність системи зберігати певні закономірності
базових

параметрів

і,

відповідно,

існуючі

тенденції.

Іншими

характерними ознаками нестабільних систем є суттєва зміна функцій
при збурювальних діях та мінливість, як необхідна передумова
подальшого розвитку системи.
На сьогоднішній день склалися різні підходи до визначення
поняття

«нестабільність».

Так,

зокрема,

у

теорії

підприємства

досліджуються лише проблеми функціонування організації в умовах
невизначеності прийняття рішень і асиметрії інформації, а діяльність
підприємства в умовах нестабільності лишилася поза увагою. Нерідко
поняття

«нестабільність»,

«невизначеність»

і

«нестійкість»

використовуються як тотожні. Проте, на наш погляд, невизначеність
пов’язана з неповнотою інформації або неадекватністю її сприйняття;
нестійкість

є

такою

характеристикою

об’єкта,

де

його

зміни

відбуваються під впливом екзогенних або ендогенних факторів, а
нестабільність відображає об’єктивну особливість системи хаотично або
циклічно змінюватися з часом.
Слід зазначити, що проблема нестабільності не є характерно
рисою лише транзитивної економіки. Нестабільність, як безперервний
процес зміни та розвитку ринкового середовища, притаманна всім
сучасним економічним системам. Основними факторами нестабільності
ринкового середовища є такі: неочікувані змін на ринку; поява нових
технологій, що забезпечують підприємства, які ними володіють,
конкурентними перевагами; вплив суспільства та політичних сил на
поведінку підприємства; обмеженість ресурсів; формування нових
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цільових засад державної економічної політики; процеси економічної
глобалізації.
В умовах швидко змінного ринкового середовища та жорсткої
конкуренції не існує єдиного універсального методу управління, що міг
би забезпечити конкретному підприємству швидку адаптацію, оскільки
його стан залежить від багатьох факторів, а саме: стан виробничого
потенціалу підприємства, попит на продукцію, поведінка конкурентів,
стан економіки в цілому та ін., тому кожне підприємство змушене
розробляти свою власну стратегію виживання та розвитку, спираючись
на загальні принципи стратегічного управління.
Фундаментальні положення та розробки концепції стратегічного
управління знайшли своє відображення у роботах багатьох учених.
Зокрема, Д. Шендл і К. Хатген характеризують стратегічне управління
як «процес визначення та встановлення зв’язку організації з її
оточенням, що полягає в реалізації обраних цілей і в спробі досягти
бажаного стану взаємовідносин з оточенням шляхом розподілу ресурсів,
що дозволить ефективно та результативно функціонувати організації та
її підрозділам» [1]. К. Койн і С. Субраманьям вважають, що поняття
стратегічного управління із «вміння не зійти з обраного курсу»
трансформувалося

в

процес

активного

неперервного

управління

розвитком стратегії залежно від змін галузевих умов [2]. Дж .Пірс і
Р.Робінсон визначають стратегічне управління як «набір рішень і дій
щодо

формулювання

та

виконання

стратегій,

розроблених

для

досягнення цілі організації» [3]. Дж. Хіггенс наголошує, що «стратегічне
управління — це процес управління з метою здійснення місії організації
шляхом управління взаємодії організації з її оточенням» [4]. Л.
Гітельман у стратегічне управління включає «стратегічне планування та
органічно пов’язані з ним тактичний та оперативний рівні реалізації
планів, а також стратегічне забезпечення» [5, с. 117]. 3 .Шершньова
визначає стратегічне управління як «реалізацію концепції, в якій
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поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації,
що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з
наявними можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у
відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій» [6].
Розвиток учення про нову парадигму управління підприємством у
XXI столітті також можна знайти у роботах П. Друкера, який стверджує,
що «сучасні уявлення менеджменту та його методи розповсюджуються
на всі структури суспільства та забезпечують стійке існування і розвиток
в умовах нестабільності, мінливості не лише ринкового середовища, але
й некомерційної діяльності в соціальній і науковій сферах суспільства»
[7, с. 282].
Таким чином, виходячи із наведених визначень, можна зробити
висновок, що для реалізації своїх цілей підприємству необхідно
управляти процесом його взаємодії із зовнішнім середовищем шляхом
побудови ефективної системи стратегічного управління.
На сьогоднішній день для побудови системи стратегічного
управління можна використовувати різні моделі, а саме:
модель

на

систематичного

основі

планування,

порівняльного

яка

аналізу,

передбачає
розробку

здійснення

стратегій

та

обґрунтування рішень. Цей тип управління притаманний переважно
великим підприємствам, які мають достатньо ресурсів, щоб здійснювати
детальний порівняльний аналіз;
адаптивна модель, яка ґрунтується на здійсненні обережних
заходів реагування на проблеми і визначення можливостей їх
поступового

вирішення.

Цей

тип

управління

характерний

для

підприємств, які функціонують в умовах стабільної економіки;
модель стратегічного управління на основі вибору стратегічних
позицій, яка припускає аналіз перспектив підприємства; визначення
пріоритетів і розподіл ресурсів між різноманітними перспективними
видами

діяльності

підприємства;
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аналіз

можливих

варіантів

диверсифікації

підприємства;

нестабільності;
очікуваним

планування

рівням

прогноз

нових

нестабільності

динаміки

стратегій,

що

середовища;

чинників
відповідають

передбачення

організаційних змін і можливостей підприємства;
модель

стратегічного

управління

на

основі

ранжування

стратегічних задач, яка реалізується шляхом категоризації задач за
ступенем терміновості та важливості. Для даної моделі характерним є
безперервне проведення відновлення і перегляд актуальних стратегічних
задач;
модель управління за слабкими сигналами, яка ґрунтується на
припущенні про те, що будь які несприятливі явища або перспектива
росту можливостей виникають не раптово, а зумовлюються появою
сигналів-провісників або «слабких сигналів», за термінологією І.
Ансоффа [8, с. 53—57];
модель управління в умовах стратегічних несподіванок, яка
використовується, коли нові проблеми не тільки слабко передбачені і
розвиваються дуже швидко, але й виникають практично раптово, не
маючи під собою очікуваного прогнозу.
Кожна із розглянутих моделей стратегічного управління має як
свої переваги, так і недоліки. Тому, на нашу думку, одним з ключових
факторів вибору моделі стратегічного управління, адекватної до
поточної ситуації, виступає оцінка рівня нестабільності середовища, яка
може коливатися у межах від 0,0 до 5,0.
При розрахованому рівні нестабільності зовнішнього середовища
2,5 доцільним є використання управління на основі екстраполяції, що
передбачає розробку і реалізацію стратегічних планів розвитку
підприємства.
При

рівні

нестабільності

в

інтервалі

від

3,0

до

3,5

використовується управління на основі передбачення майбутніх змін,
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яке появляється у формі адаптивного управління та управлінні на основі
визначення стратегічних позицій підприємства.
За високого рівня нестабільності зовнішнього середовища має
використовуватися управління на основі гнучких експертних оцінок.
Зокрема, при рівні нестабільності 3,5—4,0 технологія управління на
основі ранжування стратегічних задач; при рівні нестабільності 4,0—4,5
— управління за слабкими сигналами; при рівні нестабільності 4,5—5,0
— управління в умовах стратегічних несподіванок.
Оцінка нестабільності системи це складна задача, що вирішується
комплексом математичних методів. Проте у сучасній економічній науці
запропонований ряд простих тестових способів, які дозволяють
приблизно оцінити рівень нестабільності середовища відповідним
кількісним показником — ступенем нестабільності, методика обрахунку
якого вдосконалена А. Градовим [9, с. 118].
З метою визначення поточного рівня нестабільності економічного
середовища

автором

було

розроблено

програму

соціологічного

опитування і за удосконаленою методикою І. Ансоффа та А. Градова на
основі факторів зовнішнього середовища модифікованих з переліку,
запропонованого Г. Клейнером, була розрахована бальна оцінка рівня
нестабільності

середовища

функціонування

вітчизняних

автомобілебудівних підприємств.
Таблиця 1
Оцінка рівня нестабільності основних факторів, що впливають на
життєдіяльність автомобілебудівного підприємства
Рівень нестабільності
Поточни
Майбутні
й стан
й стан
Стан підприємства на ресурсних ринках
Доступ
до
оптимальних за
якістю,
4
4,3
асортименту,
цінам та умовам
постачання
Фактори
середовища
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Передбачуваніст
ь майбутнього

Середн
я
оцінка

4,7

4,3

ресурсів
(сировинна база)
Можливість
отримання
3,3
3,3
3,3
інформації
про
потрібні ресурси
Ціни на сировину
4,3
4,3
5,0
та ресурси
Можливість
укладення
крупних
довгострокових
3,7
3,7
4,7
контрактів
на
постачання
сировину
та
ресурсів
Виконання умов
контрактів
постачальниками
3,3
3,7
3,7
ресурсів
(за
обсягами
та
якістю ресурсів)
Разом на ринку
3,7
3,9
4,3
ресурсів
Стан підприємства на ринках продукції, що виробляється
Можливість
отримання
інформації
про
3,0
3,0
3,0
кількість
і
діяльність
конкурентів
Ємність ринку
3,3
3,3
3,7
Обсяг
4,0
4,0
4,7
платоспроможног
о
попиту
на
продукцію
Кількість оптових
3,7
3,7
4,0
та
кінцевих
покупців
Доступ
до
3,0
3,0
3,0
інформації
про
попит
на
продукцію
Можливість
3,7
3,7
4,3
розширення
та
завоювання
ринку
Виконання умов
4,7
4,0
4,3
контрактів
покупцями
продукції
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3,3
4,5

4

3,6

4,0

3,0

3,4
4,2

3,8

3,0

3,9

4,0

Можливість
укладення
крупних
довгострокових
4,7
4,7
контрактів
на
поставку
продукції
Рівень технології,
3,3
3,3
що
використовують
конкуренти
Можливість
доступу
до
3,7
4,0
використання
нової технології
Ринкові ціни на
4,3
4,3
продукцію
Обсяги продажів
3,7
4,0
Разом на ринку
3,7
3,8
продукції
Стан підприємства на ринку праці
Можливість
4,3
4,3
залучення
кваліфікованих
кадрів
Можливість
3,7
3,7
підвищення
кваліфікації
персоналу
Пропозиція
4,0
4,3
необхідних
спеціалістів
Рівень з/пл. у
3,7
4,0
галузі
Разом на ринку
3,9
4,1
праці
Стан підприємства на фінансовому ринку
Доступ
до 3,3
3,3
кредитів
Рівень
4,3
4,3
відсоткових
ставок
за
кредитами
Можливість
4,0
4,0
залучення
вітчизняних
інвестицій
Можливість
4,3
4,3
залучення
іноземних
інвестицій
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4,7

4,7

3,7

3,4

3,7

3,8

4,7

4,3

4,3
4,0

4,0
3,8

4,7

4,4

3,7

3,7

4,7

4,3

4,3

4,0

4,3

4,1

3,3

3,3

5,0

4,5

4,7

4,2

4,3

4,3

Обсяг державних 4,7
4,7
4,7
4,7
субсидій
та
підтримки
Коливання курсу
гривні
по
4,3
4,7
4,7
4,6
відношенню до
іноземних валют
Фінансовий стан 4,0
4,0
4,7
4,2
дебіторів
Разом
на 4,1
4,2
4,5
4,3
фінансовому
ринку
Стан підприємства у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах
Стан економіки 4,0
4,0
4,3
4,1
України
Політичний стан
4,0
4,0
3,7
3,9
Економічна
4,0
4,3
4,0
4,1
політика держави
Фінансова
та 4,7
4,3
4,0
4,3
податкова
політика
Рівень інфляції
4,0
4,7
4,0
4,2
Екологічний стан
4,0
4,7
4,3
4,0
Разом
за 4,1
4,2
4,1
4,1
економічною
політикою
Загальна оцінка
нестабільності
3,9
4,0
4,2
4,1
середовища
за
всіма факторами

Як видно з табл. 1, максимальний рівень нестабільності є
характерним для фінансового ринку та суспільно-політичного і
соціально-економічного оточення підприємств (рівень нестабільності
поточного та майбутнього станів є найвищим). У порівнянні з цим
мінімальною нестабільністю відрізняється ринок продукції. У розрізі
розділів, за якими проводилася оцінка рівня нестабільності, максимальні
оцінки отримали такі фактори:

можливість укладення

крупних

довгострокових контрактів, ціни на сировину та ресурси, можливість
залучення кваліфікованого персоналу, фінансова політика держави. При
цьому оцінки за першими трьома факторами прямують до 5, що
характеризує сильну нестабільність середовища, за якої ситуація
постійно змінюється та є непередбачуваною.
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Проведене дослідження підтверджує тезу про те, що українські
підприємства вимушені функціонувати в нестабільному ринковому
середовищі, параметри якого постійно змінюються і, згідно з цим,
обґрунтовує

необхідність

застосування

моделей

стратегічного

управління, що характеризуються високим рівнем адаптивності та
гнучкості.
Перехід до гнучких, а отже, надійніших у досягненні цілей систем,
є об’єктивно необхідним, і значущість цієї перебудови зростатиме разом
зі зростанням залежності підприємства від зовнішнього середовища,
здібностей його внутрішнього потенціалу до реакції на ці зміни. При
цьому, водночас, зростають вимоги як до підвищення гнучкості
виробничого потенціалу, так і до підвищення гнучкості управління.
Подібна теоретична основа дає можливість спрямувати процес
удосконалення стратегічного управління підприємства на пошук
стратегій, які були б обґрунтуванням доцільності вибору конкретних
напрямків діяльності у досягненні своїх стратегічних цілей для
підвищенні

конкурентоспроможності.

При

цьому

питання

щодо

випереджаючого або адаптивного організаційного розвитку з метою
встановлення та підтримки рівноваги підприємства із зовнішнім
ринковим середовищем як правило не ставиться. У наслідок чого,
переважна

більшість

рекомендацій

щодо

стратегічної

поведінки

підприємства є екстраполяційними й у більшості випадків швидко
стають неефективними.
Для забезпечення адаптації до умов ринку, що швидко змінюється,
підприємство має сформулювати бачення майбутнього, виходячи з
позиції теперішнього, на основі якого буде розроблятися стратегія
управління. Для цього окремі операції та підсистеми управління
поєднуються в єдину систему стратегічного управління, головною
ланкою якої стають кваліфіковані управлінці. Поряд з цим, ключовим
моментом адаптації виступають неперервне навчання персоналу
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підприємства та посилена увага на внутрішньому та більша прозорість
на зовнішньому ринках. Сам процес адаптації може бути спонтанним
(реактивним), що викликаний факторами нестабільності середовища,
або цілеспрямованим, що визначається стратегічним управлінням
змінами [10, с. 5]. Пристосування до зовнішнього середовища при
безперечній

важливості

першочерговим

внутрішнього

завданням

для

середовища

підприємства

та

має

стати

проявлятися

у

застосуванні концепції стратегічної гнучкості підприємства.
Висновки.

Підсумовуючи

проведене

дослідження

можна

зазначити, що основні моделі і концепції стратегічного управління хоча і
розроблялися для умов нестабільності ринкової економіки, при цьому на
практиці найбільшу ефективність довели динамічні (гнучкі) моделі, що
здатні швидко перестроїти структуру та технологію виробництва,
адаптуючи їх до нових умов. В реаліях української економіки коли
параметри

ринкового

середовища

постійно

змінюються,

методи

стратегічного управління мають характеризувати високим рівнем
адаптивності. Особливо важливим питанням при цьому є оцінка ступеня
(рівня) нестабільності середовища, оскільки саме він визначає вибір
моделі стратегічного управління, яку найдоцільніше застосовувати за
даних умов з гарантією успішного подолання труднощів, що з’явилися у
підприємства.

Запропоновано

методичний

підхід

оцінки

рівня

нестабільності ринкового середовища за удосконаленою методикою І.
Ансофа та А. Градова на основі факторів зовнішнього середовища
модифікованих з переліку, складеного Г. Клейнером, що дозволяє
отримати кількісну оцінку поточного рівня нестабільності середовища
функціонування підприємства. У результаті апробації даного підходу
було розраховано бальну оцінку рівня нестабільності середовища
функціонування
обґрунтовано

українських
необхідність

автомобілебудівних
застосування

підприємств

моделей

та

стратегічного

управління, що характеризуються високим рівнем адаптивності та
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гнучкості. Відповідно до цього, одним з перспективних напрямів
подальших досліджень є опрацювання концепції стратегічної гнучкості
підприємства.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасний неспокійний та нестабільний в усіх
напрямках

етап

розвитку

України

характеризується

суттєвими

структурними змінами в економічних відносинах. З переходом до
ринкових відносин та курсу на євроінтеграцію ускладнюються проблеми
реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури
ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і все більшого
загострення конкуренції на ринку України, так і за його межами. Тому і
постає питання розробки та впровадження ефективної асортиментної
політики на промислових підприємствах, що функціонують на території
України.

Формування

оптимального

асортименту,

який

сприяє

оптимізації прибутку, збереження бажаного прибутку на тривалий
період часу надзвичайно актуальні для підприємств, що прагнуть бути
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конкурентоспроможними.

Компанії

приймають

рішення

щодо

асортименту, не маючи підґрунтя та інструментів, які б дозволили чітко
визначити правильність чи хибність прийнятого рішення. Розробка
теоретичної та практичної бази є необхідною для вирішення даного
питання. Отже, проведене дослідження є актуальним.
Цілі статті. Аналіз складових системи управління асортиментом
промислових підприємств України, з метою розробки удосконаленої
моделі управління асортиментною політикою підприємств.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вирішенню
окремих завдань проблеми, присвяченої управлінню асортиментом
підприємства,

присвячено

чимало

теоретичних

та

практичних

досліджень зарубіжних вчених, серед яких Хоскинг А., Мескон М.,
Альберт М., Ворст Й., українські та російські автори також розглядають
цю проблему у своїх працях, а саме Балабанова Л. В., Баширов І. Х.,
Боняр О. П., Брагін Д. О., Дурович О. П., Заблодська І. В., Зав’ялов П.
С., Кардаш В. Я., Кубишина Н. С., Чухрай Н., Шканова О. М. Попри
великий обсяг теоретичних знань у роботах вищезазначених авторів не у
повній

мірі

висвітлюється

питання

управління

асортиментною

політикою промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринковий механізм
економіки України вимагає постійного повного вдосконалення системи
управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього
середовища та кризової ситуації в країні. У підприємств з’являються
нові партнери, ускладнюються виробничі зв’язки, змінюються ціни на
ресурси, вводяться нові законодавчі акти, що визначають правила
взаємин підприємств з державними інститутами. Значно змінюється
місце і роль асортиментної політики в загальній системі управління
підприємствами. Це пояснюється тим, що більшість підприємств
проходять

досить

складний

етап,
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обумовлений

переходом

від

планування товарного асортименту до розробки асортиментної політики
[2, c.167].
На сучасному етапі практично немає компаній, які виробляють і
пропонують лише один товар. Деякі підприємства обмежують свою
діяльність виробництвом і збутом єдиної групи товарів. Багато фірм
займаються виробництвом і збутом декількох груп товарів. В будьякому

випадку

на

підприємстві

виникає

потреба

управління

асортиментом, особливо в умовах інтеграції України до ЄС.
Сутність управління товарною політикою підприємства полягає в
тому, щоб товаровиробник вчасно пропонував визначену сукупність
товарів, які відповідають в цілому профілю його виробничої діяльності,
найбільш повно задовольняли вимогам визначених категорій покупців
внутрішнього і зовнішнього ринків.
Сутність

управління

асортиментною

політикою

підприємств

розкривається у складових етапах управління. Анрі Файоль вважав, що
існує п’ять етапів, це: планування, організація, розпорядження,
координація і контроль [6, c.82]. Огляд сучасних літературних джерел
дозволяє

виявити

наступні

етапи:

планування,

організація,

розпорядження, мотивація, керування, координація, аналіз, дослідження,
оцінка і т.д. Виходячи з цього, етапи управління асортиментною
політикою наведені на рисунку 1:
Планування
ефективного
товарного
асортименту,
марки,
упакування,
сервісу

Організація
процесу
управління
асортиментною
політикою
підприємств

Координація
діяльності
маркетингових
служб в данній
області

Аналіз і
систематичне
спостереження
за
управлінськими
рішеннями

Формування
оптимального
товарного
асортименту
продукції

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ

Рис. 1. Етапи управління асортиментною політикою. Джерело: складено
автором на основі [5].
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Для ефективного управління асортиментом підприємства варто
враховувати

значну

кількість

факторів

як

зовнішнього,

так

і

внутрішнього характеру, а також керуватися якісними методами аналізу
та оптимізації асортименту підприємств, стежити за змінами переваг
споживачів, що в свою чергу вдосконалить методику розробки
асортиментної політики підприємства, яка буде передбачати:
- систематичний аналіз асортименту, що існує певний проміжок
часу на підприємстві. Під час ухвалення рішення про структуру
асортименту необхідно керуватися не тільки міркуваннями економічної
ефективності, але й враховувати стратегічні інтереси підприємства. Для
підприємства слід відслідковувати як співвідношення за товарними
категоріями, так і за окремими торговими марками;
- постійний моніторинг змін внутрішнього та зовнішнього
середовища.

Для

промислового

ринку

основними

предметами

дослідження виступають: пропозиція виробників, наявність обігових
коштів, тенденції галузевого ринку; попит на конкретні товари та
товарні групи; асортимент конкурентів;
- розроблення стратегічних рішень з формування асортименту за
такими напрямами: розширення асортименту, нові види товарів,
поглиблення певних категорій товарів, скорочення асортименту,
звуження товарних ліній [4, c.735].
Диференцiювання товару сприяє повнішому використанню можливостей ринку та його окремих сегментів, заповненню тих товарних
ніш, де немає конкуренції або вона незначна. Водночас визначення
такого напрямку асортиментної стратегії пов’язане з необхідністю
модернізації та збільшення виробничих потужностей, диверсифікації та
переобладнання збутової мережі, розширення комплексу маркетингу.
Можливість сполучення стандартних і диференційованих товарів
залежить від конкретних умов діяльності продуцента і оцінюється за
остаточним результатом - обсягом збуту та рівнем його ефективності.
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Слід зазначити, що найліпших результатів досягають фірми,
стратегія

яких

передбачає

компроміс

між

стандартизацією

та

індивідуальними особливостями продукції. Наприклад, виробництво
найбільш конкурентоспроможних товарів.
Організація

процесу

управління

асортиментною

політикою

підприємств дозволяє максимально знизити невизначеність в оцінці
ситуації і прогнозувати не тільки поточний стан асортименту товару, але
і передбачати тенденції зміни попиту.
Управління асортиментом припускає координацію взаємозалежних
видів діяльності - науково-технічної і проектної, комплексного
дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання
попиту. Проблема розв’язку даної задачі складається в складності
об’єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації
асортименту з обліком поставлених стратегічних ринкових цілей
підприємством. Якщо цього досягти не вдається, то може вийти, що в
асортимент почнуть включатися вироби, розроблені скоріше для
зручності виробничих підрозділів підприємства, ніж для споживача [3,
c.69].
Формування асортименту продукції - види, типи, сорти, розміри,
марки, артикули продукції, що випускається підприємствами, базується на необхідності найбільш повного задоволення потреб
суспільства у виробах, що користуються попитом. З даного визначення
випливає, що процес формування асортименту має бути керованим.
Тому, управління асортиментною політикою підприємств має являти
собою процес вибору визначеного курсу дій і принципів роботи, що з
комерційної точки зору товарного формування забезпечить ефективне
розроблення асортименту продукції і принесе максимальний прибуток
виробнику. Управління асортиментом продукції, що випускається,
полягає у виробництві і пропозиції на ринку такої продукції, яку у даний
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час споживач бажає придбати і ґрунтується на принципі – випускати
продукції стільки, скільки потрібно і коли потрібно [8, c.352].
Управління асортиментом продукції, що випускається – це
безупинний процес, що виникає з моменту зародження задуму
«створення» нового виробу і триває до моменту зняття його з
виробництва, тобто протягом усього життєвого циклу виробу.
Ефективна реалізація всіх елементів системи асортиментної
політики підприємств і цілеспрямоване управління ними, вимагає
систематичного проведення аналізу їх діяльності. Це допоможе
визначити, зіставити і привести у відповідність існуючий і бажаний
стани системи. Проведення будь-якого аналізу, у тому числі аналізу
ефективності асортиментної політики підприємств, неможливе без
наявності своєчасної і достовірної інформації. Це обумовлюється тим,
що управління в соціально-економічних системах, якою є асортиментна
політика,

розглядається,

насамперед,

як

процес

перетворення

інформації. Інформація є основою процесу керування, підготовки,
прийняття і реалізації управлінських рішень. Без неї неможливо
визначити цілі управління, оцінити ситуацію, сформулювати проблему,
прийняти рішення і проконтролювати його виконання. Інформаційне
забезпечення в широкому змісті включає не тільки збір конкретних
облікових даних, але і їхню систематизацію, наукову обробку й оцінку.
Реалізація маркетингової концепції діяльності підприємств, у тому числі
і формування системи управління їхньою асортиментною політикою,
базується

на

аналітичних

процедурах,

тобто

на

системному

комплексному аналізі. Тому важливо визначити, на яких напрямках
маркетингової діяльності підприємств, які із застосованих видів і
методів аналізу найбільше ефективні. При цьому створюється новий
напрямок в аналізі – аналіз самої маркетингової діяльності [1, c.94].
Найчастіше процес управління асортиментом товарної продукції на
промислових підприємствах відбувається на декількох рівнях у
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залежності

від

прийнятої

класифікації

виробів.

Уся

продукція

підприємств класифікується за видами, групами, різновидами або
марками виробів. Кожна позиція номенклатури являє собою кінцевий
продукт виробничого циклу, що має визначене призначення і власну
назву, яка відбиває його зовнішні особливості або внутрішній зміст.
Вироби, які належать до одного виду, можуть бути розділені на окремі
групи за функціональними ознаками, рівнем якості, призначенням для
задоволення різних потреб конкретних груп споживачів. В свою чергу,
кожен вид продукції складається з різновидів виробів, які створюють
нижчу сходинку товарної класифікації [7, c.134].
Висновки. 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.
Організація асортиментної політики на підприємстві - це важливий
та кропіткий процес, спрямований на якомога краще задоволення потреб
споживача

та

отримання

максимального

прибутку.

Відсутність

асортиментної політики веде до нестійкої структури асортименту через
вплив випадкових або змінних факторів, втрати контролю над
конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.
Для розробки асортиментної політики керівникам підприємства
необхідно застосовувати стратегічні рішення, за допомогою яких
формується

асортимент.

Розробка

нових

виробів,

розширення

асортименту і своєчасне зняття з виробництва застарілих виробів, є
головним фактором конкурентоспроможності як окремих товарів, так і
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підприємства загалом, фактором стійкого і безпечного росту економіки
України.
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Басенко О.М.,здобувач освітнього ступеня
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Стаття містить аналіз особливостей контрактною діяльністю на
підприємстві. Автор пропонує новий підхід до узгодження контрактів
та їх реалізації, постійного моніторингу та урахування нормативної
бази країн-партнерів.
Ключові слова: контракт, менеджмент, менеджмент контрактної
діяльності, нормативна база, моніторинг умов виконання контракту,
продовження контракту, взаємодія партнерів.
Контракт - це обіцянка або серія обіцянок, дотримання яких
забезпечується

правом.

Право

робить

це

переважно

шляхом

присудження відшкодування збитків за невиконання або хибне
виконання . В економічній теорії контрактів можна відокремит теорію
агентських відносин, неповних контрактів, трансакційних витрат.
Еволюція контрактів розглядається також в рамах неоінституціональної
економічної теорії. Деякі автори вважають контракт окремим інститутом
[1, С.12]. Контракт можна порівнювати з організацією сукупності осіб,
що вирішують загальну задачу. В цьому сенсі контракт схожий на
проект і може використовувати методи проектного менеджменту.
Серед

науковців,

що

досліджували

особливості

управління

контрактної діяльності можна відокремити роботи таких вчених як
Бабчинська О.І., Балдинюк А.Г., Бившева В.А., Горлов А.С., Дідур Я.О.,
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Золотухін О.О., Ковтун Е.О., Кравцова Т.О., Матусяк С.В., Мороз О.О.,
Попова К.П., Чорна Л.О. тощо. Але питання ефективного управління
контрактами залишається актуальним.
Мета статті – аналіз особливостей управління контрактною
діяльністю.
Більшість контрактів складається із взаємних обіцянок. Це
називається двостороннім контрактом. Якщо будь-яка зі сторін не
виконає повністю свою частину угоди або виконає її з вадами, інша
сторона може подати позов про порушення контракту.
Не виключені контракти, в яких лише одна сторона щось обіцяє,
тобто угоди як такої між ними немає. Такі контракти називаються
односторонніми.

Різниця

між

двостороннім

та

одностороннім

контрактом полягає в тому, що у двосторонньому контракті кожна
сторона дає обіцянку або обіцяє щось іншій. Якщо будь-яку обіцянку
порушено, кожна зі сторін може подати позов на іншу.
В односторонньому контракті (який інколи називають «контрактом
якщо» на тій підставі, що одна сторона каже іншій «якщо ви зробите те і
те, то ми зробимо те і те»), обіцянка однієї сторони залежить від
виконання іншою стороною дій, яких вона вимагає, і така угода не
працюватиме доти, доки ці дії не буде вчинено [2, c. 43].
Можна мати зобов'язання заплатити іншій стороні за виконану
роботу без наявності зобов'язувального контракту. У цьому випадку
сторони, ймовірно, намагалися сформулювати контракт, але його так і
не було укладено. У такому разі кажуть, що сторона, яка претендує на
гроші, висуває вимогу про відновлення попереднього права власності.
Останніми роками з'явилися нові види зовнішньоекономічної
діяльності, серед яких контракти на управління, контракти «під ключ»,
колективні контракти.
Контракти на управління (management contracts) є засобом, за
допомогою

якого

фірми

можуть
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направити

частину

свого

управлінського персоналу, надаючи підтримку фірмі в іншій країні, чи
виконувати спеціалізовані управлінські функції протягом визначеного
періоду за встановлену плату.
Контракти на управління укладаються за умови виникнення
ситуацій трьох типів. У ситуації першого типу іноземні інвестиції
експропрійовані

країною-реципіентом,

а

колишньому

власнику

пропонують продовжити управління підприємством, поки навчаються
місцеві менеджери. У такому разі організаційна структура управління
може залишитися, в основному, старою, але зміниться склад Правління
підприємства.
Деякі вигоди від підписання управлінських контрактів у подібних
ситуаціях можуть бути такі:
- спрощення вивезення ресурсів із країни в доповнення до умов,
погоджених у ході переговорів про експропріацію;
- завоювання прихильності місцевої влади, що уможливлює
проведення ділових операцій у країні;
- забезпечення постійного доступу до сировинних або інших
ресурсів країни.
До ситуації другого типу належать контракти на управління новим
комерційним проектом; у такому разі фірма, що приєднується може
продати підприємству значну кількість свого устаткування.
У ситуаціях третього типу іноземній фірмі пропонують узяти на
себе управління з метою підвищення ефективності функціонування
підприємства. З боку країни-реципієнта контракти на управління
усувають потребу в прямих інвестиціях як у засобі, обов'язковому для
одержання управлінської допомоги. З погляду фірми, що надає
управлінські послуги, контракти допомагають уникнути ризику втрати
капіталу, коли прибуток ва інвестиції занадто низький, а капітальні
витрати непомірно великі. Контракт на управління може слугувати
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також засобом придбання іноземного досвіду постачальником, завдяки
чому зростає потенціал інтернаціоналізації його діяльності.
Контракти на управління несуть у собі зародки майбутніх проблем,
наприклад навчання конкурентів. Крім того, якщо фірма змінює свою
політику, неефективно працює в початковий період або не може швидко
навчити місцевих менеджерів, відносини замовника і фірми різко
погіршуються. Хоча підрядник відповідає за управління, але інколи він
не має можливості контролювати працівників, особливо на державних
підприємствах. Контракти на управління, як правило, укладаються на
термін від трьох до п'яти років із фіксованою оплатою або оплатою» що
залежить від обсягу виробництва, а не від прибутку [2, С. 44].
Проекти «під ключ» (turnkey projects) передбачають укладання
контракту на будівництво підприємств, що передаються за встановлену
плату власнику, коли вони повністю готові до експлуатації. Фірми, що
реалізують проекти «під ключ», часто є виробниками промислового
устаткування; вони поставляють частину устаткування згідно з
проектом. Особливо часто такими проектами займаються будівельні
фірми. Іноді в такій ролі виступають консалтингові фірми або
виробники устаткування, якщо вони не знаходять у країні іншого
відповідного об'єкта для інвестицій.
У ролі замовника часто виступає державна установа, що вирішила
випускати певний вид продукції на місці під своїм заступництвом. Як і у
випадку управлінського контракту, фірма, що будує об'єкт «під ключ»,
може створити власними руками майбутнього конкурента. Проте багато
фірм готові проектувати і будувати об'єкти в інших країнах, особливо,
коли діють обмеження на іноземну власність. За останні роки майже всі
значні проекти такого типу були здійснені в країнах - експортерах
нафти, які прискореними темпами розвивають інфраструктуру і
промисловість. Звичайно, не кожен проект «під ключ» пов'язаний із
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появою нових конкурентів (будівництво аеропортів і морських портів,
наприклад, ніяк не пов'язане з конкуренцією) [1, С. 12].
Сумарний обсяг таких контрактів - один із показників, що змушує
відокремити цю форму діяльності від інших операцій міжнародного
бізнесу. Багато контрактів укладаються на сотні мільйонів доларів, часто
трапляються контракти, які коштують замовнику декілька мільярдів
доларів; це означає, що відповідний ринок поділений між нечисленними
потужними фірмами.
Найважливішими умовами контракту «під ключ» є такі:
- ціна контракту;
- фінансування експорту;
- якість технології і управління;
- досвід і репутація фірми.
Платежі за проектами «під ключ» здійснюються поетапно, в міру
виконання запланованих робіт. Початковий платіж звичайно становить
10-26 % вартості контракту, 60-66 % виплачується в ході виконання
запланованих за проектом робіт, решта - коли підприємство фактично
вже працює відповідно до умов контракту.
Компанії, що раніше прагнули до вертикальної інтеграції через
прямі інвестиції у видобуток корисних копалин в інших країнах, тепер
усе частіше наштовхуються на зростаюче бажання місцевих власників
одержати в повну власність усі ступені процесу видобутку. Оскільки
місцевим

власникам

найчастіше

необхідні

ресурси,

якими

розпоряджаються іноземні фірми, вони можуть пропонувати контракти
на продаж сировини за активи іноземних фірм.
Одним із найбільших секторів ринку колективних контрактів, що
бурхливо розвиваються, стали проекти, які є надто великими для однієї
компанії. Ця ситуація значною мірою виявилася при розробці нових
літаків. Із самого початку проекту декілька компаній із різних країн
погодилися розподілити між собою високі витрати і рівень ризику,
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пов'язані з розробкою низки компонентів, необхідних для кінцевого
виробу; потім провідна (головна) компанія стала купувати компоненти у
фірм, кожна з яких виконувала визначену частину розробок.
Класифікація контрактів передбачає такі види як експліцитні (явні,
формальні) та імпліцитні (неявні, неформальні, усні).
Реляційними контрактами називають ті, в яких сторони в яких
сторони хочуть вирішити неосяжну задачу і не враховують всі деталі, а
загальні положення.
Імпліцітні контракти відповідно цій схемі поділяють індивідуальні
(цьому контракту притаманна властивість одностороннього очікування
виконання зобов’язань від іншої сторони; групові (багатостороннє
очікування виконання зобов’язань); соціальні (результати впливають на
розвиток території, громади, колективів, соціальних груп).
Організація та управління контрактною діяльністю здійснюється
відповідно до основних процедур їх оформлення.
Основні підходи до управління контрактною діяльністю для
сільськогосподарських підприємств розглянемо в наступному пункті
роботи.
Таким чином, ми розглянули основні особливості контрактної
діяльності

зовнішньоекономічних

торговельних

операцій

на

підприємстві.
Для ефективного керівництва контрактною діяльністю, на рівні
підприємства необхідна адекватна умовам його роботи структура
управління. Структура управління може бути різноманітною, але
необхідно щоб функції підприємства щодо управління і зокрема
управління контрактами повинні здійснюватись ефективно. Зміст
контракту це не тільки формально записані процедури, а і відповідність
функціям, оперативним та стратегічним цілям розвитку підприємства.
Загальна схема укладення контрактів включає в себе всі етапи щодо
прийому заявки, проведення маркетингових досліджень, перевірку
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продукції, її виробництво (при необхідності), проведення переговорів,
укладання та виконання контракту.
Маркетингові дослідження є базисом для надходження заявок та
завантаження підприємства експортними замовленнями. Вона включає
низку основних складових, які виконують маркетолог та менеджери
контрактів або спеціальна служба маркетологів:
- маркетингові дослідження ринків збуту;
- різноманітні види рекламної продукції.
- участь у виставках і показах продукції;
- пошук нових ринків збуту;
- взаємодію з наявними клієнтами (замовниками) тощо.
Д. Норт в своїй теорії інституціональних змін, яку приводять в своїй
монографії О.О. Мороз та В.М. Семцов

[3] відмічає, що труднощі

виникають між сторонами контракту в процесі його виконання, зокрема
базанням одного учасника

змінити умови контракту після його

підписання. Реляційні контракти є гнучкими і це дозволяє зменшити
ризики невизначеності. В таблиці 1. представлено аналіз відмінностей в
контрактах на прикладі неокласичного та реляційного контракту.
Головною

метою

є

оптимізація

взаємовідносин

на

основі

реляційного контракту, що приведе не тільки до економії коштів, а і не
витрачати час і гроші на суди, перевірки, створення прозорої системи
управління проектами за контрактами.
Представлені підходи щодо організації та управління контрактною
діяльністю показують, що така діяльність повинна бути чітко прописана
за законодавчими нормативними актами, організована у вигляді
окремого

підрозділу

або

підприємства,

аутсорсингової

служби;

здійснювати управління необхідно за регламентованими процедурами та
шаблонами документів.
Таблиця 1
Аналітичне порівняння неокласичного та реляційного контрактів
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Неокласичний контракт

Реляційний контракт

Чітко встановлюється мета,

Чітко встановлює мету, задачі,

задачі, розподіл функцій

однак не намагається деталізувати
функції учасників угоди

Чітко визначає та конкретизує

Відсутність чіткої

рівень та характер

відповідальності дозволяє

відповідальності кожної сторони

учасникам сторін вільно

за недотримання умов контракту ,

приймати ефективні рішення,

що в свою чергу ускладнює

проявляти ініціативу, критикувати

прийняття позитивних рішень.

рішення вищого менеджменту
тощо

Не сприяє створенняю

Розширює можливості створення

міжособстих відносин між

сприятливого морально-

учасниками контракту, що

психологічного клімату між

погіршує організацію виконання

сторонами контракту

контракту
Стосунки між учасниками

Стосунки формуються по

контрактних відносин

горизонталі (між групами

формуються по вертикалі (між

фахівців)

керівництвом)
Перешкоджає учаснику

Створює умови для врахування

контрактних відносин

думок та пропозицій усіх

враховувати думки та пропозиції

зацікавлених осіб (як приклад

інших сторін учасників

громади)

контрактних відносин.
Відсутня, як правило, можливість

Існує можливість додаткового

проводити додаткове

стимулювання учасників

стимулювання

контрактних відносин
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Сприяє проведенню ренто

Перешкоджає проявам

орієнтованій поведінці

реноорієнтованої поведінки
сторонам контракту

Аналіз наукової літератури та законодавчих актів дозволяє зробити
висновок в необхідності розробки удосконаленого механізму управління
контрактною

діяльністю,

що

буде

охоплювати

юридичний

та

управлінський супровід з використанням сучасних управлінських та
інформаційних технологій.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими

науковими

або

практичними

завданнями.

Функціонування вітчизняних торговельних підприємств в умовах
ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління,
планування товарного асортименту, який відповідає потребам населення
та водночас сприяє прибутковості виробників. На сьогоднішній день,
розробка та впровадження обґрунтованої асортиментної політики є
невід’ємним фактором в реалізації управління підприємством. Тому
вивчення елементів, основ та завдань цієї політики є важливим
завданням сучасних науковців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні
питання формування асортиментної політики досліджувались багатьма
зарубіжними та вітчизняними вченими, зокрема Ф. Котлер, І. Ансофф,
В. Апопій, А. Мазаракі, Л. Чорна, Н. Ушакова, Л. Балабанова, А.
Германчук, О. Бозуленко, Р. Федоряк та інші.
Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і розробка
методичного інструментарію формування ефективної асортиментної
політики підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка ефективності
розробленої асортиментної політики є одним із найважливіших
інструментів

управління

асортиментом

підприємства

торгівлі

та

вагомим підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Саме вона
дозволяє виявити прогалини в системі управління асортиментом та
своєчасно вжити заходів щодо коригування сформованої асортиментної
політики. Хоча проблеми формування останньої в різних контекстах
розглядалися багатьма науковцями, на сьогоднішній день гостро
відчувається відсутність системних рекомендацій, які б дозволили
підприємцям планомірно та виважено, ґрунтуючись на засадах
комплексного підходу, сформувати ефективну асортименту політику [7].
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Одна із найскладніших проблем управління асортиментом полягає у
визначенні товарного асортименту та з яких товарів чи модифікацій
повинен він складатися. Формування товарного асортименту – це
неперервний процес, пов’язаний з протіканням життєвих циклів товарів
та поєднання конкретних товарів і їх окремих ліній, улаштування
співвідношень між «новими» і «старими» товарами, наукомісткими і
звичайними, матеріальними товарами або ліцензіями і ноу-хау [2].
Формування

асортименту

товарів,

як

елемент

комерційної

діяльності, для торговельних підприємств забезпечує насамперед
ефективний товарно-грошовий обмін. Адже формування асортименту,
який здійснюють комерційні працівники, крім добору та визначення
номенклатури товарів за різними ознаками з метою задоволення попиту
споживачів, ще й передбачає забезпечення високої прибутковості роботи
підприємств торгівлі [1].
Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі
одержує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці,
володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею
керувати.

На

жаль,

керівництво

багатьох

підприємств

України

здебільшого недооцінює значення ефективної асортиментної політики,
тому одним із напрямів економічного зростання країни має бути саме
привернення уваги комерсантів до визначеної проблеми.
Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням
цілого ряду факторів:

стан

попиту та очікування споживачів,

технологічні можливості підприємства, наявність аналогів товарів на
ринку збуту та ін. 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. При формуванні асортиментної політики також доречно
враховувати, що товари можуть розрізнятися за видом та періодом
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використання, функціональним призначенням, надійністю, зручністю
використання, обслуговуванням, гарантією тощо [8].
Сьогодні в конкурентних умовах розвитку ринку значну увагу слід
приділити таким особливостям асортиментної політики [4]:
– основним в асортиментній політиці підприємств торгівлі є
своєчасне реагування на зміни в споживчому попиті, для якого
характерні всі особливості попиту: нееластичність, цінова чутливість
(цінова еластичність попиту), нестійкість;
– як і для будь-якого підприємства, діяльність якого орієнтована на
споживчий ринок, асортиментна політика торговельного підприємства
базується на відмінностях потреб різних сегментів споживачів. Для
кожної групи споживачів є свої вимоги до якості, надійності,
функціональності, ціни та інших показників, визначальних під час
вибору товару;
– для формування асортименту, який відповідає вимогам будь-якого
ринку, слід виходити з тих чинників, які є визначальними під час вибору
для споживача.
Тому розробка асортиментної політики викликає необхідність
упровадження принципово нових інструментів. Так, для ефективного
управління асортиментом необхідно враховувати значну кількість
чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, а також
керуватися якісними методами аналізу та оптимізації асортименту
підприємств, стежити за змінами уподобань споживачів, що, у свою
чергу, удосконалить методику розроблення асортиментної політики
підприємства торгівлі, яка буде передбачати такі заходи [4]:
– систематичний аналіз асортименту протягом певного часу на
підприємстві. Під час ухвалення рішення про структуру асортименту
необхідно керуватися не тільки міркуваннями економічної ефективності,
але й ураховувати стратегічні інтереси та напрями підприємства;
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– постійний моніторинг змін внутрішнього та зовнішнього
середовища. Для споживчого ринку основними предметами дослідження
виступають кількість споживачів на ринку, їх концентрація, природа та
тенденції формування попиту;
– розроблення стратегічних рішень із формування асортименту за
такими напрямами: розширення асортименту, нові види товарів,
поглиблення певних категорій товарів, скорочення асортименту,
звуження товарних ліній.
Світовий досвід формування асортиментної політики свідчить, що
ефективне

управління

стратегічним

розвитком

торговельного

підприємства на основі асортиментної політики має базуватися на [4]:
– постійному пошуку нових можливостей як у зовнішньому, так і у
внутрішньому середовищі підприємства. Пошук нових можливостей
розширення торговельної діяльності за рахунок освоєння нових
торговельних зон або створення торговельних мереж;
–

упровадженні

передбачатимуть

інновацій

майбутні

у

зміни

стратегічному
в

розвитку,

конкурентному

які

оточенні

торговельного підприємства;
– завоюванні конкурентних позицій на споживчому ринку.
У сфері торгівлі асортиментна політика спрямована на раціональне
розміщення наявного асортименту товарів на оптових і роздрібних
торговельних підприємствах. При цьому товари складного асортименту,
малого та періодичного попиту можуть спочатку надійти на оптові бази і
склади для підсортування. Товари простого асортименту, повсякденного
та

масового

попиту,

зазвичай,

доставляються

безпосередньо

підприємствам роздрібної торгівлі. Асортиментна політика при цьому
спрямована на забезпечення раціонального розміщення наявного
товарного асортименту у роздрібній торговельній мережі. Стратегія
формування асортименту товарів різними торговельними системами має
свою специфіку. Комерційні структури та приватні підприємці в основу
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асортиментної політики вкладають отримання максимального прибутку
та позицій в конкурентній боротьбі.
Аналіз проведення асортиментної політики свідчить про певний
відхід від основних принципів асортиментної політики у сфері торгівлі.
Майже не враховується типізація і специфіка, формування товарного
асортименту залежить від наявних коштів і зазвичай не враховую
реальні потреби споживачів [6].
Реалізація

стратегічних

напрямів

асортиментної

політики

конкретизує перспективи розвитку підприємства в цілому, а саме [4]:
– розширення на існуючому ринку;
– проникнення на новий ринок;
– підтримування рівня збуту на завойованих ринках та таке ін.
Можна впевнено стверджувати, що роль підприємства на ринку
змінюється: відбувається перехід до активної ринкової поведінки,
розробки

асортиментної

політики

на

засадах

маркетингу.

ЇЇ

найважливішим елементом стає перегляд асортименту продукції, а в
окремих випадках істотне перепрофілювання підприємств торгівлі.
Основною спонукальною причиною змін стали вимоги ринку –
зрушення в попиті і зростання собівартості продукції, підвищення
попиту на нові товари, відповідно зменшення на товари, що активно
продавались у минулих періодах. Торгівля починає переорієнтовуватись
на продукцію, що користується попитом і є більш рентабельною. Однак,
зворотним боком процесу стало падіння рівня обслуговування як у
роздрібній, так і в оптовій торговельній мережі. Перебудовуючи
асортиментну

політику,

торговельні

підприємства

намагаються

заздалегідь зорієнтувати обсяги продукції на конкретного покупця та їх
групи.
Асортиментна політика торговельних підприємств України повинна
враховувати динаміку факторів підвищення купівельної спроможності
населення, попит споживачів, поведінку конкурентів, загальний рівень
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доходів не лише території, де розміщенні торговельні площі, а й країни
загалом [8].
При здійсненні контролю за формуванням асортименту товарів
доцільним є моніторинг стану економічної стійкості торговельного
підприємства за системою показників, які поряд з фінансовою,
ринковою, діловою, управлінською, кадровою, оцінюють також і
асортименту стійкість торговельного підприємства [1].
Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна
товару. Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або
діапазон цін в межах якого він збирається здійснити покупку. Тому
одним із критеріїв раціонального формування асортименту товарів в
магазині є забезпечення співставлення товарів з різною ціною.
Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів у компанії,
в значній мірі, залежить ступінь задоволення попиту, витрати потреб
населення, які пов’язані з придбанням товарів. Відсутність в компанії
окремих товарів, їх вузький або нестабільний асортимент, що не
відповідає

запитам

покупців,

створюють

незадоволений

попит,

збільшуючи витрати часу споживачів на пошук необхідних товарів,
негативно відбивається на економічній ефективності. Тому при
формуванні товарного асортименту однією з найважливіших вимог є
забезпечення ефективної роботи підприємства.
Формування

асортименту

товарів

також

залежить

від

асортиментного переліку товарів. У випадку виявлення відсутності в
продажу товарів, які передбачені асортиментом, фірма повинна
приймати заходи щодо їх постачання на торговельні площі. Наявність
асортиментного переліку дозволяє не лише раціонально регулювати
асортимент, а й систематично контролювати його повноту і стабільність
[8].
Процес формування товарного асортименту повинен виходити з
форми його товарної спеціалізації та розміру торгової площі та бути
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направленим на задоволення попиту контингенту покупців, а також
забезпечення високої прибутковості його діяльності.
Формування

асортиментної

політики,

згідно

з проведеними

теоретичними дослідженнями, пов’язане з визначенням цілей, засобів і
методів, за допомогою яких цілі можуть бути реалізовані. Звертаючись
до визначених цільових орієнтирів асортиментної політики (більш повне
задоволення

споживчого

попиту,

зміцнення

ринкових

позицій

підприємства, оптимальне використання ресурсного потенціалу), цілком
логічним буде припустити доцільність розгляду трьох принципових
підходів до формування асортиментної політики [7]:
1) формування асортиментної політики на основі споживчих
переваг (із метою збільшення споживчої цінності пропонованого
асортименту);
2) формування асортиментної політики на основі очікуваних
конкурентних переваг (із метою зміцнення конкурентних позицій за
рахунок

посилення

конкурентоспроможності

пропонованого

асортименту);
3) формування асортиментної політики на основі кращого
розподілу обмежених ресурсів (із метою забезпечення підвищення
ефективності використання ресурсного потенціалу).
Виділення саме таких підходів є виправданим і достатнім, поперше, з точки зору цілей асортиментної політики, по-друге, факторів,
вплив яких доцільно враховувати при її формуванні.
Загальною метою використання будь-якого із запропонованих
підходів є підвищення ефективності асортиментної політики, а
безпосередній вибір найбільш доцільного (пріоритетного) підходу буде
залежати від наявності певних умов для його застосування та
врахування обмежуючих факторів.
Визначивши цільову спрямованість і передумови, в яких ті чи інші
цілі будуть доречними, необхідно забезпечити їхню реалізацію певним
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методичним інструментарієм. Приміром, більшість дослідників схильні
до перелічення основних методів планування (формування) асортименту
без ув’язування з цілями не тільки асортиментної політики, а й розвитку
підприємства взагалі. Наприклад, Т.Н. Парамонова, І.Н. Красюк надають
лише описову характеристику методам: АВС-аналізу, формуванню
асортименту «з урахуванням його вікової структури» (фактично – на
основі стадії життєвого циклу товарів), формуванню асортименту «з
урахуванням поведінки товарів на ринку» (фактично – залежно від
внеску в обсяг продажів), аналізу прибутковості товарних одиниць,
матричним методам (матриці БКГ, «глибина-ширина» тощо)» [5].
Оригінальну

методику

формування

асортиментної

політики

описують В.П. Пилипчук, О.Ф. Оснач і Л.П. Коваленко, яка полягає у
визначенні коефіцієнту кореляції рангу випуску продукції та рангу її
рентабельності. Відповідно високі значення коефіцієнтів кореляції
рангів означатимуть необхідність розширення асортиментної пропозиції
для таких товарів, а низькі – необхідність її скорочення. Пропонована
методика може бути доцільною тільки за умов вибору підходу до
формування асортиментної політики на основі кращого використання
ресурсів або, за термінологією О.В. Качуриної, «від прибутку», а
основним

її

недоліком

є

повне

ігнорування

впливу

факторів

мікросередовища на реалізацію асортиментної політики [3].
При використанні будь-якого із методів аналізу асортименту
потрібно враховувати час присутності товару на ринку, аналіз наявності
(представленості) даної продукції у конкурентів та існуючі ринкові
тенденції.
Відсутність асортиментної політики призводить до нестійкої
структури товарного асортименту через вплив випадкових чи поточних
факторів, втрату контролю над конкурентоспроможністю і комерційною
ефективністю товарів. Наведені групи чинників з різним рівнем
інтенсивності та в різний спрямованості впливають на формування
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ефективної асортиментної політики, їх дія дещо змінюється в залежності
від специфіки діяльності торговельних підприємств. Однак, мобілізація,
взаємодоповнення та забезпечення узгодженості усіх факторів дадуть
змогу не тільки сформувати ефективну асортиментну політику
конкретного підприємства, але й сприятимуть якісно новому рівню
розвитку підприємницької діяльності в Україні.
Висновки.

Під

час

формування

асортиментної

політики,

підприємство завжди стикається з деякими складнощами. Наприклад,
недостатня кваліфікація персоналу, що відповідає за закупівлі, чи
важкий постачальник, затримка у поставках, або наслідки прийняття
нового закону щодо торгівлі тощо.
Для формування ефективної асортиментної політики торговельних
підприємств необхідні такі аспекти:
1. Чітка та зрозуміла для всіх співробітників стратегія розвитку
компанії. Частіше, стратегія є, але вона не має вигляду документу та
відома тільки керівництву підприємства, яке не вважає за необхідне нею
поділитися .
2. Конкретна особа, яка відповідає за розвиток і управління
асортиментом. У практиці успішно працюючих компаній за асортимент
відповідає

комерційний

директор

або

менеджер

(начальник

торговельного відділу, відділів закупівель, маркетингу, логістики тощо).
Відповідальність ця повинна бути прописана в положенні про
формування асортименту.
3. Наявність в асортименті ексклюзивних (унікальних) товарів або
послуг. Якщо таких не існує, то й немає відмінності від конкурентів,
завдяки якій покупець повинен прийти в цей, а не в сусідній магазин.
4. Постійний моніторинг появи на ринку нових або вдосконалених
продуктів, включаючи питання цін, собівартості і рентабельності.
5. Розвиток асортименту товарів. Товарний асортимент повинен
постійно оновлюватися. Оновлення асортименту не тільки задовольняє
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потребу спробувати нове, але і дозволяє весь час підтримувати
оптимальне співвідношення товарів з різною тривалістю життєвого
циклу.
7. Наявність концепції продажів в залежності від сезонних коливань
магазину і продаж гостросезонного асортименту, але для кожного сезону
потрібен свій товар.
8. Чітко сформульовані і відомі співробітникам критерії оцінки
якості товарів і послуг, які надаються підприємством. Стандарти роботи
повинні бути чітко визначені, прописані і весь персонал повинен бути з
ними не просто ознайомлений, але і згоден.
Добре продумана асортиментна політика не лише дозволяє
оптимізувати процес оновлення асортименту товарів, але й служить
керівництву підприємства свого роду вказівником загального напрямку
дій, дає можливість контролювати ситуації, що виникають під час
здійснення торговельної діяльності.
За умов зростання конкуренції серед учасників ринку, асортиментна
політика підприємств торгівлі відіграє роль каталізатора розвитку
торговельної мережі та підвищення кількості задоволених споживачів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статтідосліджено сутність інноваційних процесів та інноваційної
діяльності
підприємства.
Проаналізовано
роль
інноваційного
менеджменту як комплексного
процесу управління
діяльністю
підприємства та основної мети його запровадження.
Ключові слова: інноваційний менеджмент,
інновація, реактивна
інновація, стратегічна інновація, інноваційна діяльність, інноваційний
процес.
Впродовж тривалого часу світова економіка розвивалася переважно
за рахунок екстенсивних факторів, які фактично вичерпали себе, а їх
вплив став економічно невигідним. Розвиток та ідентифікація сучасної
підприємницької діяльності в більшості повинна зосереджуватися на
впроваджені нових рішень в галузі технології, техніки, організаційних
форм

та

економічних

методів

господарювання,

тобто

різних

нововведень.
У сьогоденні нововведення проникають у всі сфери людської
діяльності, радикально впливають на господарські процеси та корегують
соціально-економічні відносини в суспільстві.
З першої половини ХХ століття у промислово розвинених країнах
почав відбуватися перехід економіки на інтенсивний шлях розвитку, в
якому головною складовою являється технічний прогрес, що, у свою
чергу, базується на інноваціях. Інновації починають входити у всі сфери
світового господарства.
Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної
активності

на

міжнародному

рівні.

Це

відображається

шляхом

збільшення державних витрат на науково-дослідні розробки, змінення
системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створення нових
науково обґрунтованих галузей виробництва, формування національних
інноваційних систем. Це свідчить про те, що інноваційні процеси
охоплюють усі зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності.
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Інноваційний шлях розвитку в сучасному світі став, по-перше,
ефективною відповіддю на постійно змінні умови ринкової економіки.
По-друге, він сам провокує ці зміни.
Опанування механізмом управління інноваційним процесом є
передумовою суттєвих радикальних рішень у сферах господарського,
політичного та соціального життя країни.
Багато

українських

вчених

досліджували

проблематику

інноваційного менеджменту. Серед них, варто виділити таких: Микитюк
П. П., Василенко О. В., Шматько В. Г., Михайлової Л.І. та ін.
Метою написання статті є розробка теоретичних положень та
методичних рекомендацій відносно визначення перспектив розвитку та
проблем інноваційного менеджменту.
Василенко О. В. визначає інноваційний менеджмент як сукупність
визначень організаційно-економічних методів і форм управління всіма
стадіями і видами інноваційних процесів підприємств і об’єднань з
максимальною ефективність [3].
З точки зору Михайлової Л.І. інноваційний менеджмент – один з
напрямів стратегічного керування, що здійснюється на вищому рівні
організації, метою якого є визначення основних спрямувань науковотехнічної і виробничої діяльності підприємства. Ця мета може
реалізуватися розробкою, модернізацію та впровадженням нової
продукції і технології [5].
Російський

вчений

Агарков

С.А.

поняття

інвестиційного

менеджменту трактує як сукупність принципів, методів і форм
управління
зайнятими

інноваційними
цією

процесами,

інноваційною

діяльністю організаційними

діяльністю,

структурами

та

їх

персоналом [2].
Природу інноваційного менеджменту можна розглядати у вигляді
такої схеми (рис. 1).
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Інновація — нововведення в галузі техніки, технології, організації
праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної
діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового
досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» від
04.07.2002 р. № 40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 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 [1].
Підприємство впроваджує реактивні і стратегічні інновації в зв'язку
з ринковою ситуацією або обраною стратегією.
Реактивна

інновація

–

нововведення,

яке

забезпечує

конкурентоспроможність підприємства на ринку, інновація втілюється в
життя як протидія конкурентним представникам даного економічного
спрямування. Реактивна інновація зберігає сегменти ринку для
підприємства, але не організує додаткові переваги.
Стратегічна інновація – нововведення, яке дає при проведенні в
життя додаткові конкурентні переваги в майбутньому. Стратегічна
інновація більше спрямована на створення виключно нових потреб [4].
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний
процес створення, використання і розповсюдження нововведень з метою
отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого
виробництва.
Більш широке значення у системі інноваційної діяльності займає
інноваційний процес. Він може бути розглянутий з різних позицій і з
різним ступенем деталізації.
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Інформація зворотного
зв’язку (про стан об’єкта
управління)

Зовнішні інформації (про
стан ринку, постанови
уряду, накази міністерств
тощо)

Вхід

Керуюча підсистема (суб’єкт управління)
Менеджер

Аналітики,консультанти, експерти
Командна інформація
Керована підсистема (об’єкт керування)

Нова
операція

Новий
продукт

Економічні відносини
між учасниками
інновацій

Інноваційний процес

Рис. 1. Схема інноваційного менеджменту
По-перше, він являє собою здійснення науково-дослідної, науковотехнічної, власне інноваційної, виробничої діяльності та маркетингу.
По-друге, під ним можна розуміти тимчасові етапи життєвого
циклу

нововведення

від

виникнення

ідеї

до

її

розробки

та

розповсюдження.
По-третє, з фінансової точки зору його можна розглядати як процес
фінансування та інвестування розробки і поширення нового виду
продукту або послуги [2].
Критеріями ефективності інноваційних процесів є економічні
показники, за допомогою яких можна визначити приріст економічного
результату відносно витрат. При цьому прибуток і дохідність інновацій
виступають не як мета, а як важлива умова і результат здійснення
інноваційної діяльності — створення нових продуктів, технологій,
послуг, що впливають на рівень життя суспільства.
Серед проблем, що стримують розвиток інноваційних процесів в
Україні, варто виділити:
- відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної
системи;
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- відсутність чіткої стратегії державного управління інноваційною
діяльністю;
- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових
досліджень та впровадження наукових розробок;
- недовершеність нормативно-правової системи регулювання і
стимулювання інноваційної діяльності;
- нескоординованість дій суб’єктів інноваційної діяльності та ін.
Завданням інноваційного менеджменту є вирішення проблем
підприємства

та

пристосуванні

їх

до

існуючих

змінних

умов

господарювання з метою досягнення ними економічної ефективності та
її зростання.
Інноваційний

менеджмент

повинен

гарантувати

ефективне

використання інновацій і напрямків на підвищення ефективності
функціонування та розвитком підприємства в сучасних ринкових
умовах.
Основні функції інноваційного менеджменту зображено на рис. 2.

Функції

прогнозування

аналіз

планування

організація

мотивація

облік

контроль

координація

регулювання

керівництво

Рис. 2. Функції інноваційного менеджменту
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Основна увага в інноваційному менеджменті зосереджується на
розробці стратегії інноваційних заходів. Розроблювання, виготовлення,
збут нових видів продукції формулюють інші напрями стратегії
підприємства. Виходячи з цього, реалізація інноваційного менеджменту
передбачає:
- розробку планів інноваційної діяльності;
- моніторинг і контроль за розробкою нової продукції та технології
її впровадження;
- здійснення єдиної інноваційної політики, координація діяльності
всіх підрозділів у цій сфері;
- забезпечення

фінансами

і

матеріальними

ресурсами

програм інноваційної діяльності;
- забезпечення кваліфікованим персоналом;
- створення проектних груп задля вирішення інноваційних питань
[6].
З

позицій підприємства, механізм управління

інноваційною

діяльністю завжди конкретний, оскільки спрямований на досягнення
точних інноваційних цілей шляхом впливу на відповідні чинники, які
забезпечують досягнення запланованих цілей, і цей вплив здійснюється
за допомогою використання конкретних ресурсів або потенціалів
підприємства.
Для забезпечення ефективного інноваційного менеджменту слід
забезпечити здійснення таких завдань:
- оцінка світових тенденцій науково-технічного розвитку;
- розробка стратегії інноваційної політики і механізмів її
здійснення;
- формування стратегічних цілей інноваційної діяльності;
- розробка планів та програм інноваційних проектів;
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- розробка

організаційно-виробничої

структури

управління

інноваційною діяльністю;
- планування організації інноваційного процесу;
- спостереження

(контроль)

за

виконанням

етапів,

стадій

інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності;
- підготовка відповідного персоналу для здійснення інновацій.
Таким чином, найважливішою і основною метою інноваційного
менеджменту є забезпечення ефективного стійкого функціонування
інноваційного процесу на основі раціональної організації всіх його
складових елементів і систем, створення конкурентоспроможної
інноваційної продукції та технологій.
Основою інноваційного процесу є створення, впровадження і
поширення нововведень, що характеризуються науково-технічною та
моральною новизною.
Перша реакція на пропозиції про зміни зазвичай є негативною.
Більшість людей ігнорують перспективу інноваційного розвитку.
Головними причинами негативного ставлення до інновацій є:
-

вони вимагають від споживача значних матеріальних,

фінансових та кадрових вкладень для свого впровадження;
-

витісняючи те, що було раніше, вони не завжди

заміщають його ефективність.
Це,

в

свою

чергу,

зумовлює

виникнення

процесу

опору

впровадженню змін на підприємстві (рис. 3).
Вузько власницький інтерес - це, зокрема, очікування окремими
людьми втрат чогось цінного (грошей, статусу тощо) в результаті змін.
Неправильне розуміння ситуації зазвичай пов'язано з невірним
трактуванням намірів керівництва, низького ступеня довіри до нього або
взагалі повною її відсутністю.
Різна оцінка ситуації співробітниками в порівнянні з керівництвом
призводить до негативного сприйняття інновації. Зазвичай вона
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заснована на наявності важливої інформації, яка, на їхню думку,
невідома керівництву.
Низька терпимість до зміни може бути обумовлена консерватизмом
людей, небажанні що-небудь міняти (прагненні економити зусилля), або
на побоюванні, що в такій ситуації, після впровадження інновації,
виявиться недолік наявних у них знань, навичок, умінь або здібностей
[3].
Менеджери можуть застосовувати різні методи подолання опору
змінам.
Один з найбільш поширених методів є надання інформації. Про
майбутнє

впровадження

інновації

докладно

розповідається

всім

співробітникам підприємства. Якщо менеджер зуміє переконати людей,
то, у більшості випадків, вони будуть допомагати керівництву
.

Основні причини опору змінам

вузько
власницький
інтерес

неправильне
розуміння
ситуації

різна оцінка
ситуації

низька
терпимість до
зміни

Рис. 3. Основні причини опору змінам
Другий метод – залучення співробітників у проектування і
здійснення інновації. У цьому випадку керівник визначає тільки основні
позиції, залишаючи деталі співробітникам. Люди, які беруть участь у
проектуванні інновації, будуть відчувати почуття відповідальності за
здійснення зміни.
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Допомога і підтримка з боку керівництва можуть виявитися досить
ефективним засобом, якщо персонал чинить опір через проблеми
адаптації до нових умов.
Таким

чином,

інноваційний

менеджмент

-

це

сукупність

економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і
форм

управління

інноваційною

діяльністю

конкретного

об'єкта

управління з метою отримання оптимальних економічних результатів
цієї діяльності.
Специфіка інновації як об'єкта управління передбачає особливий
характер діяльності інноваційного менеджера. Крім загальних вимог
(творчий характер, аналітичні здібності та ін.), він повинен бути
істинним професіоналом, знати:
-

виробничо-технологічну область інновації;

-

стан ринку інноваційного продукту;

-

організацію інноваційної діяльності з розробки та

освоєння нових видів продукції і надання нових видів послуг;
-

фінансово-економічний аналіз інноваційно-виробничої

та інвестиційної діяльності;
-

основи трудових відносин і мотивації праці персоналу;

-

правове регулювання та види державної підтримки

інноваційної діяльності.
Особлива увага повинна приділятися підготовці та прийняттю
управлінських рішень, а також контролю на кожному етапі його
проходження.
Кінцева мета інноваційного менеджменту полягає у підвищенні
ефективності використання ресурсів та забезпеченні раціонального
функціонування суб'єктів інноваційної діяльності.
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У статті розглянуто
стимулювання

співвідношення
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категорій

мотивації

і

праці персоналу підприємства. Досліджено роль мотивації працівників в
сучасних умовах праці. Подано основні методи і форми стимулювання
та їх можливе використання.Розглянути сучасні розробки щодо
постановки системи мотивації та стимулювання на підприємствах.
Ключові слова: мотивація праці, мотив, потреба, стимул,
стимулювання праці, задоволеність роботою, інтерес.
У сучасних умовах ринкової економіки менеджерами приділяється
дедалі більше уваги питанням мотиваційних та стимулюючих аспектів
управління персоналом, що є основним прийомом забезпечення
раціонального

та ефективного резурсовикористання, мобілізацією

трудового потенціалу працівників, підвищення продуктивності праці та,
як наслідок, покращення ефективності діяльності підприємства. А це
доволі трудомісткий процес, оскільки економічна та політична ситуації в
країні являються доволі нестабільними. Тому, на нашу думку, питання
мотивації та стимулювання праці є одним з найважливіших аспектів
менеджменту.
Готовність і бажання людини якісно виконувати свою роботу є
запорукою успішної діяльності підприємства. Створивши певні умови
для необхідного настрою, стимулювання бажання, зважуючи на систему
цінностей конкретної людини, дотримуючись при цьому правил та норм
поведінки, кожен проект буде уособлюватись певним працівником, або
їх групою, а, отже, набувати ексклюзивного характеру.
Розробка
мотиваційних

і

запроваджування
моделей

сприяє

менеджерами

результативних

підвищенню

продуктивності,

конкурентоспроможності та прибутковості підприємства, що дозволяє
йому вийти на новий рівень розвитку.
В свою чергу, впровадження на підприємстві ефективної системи
стимулювання та мотиваційних моделей свідчить про уважне та
турботливе ставлення керівництва до свого персоналу, їх соціального та
матеріального становища.
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Репутація будь-якого підприємства чи організації, в першу чергу,
визначається відповідним ставленням управлінського апарату до всіх
членів

трудового

колективу,

а

успіх

діяльності

підприємства

обумовлюється зацікавленістю самих його працівників у підвищенні
продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу в
процесі трудової діяльності.
Отже, проблеми і перспективи мотивації та стимулювання праці
персоналу підприємства є актуальними і потребують подальшого
дослідження.
Метою написання статті є дослідження й аналіз удосконалення
мотивації

та

стимулювання

трудової

діяльності

в

управлінні

персоналом.Проведення аналізу сутності понять «мотив» і «стимул»,
«мотивація» та «стимулювання» трудової діяльності, розгляд сучасних
розробок щодо постановки системи мотивації та стимулювання на
підприємствах.
Теорії мотивації активно стали розроблятися в ХХ столітті, хоча
багато з них були відомі. Протягом багатьох століть домінуючою була
модель грубого фізичного примусу до праці. Проте, пізніше її замінила
модель економічної необхідності і стимулювання праці. Ранні теорії
мотивації пов’язані з А. Смітом (пошук збільшення багатства нації), Д.
Рікардо (розділ багатства згідно з факторами виробництва), А.
Маршаллом (удосконалював маржинальний аналіз).
Ф. Тейлор був прихильником вчення про економічний мотив
діяльності людини і доводив, що висока заробітна плата і низькі затрати
складають основу менеджменту.
Теорія психоаналізу З. Фрейда розглядає мотивацію людської
діяльності, як функцію первинних інстинктів. Неофрейдизм розглядав
проблему мотивації за спрощеною схемою «стимул – реакція», без
врахування впливу навколишнього середовища, перебільшуючи роль
соціальної складової у розвитку особистості [5].
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Сучасні теорії виділяють змістовну та процесійну теорії мотивації.
В основі змістової теорії мотивації лежать потреби людини, дискомфорт,
які вона бажає перебороти (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак Клеланд,
Ф. Герцберг) (рис. 1).
Теорія
Маслоу

Теорія
Альдерфера

Теорія
Мак Клеланда

Теорія
Герцберга

Потреба визнання
і поваги

Потреба зв’язку

Потреба влади

Мотивуючі
фактори

Потреба існування

Потреба
співучасті

Потреба
належності до
певної соціальної
групи

Фактори умов
праці

Потреба в безпеці
і впевненості у
майбутньому

Фізіологічні
потреби

Рис. 1. Змістовні теорії мотивації
Всім цим теоріям властиві дві загальні характеристики. По-перше, в
кожній чітко сформований певний погляд на мотивацію, який
підтверджений емпіричними дослідженнями і вже досить довго
застосовується в практиці управління персоналом.
По-друге, всі теорії змістовної мотивації основну увагу приділяють
аналізу факторів, які лежать в основі мотивації, і практично не
приділяють уваги аналізу процесу мотивації, щ є основним недоліком
всіх теорій змістовної мотивації [2].
Процесійні теорії (В. Врума, Дж. Адамса, Л. Портера – Е. Лоурела
та ін.) визначають існування потреб, але вважають, що поведінка людей
визначається не тільки ними. Поведінка особистості є також функцією
сприйняття і очікування, пов’язаних з даною ситуацією, і можливих
наслідків вибраного типу поведінки [5].
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Серед сучасних дослідників питань мотивації та стимулювання
праці персоналу підприємства можна виділити українських – Пугачова
В.П., Маскона І.В., Вернадського А.А., Колота А.М. та російських
науковців – Генкина А.П., Авчиренко Л.К., Абалкіна Л.І.
Будь-яке підприємство прагне досягти найбільшої віддачі від своїх
працівників.
Діяльність підприємства не може бути успішною, якщо її персонал
не зацікавлений у досягненні високих виробничих результатів і не
налаштований на продуктивну працю. Спонукання персоналу до
ефективної трудової діяльності , яка в найбільшій мірі відповідає цілям
підприємства, справедливо відносять до ключових задач управління
людськими ресурсами. Для її вирішення менеджерам з персоналу
необхідно звернутися до вивчення мотиваційної сфери працюючих і
можливостей і можливостей впливу на неї, щоб створити в організації
дієву систему мотивації [6].
Мотивація праці – це процес спонукання працівників до праці, який
передбачає використання мотивів поведінки людини для задоволення
своїх потреб через трудову діяльність [5].
Поведінка людини визначається її мотивами.
Мотив (англ. мotive) – це внутрішня спонукальна сила, яка
примушує людину до здійснення певних дій або вести себе певним
чином.
Потреба – відчуття фізичного, соціального дискомфорту, нестачі
чогось, це необхідність у чомусь, що потрібне для створення і підтримки
нормальних умов життя і розвитку людини [2].
Потреби спонукають людей до дії, продовжуючи інтерес до певної
цільової діяльності. Задовольняючи свої потреби, людина обирає свій
напрям цілеспрямованої поведінки.
Якщо зміст потреби та можливість її реалізації усвідомлюються, то
вона набирає форму інтересу.
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Інтерес – це вибіркове відношення особистості до певного об’єкта,
цілеспрямоване

прагнення,

потреба,

які

викликанні

сукупністю

соціально-економічних умов життя людини, колективу, суспільства.
Інтереси виникають на основі потреб, але не зводяться до них.
Тісний зв'язок мотивів, потреб та інтересів пов'язаний передусім
схожістю сутностей. Потреби людини – це нестача чогось, інтереси – це
усвідомлені потреби, джерело діяльності , об’єктивна необхідність
виконання певних дій (певної поведінки) для задоволення потреб, а
мотив – це усвідомлені причини діяльності, спонукання людини до
чогось. Мотив не лише спонукає людину, до дії, а й визначає, що треба
зробити та як саме [5].
Модель мотивації через потреби відображена на рис. 2.
Потреба
(необхідність)

Інтереси,
мотиви

Поведінка
(дії)

Мета

Результати задоволення потреб

Рис. 2. Модель мотивації через потреби
В залежності від походження рушійних сил, що активізують
людину, розрізняють внутрішню і зовнішню мотивацію [6]. Приклади
внутрішніх та зовнішніх мотиваторів наведенні в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні трудові мотиватори
Зовнішні

Внутрішні

цікава, творча робота

наявність зворотного
зв’язку

можливість професійного

підтримка існуючих

розвитку

мотивів
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автономність

надання нових мотивів

відповідальність

заохочування та надихання

захопленість працею тощо

система винагороджень
тощо

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств
свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу.
Для працівників характерні інші
мотивів

до

трудової

ціннісні

діяльності. При

орієнтації
цьому

спонукальних

на перший план

висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна мотивація).
Зовнішні впливи, що знаходять вираз в певних цілеспрямованих
діях керівництва, називаються стимулами.
Стимул – це зовнішня причина, яка спонукає людину діяти для
досягнення поставленої мети.
За змістом стимули можуть бути економічними – надають
можливість одержувати матеріальні вигоди; та неекономічними –
духовні блага.
Через стимули, а точніше систему стимулювання, підприємство
мотивує своїх працівників, підвищуючи їх зацікавленість у досягненні
потрібного керівництву результату.
Слід зазначити, що усвідомлення поняття стимулу менеджерами та
підлеглими має певні розбіжності. Управлінський апарат вкладає в нього
більш вузьке значення, на відміну від підлеглих [5].
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Менеджери відносять до стимулів три класичні групи зовнішніх
впливів

(рис.3).

Матеріальне
стимулювання

Моральне
стимулювання

Соціальний пакет

страхування

зарплата

надбавки

оплата
транспортних
послуг

премія

харчування

дивіденди

заняття
спортом

подяка

нагородження
грамотами та
призами

визнання заслуг

Рис. 3. Стимули з точки зору менеджерів
Працівники доповнюють цей набір стимулів ще трьома групами (табл.
2).
Таблиця 2
Стимули з точки зору персоналу
Вид стимулювання
Організаційне стимулювання

Приклад стимулу
Гнучкий графік роботи, робота
вдома

Санітарно-гігієнічні,матеріальноУмови праці

технічні, інформаційні, соціальнопобутові,соціально-психологічні
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Стиль безпосереднього керівництва

Довіра, делегування, повага до думки
працівника, допомога тощо

Стимулювання – це застосування по відношенню до людини
стимулів, які діють на її зусилля, стоять перед організацією і включають
відповідні

мотиви.

У

кожної

людини

мотиваційна

структура

індивідуальна і обумовлена багатьма факторами. Стимул, проходячи
через свідомість та психіку, починає рухати людиною, перетворюючись
з зовнішньої у внутрішню спонукальну причину або мотив поведінки
працівника [6].
Дослідивши два, на перший погляд, майже, однакові поняття,
можна зробити висновок, що стимулювання та мотивація – це не
одне й те ж [4] (Рис. 4).
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Мотивація

Характерні риси

Стимулювання

Організація праці на
підприємстві

Межі застосування

У межах мотивації праці
працівників підприємства

Довгострокові сталі дії

Час заходів

Короткострокові поточні дії

Вплив на внутрішню
свідомість людини

Спрямування заходів

Коригування поводження
ззовні

Вплив керівництва на
підлеглих усвідомлений та
узгоджений обома
сторонами

Відношення до праці

Створення умов і обмежень
для поведінки підлеглих не
завжди усвідомлені і не
завжди погодженні з ними

Зміна існуючого стану,
створення умов праці

Форма організації на
підприємстві

Закріплення фактичних
досягнень у праці

Загальні цілі

Спонукання працівників
працювати краще, ніж це
обумовлено існуючими
трудовими відносинами

Спонукання працівників до
сумлінної праці

Рис. 4. Відмінні риси мотивації та стимулювання
Мотивацію, на наш погляд, слід розглядати на особистому
ступені кожного окремого працівника, котрий має свої власні мотиви до
трудової діяльності. Стимулювання – більший ширший термін, який
можна застосувати до усього колективу, має різні методи та способи
впровадження.

Система

стимулювання

працівників

приносить

результати на рівні підприємства.
Однак, і мотивація, і стимулювання мають спільну мету –
підвищення результатів
працівника,

так

і

та

продуктивності

праці

як

окремого

всього трудового колективу, та, як результат,

підприємства в цілому.
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В багатьох наукових джерелах описується методологія створення
систем стимулювання та формування мотивації персоналу. Але, в першу
чергу, хотілось би звернути увагу на те, що українські управлінці
починають активно будувати власні моделі стимулювання та мотивації
праці робітників, виходячи з конкретних умов діяльності.
Загальними критеріями оцінки персоналу є наступні показники його
трудової поведінки (Рис. 5).
Основні показники трудової поведінки персоналу

якість роботи

відношення до праці

самостійність
уроботі

відношення до
професії

компетентність

дисциплінованість

надійність

взаємовідносини з
колегами

виконання взятих
зобов’язань
прагнення до
підвищення
кваліфікації
взаємовідносини з
клієнтами

Рис. 5. Основні показники трудової поведінки персоналу
На сьогоднішній день велика кількість компаній розробляють
серйозні комплексні програми мотивації персоналу. Але впровадження
даних програм не завжди приносить ефективний результат, так як деякі з
них не враховують особливості кожного окремого працівника. Досить
недоцільним є мотивування працівників, які віддають перевагу спокою
та стабільності, перспективами можливості виконувати складні завдання
на свій ризик, так само як і мотивування активних та креативних
робітників надбавками до заробітної плати за вислугу років.
Слід зауважити, що будь-яка система, в тому числі й мотиваційна,
розробляються і впроваджується безпосередньо в процесі та напрямку
загальної стратегії підприємства. А сама стратегія реалізується на
конкретних робочих місцях. Це обумовлює необхідність створення
балансу між інтересами підприємства загалом та кожного окремого
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співробітника. Система мотивація постійно повинна коректуватися та
доводитись до відома персоналу організації. Саме від цього залежить,
яким саме фактором стане дана система: мотивуючим чи демотивуючим
[3].
У випадках, коли розроблена система мотивації вступає у
протиріччя

з

поведінковими

характеристиками

конкретних

співробітників, то необхідно або коректувати систему, або змінювати
співробітників.

Намагання

нав'язування

мотивів

«зверху»,

без

врахування діючої організаційної культури, малоефективні.
У той же час, вірне трактування і донесення системи мотивації
може суттєво згладити ці розбіжності. Проаналізувавши та виявивши, до
якого саме поведінкового типу належать підлеглі, керівник має
можливість правильно розставити акценти при роз'ясненні не тільки
системи мотивації, але і будь-яких інших змін, що відбуваються в
організації [3].
Задоволеність роботою – це результат співвідношення мотивуючих
і підтримуючих факторів (табл. 3).
Таблиця 3
Групи факторів задоволеності роботою
Мотивуючі фактори

Підтримуючі фактори

визнання;

гроші;

ріст;

умови;

досягнення;

інструменти для роботи;

відповідальність;

безпека;

повноваження.

надійність.

У випадку відсутності обох груп факторів – робота стає
нестерпною.

Якщо

присутні

тільки

підтримуючі

фактори

–

незадоволеність від роботи мінімальна.Якщо ж обидві групи факторів
присутні – робота приносить максимальну задоволеність.
95

Таким чином, перш ніж створювати систему мотивації, потрібно
спочатку мінімізувати або усунути демотивуючі фактори, які, можливо,
мають місце у даній організації.
Визначимо основні стимули і мотивуючі критерії в професійній
діяльності:
-

будь-які стимулюючі дії повинні бути ретельно

проробленими, причому насамперед тими, хто вимагає дій від
інших;
-

людям важливо відчувати радість від роботи,

відповідати за її результати, бути особисто причетними до
роботи з людьми, щоб їхньої дії були для когось конкретно
важливі;
-

кожний на своєму робочому місці покликаний

показати те, на що він здатний;
-

будь-яка людина прагне виразити себе в праці,

пізнати себе в його результатах, одержувати реальні докази
того, що він здатний робити корисне, зв'язане з ім'ям свого
творця;
-

важливо цікавитися відношенням людей до

потенційних поліпшень умов їхньої роботи;
-

кожному працівнику варто надати можливість

оцінити свою значимість у колективі;
-

у досягненні мети, яку працівник сам собі

визначив чи у формулюванні якої він взяв участь, він виявить
значно більше енергії;
-

гарні

працівники

мають

повне

право

на

матеріальне і моральне визнання;
-

співробітники

повинні

мати

вільний,

безперешкодний доступ до всієї необхідної інформації;
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-

будь-які серйозні рішення про зміни в роботі

співробітників повинні прийматися при їхній особистій
участі, з опорою на їхні знання і досвід, з урахуванням їх
позиції;
-

самоконтроль: повинний супроводжувати будь-

які дії працівника;
-

співробітникам повинна бути надана можливість

постійно здобувати в процесі роботи нові знання й уміння;
-

завжди варто заохочувати ініціативу, а не

прагнути вичавлювати зі співробітників усе, на що вони
здатні;
-

співробітникам

важливо

постійно

надавати

інформацію про результати і якість їхньої професійної
діяльності;
-

кожен працівник по можливості має бути сам

собі шефом [1].
Сприяти впровадженню мотиваційного механізму на підприємстві
можна за допомогою застосування трьох основних кроків (рис. 6).
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Проведення
внутрішньоїдіагност
икиефективності
діяльності персоналу

Розробка
мотиваційного
механізму
управління
персоналом на
підприємстві

Перепідготовка,
підвищення
кваліфікації
управлінського
персоналу

Рис. 6. Основні кроки сприянню провадження мотиваційного
механізму
Одним із ключових аспектів у вищезазначених напрямках є
залучення професійних зовнішніх консультантів – консалтингових
компаній, які спеціалізуються на управлінському менеджменті. При
цьому, перевагу варто надавати вітчизняним консультантам, яким
безпосередньо відомі фундаментальні причини існуючих управлінських
проблем, пов'язаних із менталітетом, національними особливостями, та з
огляду на це розробляють шляхи оптимального їх вирішення.
Проаналізувавши отриманні дані, можна зробити висновок про те,
що якими б креативними та прекрасними не були ідеї, надсучасними
інноваційні технології та найсприятливішими зовнішні умови, без
кваліфікованого

та

правильно

мотивованого

персоналу

високої

ефективності роботи досягнути неможливо. Вкладення в людські
ресурси стають домінуючим чинником конкурентоспроможності та
стійкого функціонування підприємства.
Створення мотиваційного середовища на підприємстві – головне
завдання його власників та керівництва. Сьогодні потрібні нові
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механізми, які створюють могутні стимули для продуктивної праці та
максимальної реалізації трудового потенціалу працівників. Адже
людина є головною складовою виробничого процесу на будь-якому
підприємстві.
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянута розробка мотиваційного механізму підвищення
продуктивності праці працівників підприємства. Описаний зв’язок
досягнення персоналом певних успіхів в роботі з мірою їх
вмотивованості. Проілюстрована та класифікована ієрархія мотивів
що спонукають працівників до трудової активності. Проаналізований
підхід до визначення мотивів та потреб персоналу.
Ключові слова:мотиваційний механізм, мотивація, продуктивність
праці, персонал, трудові ресурси, управління персоналом, система
управління персоналом,ефективість управління персоналом.
Інтерес до проблем підвищення продуктивності праці останнім
часом різко зріс, про це свідчить значно зростаючий об'єм публікацій. В
той же час, в літературі понятійний апарат розроблений далеко не
повністю. При цьому один і тойже термін трактується по-різному, або
ототожнюється. Це говорить про актуальність уточнення суті механізму
підвищення продуктивності праці працівників підприємства.Потреба в
підвищенні продуктивності праці працівників виникає під впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. До зовнішніх відносять :
конкурентну боротьбу, завдання завоювання нових ринків, зміна
політичної, демографічної, правової ситуаціїі та ін.; до внутрішніх:
несприятливі умови праці, зростання виробничих витрат.Питання ролі
підвищення продуктивності праці працівників та дослідження її місця та
розвитку в економічній системі посіли провідні місця у дослідженнях як
вітчизняниз так і зарубіжних економістів та вчених. До них перед усім
належать праці В. Мазура, Н. Павловської, І. Запотоцької, Н.Ситник та
інших.
В наш час існує безліч трактувань та розумінь такого явища як
підвищення продуктивності праці. Відсутність загальноприйнятого
визначення терміну мотиваційний механізм підвищення продуктивності
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праці ускладнює його розуміння і місця в економіці та економічному
розвитку. Це зумовлює актуальність до даної теми статті.
Мотиваційний механізм підвищення продуктивності праці являє
собою комплекс організаційно-економічних, матеріально-технічних та
соціально-психологічних

інструментів

і

методів

спонукання

до

ефективної праці для забезпечення досягнення мети мотиваційної
політики. В той час, як мотивація є значно вужчим поняттям і являє
собою процес стимулювання будь-кого (окремої людини або групи
людей) до діяльності, яка направлена на досягнення цілей організації.
Саме тому, в сучасних умовах господарювання, підприємствам
доводиться функціонувати в конкурентному середовищі, знаходити і
розширювати свою “ринкову нішу”, освоювати новий тип економічної
поведінки, постійно підтверджувати свою здатність конкурувати. У
зв'язку з цим щоденно потребує максимізації внеску кожного працівника
в досягнення цілей підприємства, а одним з головних завдань кожного
господарського суб’єкту стає пошук ефективних способів управління
працею, тобто способів, що забезпечують активізацію людського
фактора [1].
Мотиваційний механізм повинен будуватися з урахуванням
особливостей персоналу, що працює на підприємстві, що включають
потреби, інтереси, установки і ціннісні орієнтації працівників, а також
враховувати існуючу структуру управління підприємства, чинники, що
впливають на підприємство всередині і ззовні, а також традиції, що
склалися

на

підприємстві,

і

історичний

досвід

роботи.

Вчені

погоджуються з тим, що в кожного працівника необхідно формувати
почуття власника, залучати людей до праці згідно з їхніми здібностями.
Наприклад, молоді працівники, які ще не мають своєї родини і не
визначились професійно, можуть більш високого оцінити можливість
мати вільний час, люди похилого віку орієнтовані на покращення умов
праці, зниження її напруженості навіть при умові зменшення заробітку.
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Варто зауважити, що задоволення робітників заробітною платою
залежить не стільки від її розміру, скільки від соціальної справедливості
в оплаті праці. Зрівняння в оплаті є перепоною в збереженні та
посиленні трудової мотивації. При всій захопленості своєю справою,
добросовісному відношенні до роботи, усвідомлення того, що інша
людина при значно меншому внеску отримує стільки ж здійснює
деморалізуючий вплив на робітника. Треба забезпечити такі умови, за
яких працівник буде прагнути безперервно розвивати свої здібності та
реалізувати їх на практиці
[3].
Ринкова економіка, створюючи передумови для підвищення
мотивації трудової діяльності, не забезпечує її автоматично. Шлях до
ефективного управління персоналом пролягає через розуміння його
потреб, мотиваційних настанов. Не в останню чергу, через це, мотивація
управління персоналом

у сучасних умовах зазнала істотних змін:

переважного значення набули соціально-економічні та соціальнопсихологічні

методи

управління

над

адміністративними.

Таке

управління тепер, спрямоване на розвиток принципу колегіальності в
управлінні та на здійснення співробітництва персоналу й адміністрації
підприємства для досягнення накреслених цілей. Формуються нові
підходи до мотивації праці, в основі яких - спонукання до розвитку їх
здібностей для більш інтенсивної і продуктивної праці. Тільки знаючи
те, що спонукає ту чи іншу людину до дії, які мотиви покладено у
витоки її діяльності, можна розробити ефективну систему форм і
методів управління нею. Отже, використання якомога найефективніших
способів впливу на поведінку людини, її трудову активність є однією з
найбільш важливих і актуальних функцій сучасного управління
персоналом. Успішність господарської діяльності підприємства прямо
залежить від поведінки її співробітників, в основі якої лежать їх
внутрішні цінності та потреби [5].
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Тому для кожного підприємства дуже важливо визначити основні
мотиви, які примушують працювати її персонал ефективно та з повною
віддачею для досягнення поставлених цілей і створити відповідну
систему мотивації. Бажання найманих працівників працювати, в
більшості випадків, залежить від наступних чинників: впевненість
працівника в тому, що його робота приведе до запланованої професійної
цілі; впевненість працівника в тому, що його професійні успіхи будуть
оцінені й винагороджені роботодавцем; впевненість працівника в
очікуваному заохоченні [2].
Слід зазначити, що мотиваційний процес суттєво залежить від

В основі мотивації людської поведінки лежить
прагнення до задоволення потреб
Незадоволені потреби створюють в індивіда внутрішню
напруженість
Чим сильніша напруженість, тим активніше людина
включається до діяльності з метою полегшити свій стан

Мотивовані працівники спрямовують сили та енергію на
вибір поведінки, що допомагає досягати поставленої
мети
Якщо людина інтенсивно і сумлінно працює, тоце
означає, що її спонукає сильне бажаннядосягти
результату, що вона його вважає длясебе дуже важливим

Нерідко особи, які мають неабиякі здібності й
можливості, у процесі виконання роботи поступаються
людям, котрі ніяких талантів не мають

Правильно обрана поведінка дає змогу людині досягти
мети, задовольнити потреби й відчувати себе комфортно
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Мотиваційні механізми, які стимулюють працівників до активізації трудової
діяльності

виду потреб, що ініціюють його (рис. 1)].

Рис 1. Мотиваційні механізми, які спонукають працівників до активізації
трудової діяльності
Складові цієї взаємодії можуть суттєво змінюватись у часі,
коректуючи направленість і характер дії мотивів. Тому навіть за
досконалого знання мотиваційної структури людини, мотивів її дії
можуть статись не передбачувані зміни в поведінці. На характер
мотиваційного процесу значний вплив справляють індивідуальні
особливості людей, їх мотиваційна спрямованість і такі властивості, як
зусилля, ретельність, наполегливість, сумлінність [4].
На нашу думку, соціальна значимість праці - це усвідомлення
суспільної корисності своєї роботи. Тут важливе і відношення
керівництва до працівника, і те, чи помічають його внесок у загальну
справу колеги, чи цінують в організації добросовісну працю. А тому,
беручи до уваги вище перераховані мотиви, можна говорити про
необхідність постійного розширення і поглиблення функцій управління
персоналом всіх категорій, у тому числі, за рахунок впровадження та
вдосконалення мотиваційного механізму підвищення продуктивності
праці.
Передумовою

суттєвого

підвищення

продуктивності

праці

персоналу, збільшення обсягів продажу, покращення виробничого
процесу та обслуговування клієнтів, без особливо великих матеріальних
затрат з боку компанії є ефетивна та влучна система мотивації. Коли
працівник виконує свої посадові обов’язки з повною самовіддачею і
його цілі саморозвитку включають розвиток підприємства загалом, тоді
коефіцієнт корисної дії зростає в кілька разів. Цікавим способом
удосконалення мотивації праці є мотивація вільним часом або модульна
система компенсації вільним часом. Ця форма немонетарної мотивації
поки не одержала поширення у практиці українських підприємств, але
досвід використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність
впровадження системи компенсації вільним часом на підприємствах.
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При прийомі працівника на роботу дуже важливо визначити, який
вид мотивації для нього є пріоритетним. Людина, для якої головне –
матеріальна

мотивація,

буде

проявляти

меншу

ініціативу

у

нововведеннях, творчих розробках, навчаннях, ніж особа, для якої гроші
не є основним фактором, щоб працювати професійно та якісно.
Проробивши

визначену роботу,

людина або

безпосередньо

одержує те, що вона може використати для задоволення потреби, або те,
що може обміняти на бажаний для нього об'єкт. У залежності від цього
відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації
до дії. Дані методів мотивації персоналу ілюструє (рис. 2)].
Обираючи той чи інший вид мотиваційного стимулюваня керівник
повинен усвідомлювати ціннісну орієнтацію свого персоналу яка
проявляється в його ставленні до фактів, явищ навколишньої дійсності з
огляду на важливість, значимість; ставленні до матеріальних та
духовних цінностей, системи установок, переконань, переваг, що
виражаються

в

поведінці.

Цінності

персоналу

є

формуючими

елементами його мотивації, адже саме цінності найчастіше стають тою
ключовою ланкою, від якої залежить згуртованість співробітників різних
підрозділів і рівнів управління, формується єдність поглядів і дій, а,
отже, забезпечується ефективне досягнення цілей організації. Все це
складає центральну корпоративну систему цінностей, що є зв’язкою яка
поєднує внутрішні й зовнішні середовища, а також нижні й верхні рівні
управління. У ній поєднуються інтереси всіх учасників діяльності:
керівництва, співробітників і акціонерів. В організаціях, орієнтованих на
клієнта, у корпоративній системі цінностей присутні інтереси клієнтів.
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Економічні (прямі)
Відрядна оплата
Погодинна оплата
Премії за раціоналізацію
Участь у прибутках
Оплата навчання
Виплати за максимальне використання
робочого часу

Методи
мотивації
результативності
діяльності

Економічні (непрямі)
Пільгове харчування
Доплати за стаж
Пільгове користування житлом,
транспортом та ін.

Негрошові
Збагачення праці
Гнучкі робочі графіки
Охорона праці
Програми підвищення якості праці
Просування по службі
Участь у прийнятті рішень на більш
високому рівні

Рис 2. Класифікація методів мотивації персоналу
Кожне підприємство повинне здійснювати свою діяльність
відповідно до тих цінностей, які мають істотне значення саме для його
персоналу. При створенні корпоративної культури необхідно також
ураховувати суспільні ідеали й національні особливості. Крім того, для
більш повного розуміння й поділу ціннісних орієнтацій організації
співробітниками важливо забезпечити різний їхній прояв у рамках
підприємства. Поступове прийняття цих цінностей членами організації
дозволить домагатися стабільності й більших успіхів у її розвитку [6].
Висновки. Досвід розвинених країн світу підтверджує, що в
умовах глобальної конкуренції на світовому ринку неминуче виграє той
менеджер або керівник, який має розуміння потреб свого персоналу і
здатний

їх

мотиваційного

забезпечувати.
механізму

Тому

для

стимулювання
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розробки

ефективного

продуктивності

праці

працівників підприємства необхідно чітко визначати мотивуючі до
роботи персоналу фактори та адекватно, зважено і помірковано
підходити до їхньої реалізації на практиці. Також при розробці
ефективного мотиваційного механізму стимулювання продуктивності
праці працівників підприємства управлінець мусить враховувати
соціальні та психологічні потреби своїх підлеглих. Більшість з них,
можна задовольнити нематеріальними засобами стимулювання, такими
як: проведення дозвілля з колегами, нагородження найуспішніших
працівників символічними призами та похвальними листами, що є
безперечно вигідним методом з огляду на складність поточної
економічної ситуації в країні.
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М. Вінниця
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто, що собою являє організація управління
підприємством, а також які є методи підвищення ефективності
діяльності підприємства. Розкриті відмінності між результативною
та ефективною організацією, результативним та ефективним
управлінням. Окреслений підхід щодо ефективності управління, на
основі якого розроблені пропозиції оцінки ефективності управління.
Визначені умови при яких забезпечується ефективне функціонування
управління. Зроблені висновки стосовно подальших теоретичних
напрямків дослідження даного питання та практичних розробок для
реалізації в практиці управління .
Ключові слова. Управління, підприємство, оцінка, ефективність,
система управління, процеси управління,персонал, ринок.
Вступ. Управління являє собою досить багатогранну категорію.
Підходи до якого змінюються, розширюються та доповнюються. Це
наслідок постійного розвитку науки управління нових здобутків та
напрацювань практиків управління, які реагують на виклики сучасного
світу – підвищену динаміку та ускладнення зовнішнього середовища,
стрімкий розвиток технологій та зростання технологічності більшості
процесів. Підприємству для того щоб бути успішним мало бути тільки
результативним, досягати поставлених цілей, завдань, показників, а
потрібно бути ефективним – постійно знаходити як найкращі,
прогресивніші інструменти для досягнення своїх цілей.
Підприємство може бути результативним при цьому не будучи
ефективним тільки коли представляє унікальний продукт чи послугу на
ринку, займає монопольну нішу на ринку, чи працює на ексклюзивних
умовах, які не залежать від стану та розвитку ринку. При цьому
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диктуючи свої умови як на ринку в якому працює, так і всередині
організації, здійснюючи стратегічне та оперативне управління
організацією. Щоб зробити управління своєю організацією оперативним
та адаптивним до змін, організацію більш гнучкою та конкурентною, то
для цього варто зрозуміти механізми організації та навчитись ефективно
ними управляти. В контексті дослідження ефективного управління
зростає актуальність питання розуміння сутності поняття управління та
показників його оцінки.
Мета дослідження. Розглянути та проаналізувати існуючі підходи
щодо управління підприємством. Окреслити власний підхід до
розуміння сутності, поняття та підвищення ефективності управління
підприємством. Розробити пропозиції оцінки ефективного управління
підприємстом.
Теоретичну основу дослідження даної теми склали наукові праці
зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Добровський В.Н.,
Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А.,
Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька
Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.
Постановка

завдання.

Висвітлити розуміння ефективності

управління підприємствами та запропонувати підхід щодо підвищення
їх ефективної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Базовими елементами управління є
система, процеси, управлінські рішення та персонал. Управління
підприємством – це постійний і системний вплив на діяльність його
структур для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого
позитивного результату. Механізм управління підприємством – це
сукупність його елементів, системи, процесів, управлінських рішень та
персоналу які при взаємодії та взаємозалежному впливі забезпечують
реалізацію поставленої цілі та завдань організації. Такий взаємозв'язок
можна зобразити наступною схемою.
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Рис. 1. Механізм управління підприємством [1].
У даних економічних умовах компаніям для ефективного ведення
бізнесу, необхідно враховувати всі сторони діяльності організації –
сферу

бізнесу

підприємства,

внутрішні

бізнес-процеси,

ділових

партнерів, клієнтів, акціонерів, потенційних інвесторів т.д. Внаслідок
цього підприємствам важливо сформувати оптимальні бізнес-процеси на
основі сучасних технологій, забезпечити ефективне управління та
контроль ресурсами підприємства [2].
Під системою управління розуміється, структура, функції, ресурси,
потоки

інформації,

технології

управління.

Функції

управління

реалізують процеси на підставі прийнятих рішень. Розглядаючи
управління з даної точки зору, говорячи про підхід до його оцінки.
Варто зазначити, що ефективність управління персоналу являється
складовою ефективності діяльності організації. А також соціальну
відповідальність,

те

наскільки

підприємство

привабливе

для

роботодавця, ефективність досягнення результату, наскільки досягається
поставлена мета, та наскільки якісно виконано поставлені завдання, як
це впливає на діяльність підприємства [1].
Відповідно, результативність – це досягнення цілей та завдань, а
ефективність, це шляхи та методи досягнення мети. Результативність
являється вимірним та наглядним поняттям, оскільки ми можемо її
оцінити на підставі співставлення результатів. А ефективність більш
складне поняття, та не завжди наглядно можна її побачити та оцінити.
110

Розглянемо більш детально, що означає «функціонувати та взаємодіяти
правильно» коли мова йде про механізм управління, що складається з
правильної системи управління, процесів, управлінських рішень та
персоналу. Адже правильно робити – це в першу чергу усвідомлювати
кінцевий результат. Для цього варто спочатку розглянути сутність
елементів, які складають управління та умови при яких функціонування
та взаємодія між його елементами будуть ефективними.
Система управління – це сукупність елементів (структури,
функцій, ресурсів (всіх, що забезпечують діяльність організації), потоків
інформації, технологій). Ознаками системи є: цілісність та єдність,
взаємозв’язок та взаємозалежність елементів, наявність якостей, що
притаманні системі в цілому, але не притаманні жодному з елементів
окремо [3].
При цьому, кожна організація є системою сама по собі, і частиною
більш складних систем. І саме наявність та стан елементів системи, та
взаємозв‘язків між ними, взаємозв’язки та взаємодія з іншими
системами, визначають рівень ефективності чи не ефективності системи
управління в цілому. Можна визначити необхідні умови функціонування
системи управління: правильно визначена цілі її функціонування;
єдність цілі, завдань, елементів системи; цілісність цілі, завдань,
елементів системи; узгодженість цілі, завдань, елементів системи;
цілісність системи внутрішніх зв’язків та відносин; доцільність затрат на
функціонування системи, (ресурси виправдані та дають віддачу);
гнучкість

(здатність

швидко

реагувати

на

зміни);

відкритість;

керованість; всі компоненти працюють на ціль (оптимізація цілей та
структури); позитивний енергетичний ефект від взаємодії елементів
системи;

організованість;

швидка/оперативна

адаптивність;

конкурентна; розвиваюча; виживаюча; адаптивність до більш глобальної
системи; зв’язок з більшою системою в яку входить. Дотримуючись
таких умов можна визначити, що система є «правильною», тобто
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ефективною, і тоді, ефективність функціонування системи управління,
це не безлад, що дає результат, а порядок, що створює додану вартість
від функціонування кожного елемента окремо, та системи як єдиного
цілого та при взаємодії з іншими системами.
Тому можна визначити наступні показники ефективності системи
управління, це:
- оптимальність набору елементів системи управління, їх взаємодії
та віддачі від них;
- функціонування кожного елемента та системи в цілому при
якому створюються (додаються) цінності, та не збільшуються затрати;
- відсутність або мінімальний вплив того, що обмежує систему,
тобто, слабких, вузьких місць;
- відсутність того, що викликає дефекти, відхилення від заданого
напрямку [ 4, С. 178].
Ефективне управління підприємством можливе коли не тільки
система управління є ефективною, а і процеси управління, що
призводять її в дію та реалізують також. Процес - це послідовність
взаємопов’язаних та взаємодіючих дій (робіт, операцій), ціллю яких є
перетворення ресурсів на «вході» процесу в результати на «виході».
Процеси поділяються на основні, допоміжні, унікальні (не можуть бути
змінені чи замінені), ключові (відіграють вирішальну роль). Виділяють 5
основних

видів

процесів

(проектування

продукції,

виробничі,

технологічні, бізнес-процеси, управлінські процеси) оскільки, мова йде
саме про управлінські процеси, то варто зазначити, процес управління,
дає можливість бачити причини, сильні та слабкі сторони, що
призводить

до

отриманого

чи

бажаного

результату.

Умовами

необхідними для функціонування «правильного» процесу є наступні:
доцільність - вирішення поставлених цілей; цілісність; швидкість
проходження; відсутність збоїв; простота; прозорість; лаконічність;
відсутність негативного впливу на інші процеси; мобільність та
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гнучкість до змін; задоволеність як внутрішніх так і зовнішніх клієнтів;
постійна удосконалюваність [1, С. 123].
Показниками ефективності процесу при дотримані цих умов
будуть:
- відсутність затримок, помилок при виконанні процесу, та при
взаємодії з іншими процесами;
- створення доданої вартості від функціонування самого процесу,
чи від впливу та взаємодії з іншими процесами.
Процеси не залежно від їх кількості, більш наглядні, і тому мають
покращуватись постійно, тобто кожний працівник який задіяний у
виконанні того чи іншого процесу, має його аналізувати та покращувати,
це те, що потрібно робити постійно, усвідомлено та відповідально. І тоді
зміни пріоритетів з цілі на процеси не відбудеться. Адже цілі орієнтовані
на результат, а засоби їх досягнення на процес. Відповідно ефективність
(«правильність» ) процесу, визначається як досягненням поставленої
цілі, так і шляхом її досягнення [3, С. 182].
Одним із підприємств яке ефективно функціонує на теренах
України

та

за

її

межами:

в

Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії,

Афганістані,
Ізраїлі,

Іраку, Йорданії, Казахстані, Канаді, Киргизстані, Китаї, Кувейті,Молдові
, Монголії, НовійЗеландії, США, Росії, Таджикистані, Туркменістані

є

корпорація «ROSHEN». В асортименті корпораці1 «ROSHEN» більше
200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і
тортів на основі натуральних високоякісних продуктів. Загальний обсяг
виробництва - понад 400 тисяч тонн на рік.
Корпорація «ROSHEN» веде ефективну управлінську діяльність
підприємством про що свідчать високі прибутки табл. 1.
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Таблиця 1
Вінницька кондитерская фабрика «ROSHEN» 2012 – 2014 роки
Роки

Чистий прибуток,

Дебіторська

Довгострокова

млн. грн.

заборгованість,

заборгованість,

млн. грн.

млн. грн.

2012

16,7

85,3

11,5

2013

14,52

115,08

2951,64

2014

17,2

54,8

251,4

Корпорація «ROSHEN» близько 5 років використовувало
інтенсивну політику розподілу, залучаючи і використовуючи велику
кількість постачальників (із зарубіжних країн — Азербайджан,
Узбекистан, Китай), торгових точок, спеціалізованих магазинів,
супермаркетів, гіпермаркетів, магазинів, кіосків, а також барів,
ресторанів, кафе, оптових баз тощо для реалізації продукції.
Використовуючи цю політику, підприємство охопило максимальну
кількість споживачів та зайняло певний, а згодом найбільший, сегмент
ринку кондитерських, зокрема шоколадних виробів України (широке
опанування ринку), збільшило прибуток та забезпечило масову
реалізацію [6].
Поступово «ROSHEN» почало впроваджувати елементи
ексклюзивної політики розподілу, яку використовувало з 2001 до 2005 р.
з метою підвищення привабливості товару серед учасників каналу,
покращення якості обслуговування на всіх етапах товароруху.
На сьогодні компанія знову переглянула свою діяльність внесла
деякі корективи: знову почала впроваджувати певні особливості
селективної політики розподілу. Корпорація «ROSHEN» зосередило
свою увагу на виборі най більш рентабельних, менш ризикованих,
посередників. Тобто, компанія постійно розвивається і удосконалює
систему управління, для отримання найбільших прибутків і утримувати
споживачів своєї продукції.
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Вся управлінська діяльність пов’язана зі створенням, прийняттям
та реалізації управлінських рішень, які приймаються щоденно. З
поняттям вибору рішення пов’язано багато термінів – «оптимальність»,
«раціональність», «доцільність» та інші. Проте яке рішення і чому
можна вважати, за якими критеріями «правильним» - є багато підходів
знайти відповідь. Вибір рішення є ключовим в управлінні персоналу і
однією з необхідних умов. Оди з підходів, визначає , що стан управління
організацією – це результат прийнятих рішень до цього, тобто рішення
впливають на систему, процеси управління та персонал. Але якщо в
такій системі координат рішення відіграють ключову роль, то відповідно
ціна помилки є не просто значною, а також ключовою. Тому вважаю, що
більш правильним підходом є коли саме система, процеси, люди
впливають на ті рішення, що приймаються. Тобто в контексті
управління ними визначаються та приймаються управлінські рішення.
Адже це також мінімізує вплив та невизначений характер тих рішень які
приймаються в швидко змінюючих обставинах. Отже, «правильним»
рішенням вважається ефективне, яке приносить позитивний вплив
(створює додану вартість, сприяє інтеграції персоналу) та позитивні
наслідки в результаті його прийняття, в майбутньому періоді. В даному
контексті ефективність рішення будуть визначати наступні показники:
- мінімальність негативних наслідків – тобто не бажаних
відхилень, а бо тих , що не прогнозовані (як фінансових так і від
взаємодії персоналу);
- позитивний вплив на ситуацію в перспективі, тобто не тільки
вирішення її, а створення умов чи передумов для отримання позитивних
результатів в середньостроковому та довгостроковому періодах.
Функціонування управління, процесів, управлінські рішення
визначаються,

реалізовуються,

та

управлінцями та персоналом організації.
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впроваджуються

людьми,

В

сучасній

визначається

практиці

трьома

управління

показниками:

найчастіше

плинністю,

ефективність

задоволеністю

та

лояльністю персоналу. На нашу думку, умови отримання ефективності
від персоналу те, що є базовою необхідністю для отримання віддачі від
персоналу, а не показниками ефективності. Користуючись виведеним
правилом, що ефективно – це «правильно» робити, то «правильний»
персонал, це персонал який в першу чергу робить правильні дії. Це є
можливим при таких умовах: відповідність персоналу (рівня знань,
навиків, досвіду – завданням та вимогам організації); комплектність
штату у відповідності до структури; плинність в межах 3-5%; лояльність
(підтримка,

сприйняття

працівниками

цінностей

організації);

задоволеність від роботи (позитивне співвідношення вкладу в роботу та
нагороди за свої зусилля); продуктивність праці, як на одного
працівника, та і команд; низький % на 1 працівника (відсутності на
роботі чи робочому місці); оперативність роботи - % виконання рішень
персоналом в встановлені терміни; якість роботи – відсутність помилок,
повторного виконання тієї самої роботи, скарг внутрішніх та зовнішніх
клієнтів. Якщо характеризувати ефективність персоналу, то це не тільки
віддача від його діяльності - результати праці які отримує організація, а
цінність персоналу – цінність. яку містить сам по собі персонал (знання,
навики, ідеї, потенціал, розробки), позитивний ефект від взаємодії
(позитивна атмосфера і робота в команді) та додаткова вартість, яку
персонал створює своєю роботою, діями, взаємодією, не збільшуючи
при цьому затрат [7].
Виходячи з такого підходу показниками ефективності підприємств
будуть:
- ріст продуктивності праці за період, як на одного працівника так і
команд;
- віддача від персоналу на одиницю прибутку – додаткова вартість
створена одним працівником, командами;
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- відсутність негативних, затратних наслідків від діяльності, дій
персоналу, команд;
- активність персоналу – кількість реалізованих власних ініціатив,
як окремим працівником так і командами;
- творчий потенціал працівників та команд, здатність генерувати
ідеї, що сприяють збільшенню доходу, та зменшенню затрат [2, С. 98].
Висновки.
підприємствами

Варто
також

зазначити,

що

визначається

ефективність
доктриною

та

управління
ідеологією

підприємств, підходами до управління, правами, ресурсами та балансом
влади в підприємстві. Що підсилює, або гальмує віддачу від його
функціонування. Відповідно ефективність управління варто розглядати
як ефективність кожної із його складових окремо.
Список використаних джерел:
1. Боковець В.В.Основи менеджменту: Навч. Посібник.-В.ВФЕУ, 2013.495 с.
2. Боковець В.В.,Медецька с.п., Цаль І.І., Драбаніч А.В., Чорна Л.О.
Підприємництво:Підручник. -В.:ВФЕУ, 2010.- 507 с.
3.Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання: Навч. Посібник. –К.: КНЕУ, 2013. – 360 с.
4.Гордієнко П. Стратегічний аналіз : Навчальний посібник/ Петро
Гордієнко,; М-во освіти і науки України, Міжнар. науково-технічний унт. -К.: Алерта, 2012. -403 с.
4.Колпаков В.М. Методи управління: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2013.
- 365 с.
5.Герчикова І. Н. Менеджмент: Навчальний посібник. — М.:ЮНіТі,
2014. - 480 с.
5 Тибінь А., Смачило І. Удосконалення управління підприємством в
контексті сталого розвитку / Вісник ТНЕУ, №112, 2013, С. 45-52.
6.http://library.if.ua/book/45/3055.html
7.http://www.management.com.ua/hrm/
117

Бондарчук Л. В.,к.е.н., доцент кафедри менеджменту та
адміністрування
Михальський С.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ В
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В статті проаналізовано наукові положення, висновки та методичні
рекомендації, які є важливим підґрунтям для вирішення проблемних
прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку
компромісу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та
оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку товарів та
послуг з огляду на складні умови ведення стратегічних маркетингових
дій в економіці країни. Обґрунтовано основні види торговельного
посередництва, що використовуються в зовнішньоекономічній
діяльності.
Ключові слова: система продажу, учасники маркетингового каналу,
стратегія посередницького підприємства, маркетингова стратегія
інтеграції торговельно-посередницьких підприємств.
Зміни, які відбуваються в українській економіці, вимагають від
підприємств не тільки звертати увагу на організацію внутрішньої
діяльності, але й розробляти довгострокові стратегії, які дозволять
швидше пристосуватися до змін зовнішнього середовища.
На сьогодні вагому частку в здійсненні зовнішньоекономічній
діяльності займають посередники, це явище пов’язано з цілою низкою
обставин як юридичного, так і економічного характеру. Практика
показує, що використання посередницьких підприємств, у кінцевому
рахунку, обумовлена економією витрат підприємства пов’язаних з
просуванням та реалізацією продукції за кордоном. Також посередники
вже мають стабільні та налагоджені контакти з виробниками чи
покупцями товару, що сприяє гарантованому та надійному виконанню
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обов’язків сторонами угоди. Тому вибір посередника при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності підприємства з невеликим обсягом
власних ресурсів є особливо актуальним.
Окремі

питання

економічної

природи

посередництва

були

предметом дослідження таких авторів як: Андрєєва Л., Іванова Ю.,
Кокорева Р., Магнутова Т. Е., Шершеневич Г., Федорова А. Ф. Питання
стратегічних

альтернатив

розвитку

в

діяльності

торговельно-

посередницьких підприємств підіймалось в роботах А. М. Германчук,
Л. В. Балабанова, О. В. Даннікова, Н. В. Куденко, В. П. Пилипчука та ін.
При виборі стратегічного напрямку розвитку підприємства
потрібно виходити з оцінки потенційних можливостей фірми та
забезпеченості її відповідними ресурсами. В зв’язку з цим, оптимальна
стратегія посередницького підприємства має:
 забезпечувати фірмі стійку конкурентну перевагу;
 забезпечувати досягнення маркетингових та загально-фірмових
цілей;
 ґрунтуватися

на

використанні

ринкових

можливостей

та

знешкодженні ринкових загроз;
 бути гнучкою до ринкових змін;
 характеризуватися невисоким ризиком;
 відповідати можливостям фірми;
 бути сумісною з іншими стратегіями фірми; бути сумісною з
організаційною структурою фірми;
 забезпечувати синергізм стратегічної діяльності фірми;
 бути сумісною з стратегіями партнерів по каналу розподілу;
 орієнтуватися на ринок;
 відображати передовий інноваційний досвід [4, С. 265].
На основі обраного стратегічного напрямку розвитку діяльності
торговельно-посередницького підприємства, необхідно розробляти, в
свою чергу, стратегічні альтернативи. При виборі підприємством
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стратегічного

напрямку

зростання,

є

можливість

вибору

трьох

традиційних його різновидів: інтенсивний розвиток, інтегрований
розвиток і диверсифікація [5, С. 239].
При виборі конкретної стратегії інтенсивного зростання слід
керуватися рівнем комерційного ризику, який виникає при реалізації
стратегії, та обсягом необхідних інвестицій. Основні характеристики
наведених вище стратегій відтворив І. Ансофф у своїй матриці «товар—
ринок». Причому слід враховувати, що при глибшому проникненні на
ринок рівень комерційного ризику мінімальний, а обсяг інвестицій
невеликий. При реалізації стратегії розвитку товару рівень комерційного
ризику зростає, а обсяг необхідних капіталовкладень також знаходиться
на високому рівні [1].
При

інтегрованому

зростанні

торговельно-посередницьких

підприємств передбачається розширення обсягів збуту, збільшення
прибутку та/або ринкової частки, внаслідок його об’єднання з
постачальниками

або

конкурентами.

Залежно

від

того,

з

ким

об’єднується посередницьке підприємство, виділимо такі види стратегій
інтегрованого зростання (рис. 1):


пряма вертикальна інтеграція передбачає об’єднання зусиль

посередницького підприємства з замовником (роздрібним торговельним
підприємством) або підсилення над ним контролю;


зворотна вертикальна інтеграція передбачає підсилення

контролю над постачальником (виробником або оптовим посередником)
або його поглинання;


горизонтальна інтеграція можлива коли посередницьке

підприємство прагне до розширення масштабів своєї діяльності за
рахунок об’єднання його зусиль з основними конкурентами [2, С. 218].
Інтегративне
зростання
пряма
вертикальна
інтеграція

зворотна
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вертикальна
інтеграція

горизонтальна
інтеграція

посередницьк
е підприємство
(А)

постачальник

замовник

замовник

постачальник
посередницьк
е підприємство
(В)
Повна вертикальна
інтеграція
виробник +

+ оптове підприємство +
+ роздрібне підприємство
Передумови формування стратегії
каналу розподілу
Рис. 1. Види маркетингової стратегії інтеграції торговельнопосередницьких підприємств
Аналізуючи рис. 1, видно, що одночасне використання стратегій
прямої вертикальної інтеграції та зворотної вертикальної інтеграції
утворює цілковиту вертикальну інтеграцію. Така інтеграція передбачає
контроль підприємства над усіма ланками інтеграційного ланцюга.
В процесі використання підприємством стратегій вертикальної
інтеграції існують передумови для формування стратегії каналу
розподілу — єдина стратегія, яка враховує інтереси та можливості всіх
учасників

інтеграції.

Важливою

умовою
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в

роботі

торговельно-

посередницьких підприємств є забезпечення зв’язку між стратегією
підприємства та стратегією каналу розподілу [5].
Існує чимало визначень та трактувань вертикальної інтеграції.
Зокрема, М. Портер розглядає вертикальну інтеграцію як «комбінацію
чітко окреслених у технологічному відношенні виробництва, розподілу,
збуту та/або інших економічних процесів у межах діяльності однієї
фірми». В даному контексті дослідник підкреслює, що недостатньо
вирішити проблему «виробляти чи купувати», оскільки потрібно ще
враховувати широкі стратегічні проблеми інтеграції в зіставленні з
ринковими угодами, а також певні адміністративні проблеми управління
вертикально інтегрованою одиницею, які можуть мати вплив на успіх
інтегрованого підприємства [4, С. 270].
Виходячи з даних дослідження, вертикальна інтеграція доцільна в
наступних випадках.
1. Кількість «аутсайдерів», тобто підрядчиків, здатних задовільно
виконувати певні види робіт, невелика.
2. Налагодження відносин з новими партнерами, якщо наявні
партнери по маркетинговому каналу не в змозі належним чином
виконувати свої функції, пов’язане з великими витратами часу і грошей.
3. Умови, технології й продукція компанії унікальні, тому потрібні
значні зусилля та засоби на підготовку «аутсайдера» для роботи на
належному рівні.
4. Процес ухвалення рішення про купівлю досить складний і
вимагає участі багатьох підрозділів компанії.
5.

Тісна

координація

є

обов’язковою

умовою

успішної

маркетингової діяльності компанії.
6. У покупців (клієнтів) формуються явні переваги щодо продавців
(посередників), а не щодо товаровиробників.
7. Ефективність виконання маркетингових функцій або потоків
підвищується за рахунок позитивної дії ефекту масштабу.
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8.

Зовнішнє

середовище

характеризується

високою

невизначеністю.
9.

Діяльність

«аутсайдерів»

практично

неможливо

проконтролювати.
10. Окремі учасники маркетингового каналу можуть легко
скористатись перевагами, забезпеченими діями інших учасників.
11. Трансакції здійснюються досить часто і, як правило, великі за
обсягом. Вертикальну інтеграцію слід використовувати в тому випадку,
якщо: товар знаходиться на початковій стадії свого життєвого циклу;
покупці вимагають високого рівня обслуговування; товар тісно
пов’язаний з основною діяльністю компанії [6].
«Жорстка» вертикальна інтеграція має місце у тому випадку, коли
управління одним з восьми маркетингових потоків здійснюється однією
організацією на будь-яких двох рівнях розподілу [7, С. 300]. Коли
виробнику належать розподільчі центри, з яких товари поступають до
роздрібних торговців, можна стверджувати, що він здійснив вертикальну
інтеграцію функції зберігання (складова частина потоку фізичного
володіння) на рівні оптової торгівлі. Проте у тому випадку, якщо
перевізників наймають (а не власний вантажний автотранспорт) для
транспортування товарів спочатку в розподільчі центри, а потім до
роздрібних торговців, функція поставки не інтегрована по вертикалі.
Якщо мережа роздрібної торгівлі має власний склад, вона провела
зворотну інтеграцію по вертикалі, тоді як виробник здійснив пряму
інтеграцію. Більш того, будь-яка компанія, що практикує які-небудь
форми продажів безпосередньо проміжним структурам каналу або
кінцевим споживачам з використанням працюючих на цю компанію
агентів з продажу, оператора на телефоні або поштою — здійснила
пряму інтеграцію. Для визначення ступеня вертикальної інтеграції
необхідно провести аналіз кожного потоку [7, С. 301].
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«Гнучка» вертикальна інтеграція. Очевидно, що залишати щонебудь на волю випадку — абсолютно неприпустимий підхід до
формування

стратегії

маркетингових

каналів.

Зустрічаються

маркетингові канали, в яких питанню цільової організації ресурсів
надається недостатня увага. Такі канали є тимчасовими об’єднаннями
організацій, що знаходяться в незалежному володінні і управлінні,
причому кожна з вхідних у канал компаній піклується тільки про власні
результати

фінансової

діяльності

в

короткому

проміжку

часу.

Координація діяльності учасників каналу досягається в основному за
рахунок ведення переговорів при здійсненні кожної операції. Робочі
підрозділи таких каналів часто нездатні систематично організувати свою
діяльність. Більш того, звичайно спостерігається низька лояльність
учасників, а входження нових організацій у структуру каналу не
викликає труднощів. Таким чином, мережі виявляються порівняно
нестійкими [6].
Потрібно зробити висновок, що для виключення або обмеження
оптимізації окремих частин системи, в умовах слабкого взаємозв’язку
учасників каналу, з’явилось кілька методів організації каналу, що
підвищують ефективність та результативність його функціонування.
Таким чином, з погляду управління вертикальні маркетингові
системи пропонують ряд переваг. У цих системах застосовується
систематичний підхід (за наявності лояльності учасників каналу і
стабільності роботи мережі вони тяжіють до прийняття науково
обґрунтованих рішень). Встановлена певна практика виконання задач,
можлива економія витрат за рахунок стандартизації економічної
діяльності. Оскільки існує і успішно функціонує центр владних
повноважень, можна досягти, щонайменше, певного контролю над
витратами і якістю виконання функцій різними учасниками каналу.
Більш того, керівництву системами властиве усвідомлення того, що
канал, що розглядається як єдине ціле, є одним з основних елементів
124

конкурентної боротьби. Тільки при розробці програми розвитку системи
і формуванні ефективних зв’язків і взаємостосунків між учасниками
каналу організації можуть досягати бажаного впливу на ринку.
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м. Вінниця
ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
У статті розглянуте поняття стратегічних змін та основні його
аспекти, а саме:
походження, обґрунтована необхідність
впровадження змін та розглянуті їх можливі форми зважаючи на
сучасні умови господарювання.
Ключові слова: підприємство, стратегія, планування, стратегічне
управління, стратегічні зміни.
Актуальність

проблеми.За

сучасних

нестабільних

умов

господарювання важко переоцінити гнучкість стратегічного плану та
необхідність змін у ньому. Саме поняття змін у стратегії не нове, але
нині набуло особливої актуальності саме зі сторони можливості
практичного впровадження в діяльність організацій та зважаючи на
конкретні обставини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Значний внесок в
розробку системного підходу внесли фундаментальні наукові праці
українських учених і зарубіжних учених: І. Адізеса, І. Ансоффа, П.
Друкера, Е. Камерона, Дж. Котлера, І. Фішера, Дж. Харрінгтона, К.
Фрайлінгера, О. Лапіна, І. Петрової, Д. Воронкова та інших.
Постановка завдання. Завданням статті є розглянути поняття
стратегічних змін та проаналізувати необхідність та способи

їх

впровадження.
Виклад основного матеріалу.В умовах нестабільного зовнішнього
економічного

середовища

ефективне

управління

підприємством

неможливе без впровадження стратегічних змін, які спрямовані на якісні
позитивні зрушення і мають принциповий вплив на функціонування
підприємства в довгостроковій перспективі.
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У теорії та практиці менеджменту науковці розглядають зміни з
трьох позицій: як новий стан; як процес руху; як синонім терміну
«реорганізація»,

«трансформація»,

«нововведення»,

«організаційні

зміни», «реінжиніринг», «реструктуризація», проте єдиного визначення
змін в сучасній управлінській думці ще не надано. В загальному вигляді,
під

«змінами»

будемо

розуміти

впровадження

інновацій

для

перетворення діяльності підприємства у відповідності до вимог ринку.
Стратегічні зміни на підприємстві – це зміни, викликані бурхливим
розвитком ринку, або зміною цільових орієнтирів підприємства.
Стратегічні зміни стосуються всіх аспектів діяльності підприємства.
Поняття організаційної зміни було введено в теорію менеджменту, і
воно

має

місце

в

самій

системі

управління,

стратегічні

та

оперативні зміни стали основою нової галузі науки «менеджмент змін».
Австрійський вчений І. Шумпетер виділяв п'ять типових змін [6]:
використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового
ринкового забезпечення виробництва (купівля - продаж); впровадження
продукції з новими властивостями; використання нової сировини; зміни
в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення;
поява нових ринків збуту.
Ці положення І.Шумпетер сформулював ще в 1911 р. Пізніше, в 30-і
роки, він уже ввів поняття інновації, трактуючи його як зміна з метою
впровадження та використання нових видів споживчих товарів, нових
виробничих і транспортних засобів, ринків і форм організації в
промисловості.
Будь-яка організація знаходиться в процесі безперервних змін, тому
що інакше її здатність до виживання в динамічних умовах буде під
загрозою [6].
Оновлення організації являє собою процес заміни застарілих і
нездатних належною мірою виконувати свої функції елементів новими
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або доповнення їх раніше не існуючими з метою наблизити можливості
організації до вимог життя.
Організаційні проблеми, як правило, пов'язані із застарілою
структурою

організації,

її

системи

управління,

проблемами

в

інформаційному обміні, недостатнім рівнем кваліфікації персоналу,
системою управління фінансами, виробничими технологіями.
Наближення до точки спаду визначеної діяльності вимагає від
організації вживання заходів з оновлення основних напрямків своєї
діяльності. Стабільність діяльності є позитивним моментом, але це час
для впровадження змін для того, щоб утримати стабільність або
запровадити новий розвиток організації. Перетворення можуть бути
разовими або багатоступеневими, що багато в чому визначається їх
масштабом, часом, внутрішньої гнучкістю організації, її здатністю
витримати шок, викликаний змінами.
Якщо

перетворення

нав'язуються

членам

організації,

вони

викликають їх невдоволення і знижують ділову активність. Узгодження
тих чи інших питань з виконавцями не завжди буває можливим і
доцільним. Але рекомендується не тільки надавати інформацію про
стратегічні зміни, а і залучати рядових членів організації до спільного
вироблення рішень, консультування тощо.
Методи, за допомогою яких здійснюються перетворення, можуть
бути

технологічними

(модернізація

обладнання,

реконструкція

підприємства); організаційними (реорганізація, створення прогресивної
системи

норм

і

нормативів);

пропагандистсько-виховними

(демонстрація переваг, переконання, роз'яснення); адміністративними
(примус,

загроза

покарання);

економічними

(матеріальне

стимулювання).
Спрямованість процесу перетворень і методів їх здійснення повинні
бути узгоджені один з одним, а також з повсякденною діяльністю
організації і системою управління нею.
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Будь-які перетворення вимагають наявності певних передумов, що
послаблюють опір членів організації та забезпечують кінцевий успіх.
Вони

можуть

бути

ідеологічними,

організаційними,

кадровими,

матеріальними.
Особливо необхідно підкреслити роль керівника в змінах. Саме він і
його непохитна віра в безмежність вдосконалення, досвід, знання,
неприборкана енергія і в той же час передбачливість, обережність є
запорукою успіху.
Удосконалення системи управління підприємства, відповідно зі
зміненими умовами є однією з найважливіших задач управління. У
більшості випадків рішення про коригування структур приймаються
вищими керівниками організації як частина їх основних обов'язків.
Значні за масштабами організаційні перетворення не здійснюються до
тих пір, поки не з'явиться стійка впевненість у тому, що для цього
існують серйозні причини, що викликають їхню необхідність.
Проаналізуємо основні ситуації передумов стратегічних змін [2].
1. Незадовільне

функціонування

підприємства.

Найбільш

поширеною причиною необхідності розробки нового проекту організації
є невдачі в спробі застосування будь-яких інших методів зниження
зростання витрат, підвищення продуктивності, розширення внутрішніх і
зовнішніх ринків або в залученні нових фінансових ресурсів. Як
правило, перш за все, впроваджуються такі заходи, як зміни у складі та
рівень кваліфікації працюючих, застосування більш досконалих методів
управління, розробка спеціальних програм.
2. Перевантаження вищого керівництва. Деяким підприємствам
вдається

функціонувати

задовільно

тільки

ціною

надмірного,

виснажливого навантаження на декількох вищих керівників. Якщо
очевидні заходи щодо зміни методів і процедур управління не
дозволяють зменшити навантаження, не приводять до якого-небудь
тривалого полегшення, то ефективним засобом вирішення цієї задачі
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стає перерозподіл прав і функцій, коригування та уточнення форм
діяльності організації.
3. Відсутність орієнтації на перспективу. Майбутній розвиток
підприємства вимагає з боку вищих керівників усе більшої уваги до
стратегічних завдань, незалежно від характеру підприємства і роду його
діяльності. І в той же час до цих пір багато керівників вищого рангу
продовжують основний час приділяти оперативним питанням, а їх
рішення, які будуть мати вплив і в далекій перспективі, ґрунтуються на
екстраполяції поточних тенденцій на майбутнє. Вищий керівник (або їх
група) повинен усвідомлювати, що його найважливіший обов'язок
полягає в тому, щоб зробити підприємство здатним розробити і
реалізувати стратегічну програму з тією повнотою, яку дозволяє
юридична та економічна самостійність підприємства. Забезпечення такої
здатності майже завжди пов'язана з перетвореннями організаційних
форм, а також з введенням нових або змінених докорінно процесів
прийняття рішень. Система стратегічного управління повинна містити
чітку ієрархію цілей та відповідних заходів та показників реалізації
стратегії та стратегічних змін.
4. Розбіжності

з

організаційних

питань.

Кожен

досвідчений

керівник вищого рангу знає, що стабільність в організаційній структурі
підприємства, як правило, свідчить не стільки про внутрішню гармонію,
скільки про успішне вирішення конфліктних ситуацій. Існуюча
структура, яка б вона не була, створює перешкоди для ефективної
роботи, ускладнює досягнення цілей деяких відділів чи підрозділів,
недостатньо чітко висвітлює значення деяких функціональних ролей
тощо. Коли виникають глибокі і стійкі розбіжності з приводу системи
управління і особливо, коли вище керівництво має сумніви щодо
оптимальної форми, єдиним виходом є ретельне вивчення структури.
5. Зростання масштабу діяльності. Навіть в умовах стійкого
асортименту продукції, стабільних виробничих процесів і збуті при
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тривалому збільшенні розміру підприємства з'являється необхідність у
значному структурному перетворенні.
6. Збільшення різноманітності. Розширення номенклатури продукції
або послуг, вихід на різноманітні ринки, додаткове освоєння нових
виробничих процесів потребують змін в організації.
7. Об'єднання господарюючих суб'єктів. Злиття двох або кількох
підприємств, навіть однакових за характером, обов'язково вносить деякі
зміни в систему управління. Проблеми збігу функцій, зайвого
персоналу, плутанина в розподілі прав і відповідальності вимагають
негайного рішення.
8. Зміна технології управління. Наукові досягнення в галузі
управління починають все більше впливати на організаційні структури і
процеси (прогресивні методи обробки інформації, дослідження операцій
та планування, проектні та матричні форми побудови тощо). З'являються
нові

посади

та

функціональні

підрозділи,

змінюються

процеси

прийняття рішень.
9. Вплив технології виробничих процесів. Вплив наукових і
технічних змін на систему управління є найбільш поширеним аспектом
організаційних
зростання

змін.

наукових

Швидкий
установ,

розвиток
повсюдне

галузевих

досліджень,

поширення

управління

проектами, зростаюча популярність матричних організацій - все це
свідчить про поширення впливу точних наук на промислові та
торговельні організації.
10. Зовнішнє економічне середовище. Більшість промислових
підприємств

знаходиться

в

постійно

змінному

економічному

середовищі. Деякі зміни відбуваються різко, через що нормальне
функціонування підприємства раптово стає незадовільним. Інші зміни,
які відбуваються повільніше і мають більш фундаментальний характер,
змушують підприємства переходити на інші сфери діяльності або ж
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переходити до нових засобів і методів керівництва діяльністю в їхній
колишній області [2].
Стратегічні зміни в організації можуть бути обумовлені низкою
причин і повинні бути заплановані групою стратегічного розвитку при
розробці стратегії розвитку підприємства. Стратегічні зміни повинні
бути обґрунтовані на основі аналізу ситуації та ринкових умов
діяльності підприємства і його готовності до їх впровадження.
Економічна сутність та розуміння стратегічних змін організації
дозволить керівництву та персоналу більш ефективно сприйняти зміни
та впровадити їх в свою діяльність.
Відповідно до визначення і причин стратегічних змін, виділено їх
види. Зміни на підприємстві, обумовлені обраною стратегією або її
коригуванням в процесі реалізації, можуть бути як
частковими, локальними, так і радикальними.
Часткові стратегічні зміни передбачають окремі зміни в будь-яких
сферах

діяльності

підприємства.

Наприклад,

зміна

пріоритетів,

технології, структурні перетворення здійснюються, як правило, у разі
переорієнтації діяльності підприємства.
Локальні стратегічні
сфері діяльності

зміни

підприємства

відбуваються
(перетворення

лише

у

певній

бізнес-процесів,

маркетингової політики). Локальні стратегічні зміни здійснюються у
випадку, коли підприємство виходить із новим товаром на ринок, не
змінюючи при цьому сфери своєї діяльності.
Радикальні стратегічні зміни на підприємстві, які обумовлені
кардинальною зміною умов функціонування або обраної стратегії,
передбачають більш швидкі фундаментальні зміни в системі управління,
структурі підприємства та бізнес-процесах [4].
У науковій літературі зі стратегічного управління розглядаються
переважно стратегічні зміни, які обумовлені реалізацією стратегії. Ці
зміни здійснюються у сфері організаційної культури, фінансування,
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ресурсного забезпечення тощо і, на відміну від змін, зумовлених
кардинальними змінами зовнішніх умов підприємства, відбуваються
протягом усього періоду реалізації стратегії. [3].
Кардинальні

зміни

зовнішніх

умов

господарювання

підприємства обумовлюють стратегічні зміни характеру та рівня ділової
активності, організаційно-правової форми, структури власності, джерел
фінансування, збутової політики тощо. До цього типу стратегічних змін
правомірно зарахувати зміни, пов'язані із впровадженням концепції
стратегічного управління на підприємстві.
Доцільно також розглянути

існуючі

стратегічні

підходи

до

управління організаційними змінами [3]:
 Директивний – нав’язування змін у кризових ситуаціях чи коли
інші методи зазнали невдач. Здійснюється за допомогою авторитарного
управління без проведення консультацій із працівниками.
 Переговорний

–

влада

розподіляється

між

працедавцем

і

працівником, а зміни припускають проведення переговорів, досягнення
компромісу до початку реалізації.
 Завоювання «сердець і умів» – проведення комплексних змін
у

настановах,

цінностях

і переконаннях усіх працівників. Цей

«нормативний» підхід (який виходить з визначення, що менеджери
думають правильно, або «нормально») спрямований на досягнення
прихильності і створення уніфікованого бачення, але не потребує
залучення або участі як обов’язкових елементів процесу управління
змінами.
 Аналітичний – застосовується послідовно від аналізу і діагностики
ситуації, через постановку цілей,

проектування

процесу

змін,

оцінювання результатів до визначення цілей наступного етапу у
процесі змін. Це раціональний і логічний підхід, проте зміни рідко
відбуваються так легко, як припускає ця модель.
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 Заснований на дії – визнає, що поведінка менеджерів на практиці
розходиться з постулатами цієї аналітичної теоретичної моделі. Пошук
можливих рішень, часто методом спроб і помилок, веде до можливого
оптимального рішення.
Досвід

показує,

що

здебільшого

у

процесі

проведення

організаційних змін керівники комбінують дані підходи залежно від
ситуації. На наше переконання, успіх управління змінами насамперед
залежить від

того,

чи

усвідомлюють співробітники організації

переваги, отримані внаслідок

змін, чи бачать власне місце у цьому

процесі. Ефект змін базується не стільки на зовнішніх стимулах, скільки
на внутрішньому усвідомленні та сприйнятті. Цьому сприяють такі
засоби, як інформування співробітників шляхом письмових та усних
повідомлень, консультування з питань необхідності та наслідків змін,
залучення персоналу до управління змінами шляхом створення команд,
зорієнтованих на вирішення завдань. Крім того, значну роль відіграє
згуртованість колективу, відносини, засновані на довірі та клімат в
компанії[6].
Отже, за наявних соціально-економічних та політичних умов
значення

можливості

введення

стратегічних

змін

у

діяльність

підприємства неможливо переоцінити. Причини даної необхідності
можуть бути найрізноманітніші: від зовнішніх чинників впливу на
підприємство до бажання зміни масштабів діяльності чи незадовільного
рівня прибутку через розбіжність поглядів вищого керівництва.
Зважаючи

на

причини

змін

для

кожної

конкретної

ситуації

розглядаються і методи їх впровадження, що забезпечують подальше
ефективне функціонування підприємства.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті досліджено актуальні питання щодо вдосконалення
системи управління грошовими потоками підприємств та виділено
основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення щодо
оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з
елементів в оцінці фінансового стану підприємства.
Ключові слова:управління, грошові потоки, підприємство,
планування, оптимізація.
В сучасній ринковій економіці життєздатність економічної системи
підприємства в значній мірі визначається спроможністю забезпечувати
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достатнє

надходження

коштів.Так,управління

та

ефективне

рухом

першочергових завдань

використання

грошових

потоків

є

грошових
одним

із

керівників підприємств та фінансових

менеджерів, оскільки вони щодня стикаються з питаннями планування,
прогнозуванням та управлінням грошовими потоками підприємтсва.
Вони вирішують як вберегти гроші від інфляції, як забезпечити
нормальну поточну діяльність, підтримати репутацію підприємства як
надійного

фінансового

партнера.

Процес

одержання

грошових

надходжень і здійснення грошових виплат (формування вхідних і
вихідних

грошових

потоків)

є

передумовою

безперервного

та

стабільного функціонування підприємства. Тому, дослідження питань
управління

грошовими

потоками

є

першочерговими

та

досить

актуальними.
Проблемам управління грошовими потоками присвячені наукові
праці таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як І. Бланка, В.
Бочарова, Є. Бріґхема, Дж. К. Ван Хорна, В. Галасюка, А. Горбунова, А.
Кінга, Г. Ковальчука, Б. Коласа, Ч. Лі,

Л. Лігоненка, Л. Павлової, А.

Поддєрьогіна, Т. Рубінштейн, Є. Сорокіної, М. Тутарінової, Дж.
Фіннерті та ін. Незважаючи на досить велику кількість праць, дане
питання залишається відкритим та потребує подальших поглиблених
досліджень,

зокрема,

питання

щодо

побудови

організаційно-

економічного механізму управління грошовими потоками підприємств
та багато інших.
Основною метою даної публікації є визначення ролі системи
управління грошовими потоками у фінансово-господарській діяльності
підприємства та шляхів його удосконалення.
В сучасних умовах під грошовими коштами розуміють готівку
(валюта України та іноземна валюта у вигляді грошових коштів), кошти
на рахунках у банках та депозити до запитання. У процесі кругообігу
грошові кошти підприємства утворюють грошові потоки. Серед
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економістів існують різні тлумачення визначення терміна «грошовий
потік». Загалом, виділяють два підходи до визначення поняття
грошового потоку, а саме як різницю між отриманими і виплаченими
підприємством грошовими коштами, та як рух грошових коштів [1, c.
165]. Вважаємо, що більш логічним є виклад положень другої позиції та
визнання грошового потоку як руху грошових коштів, адже «потік» – це
є «рух», тобто надходження та використання грошових коштів. Тому,
поняття «грошовий потік» характеризує рух капіталу, грошових фондів,
як готівкових так і безготівкових, а також оборот окремих фінансових
інструментів.
Так, управління грошовими потоками підприємства є важливою
складовою частиною загальної системи управління його фінансовою
діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового
менеджменту і підпорядковане його головній меті. Зокрема, значення
ефективного

управління

грошовими

потоками

підприємства

визначається важливими тенденціями:
 грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності
підприємства у всіх її аспектах;
 ефективне управління грошовими потокам забезпечує фінансову
рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;
 раціональне управління грошовими потоками дозволяє скоротити
потреби підприємства в позиковому капіталі;
 управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем
забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.
Основною
забезпечення

ж

метою

фінансової

управління

рівноваги

грошовими

підприємства

та

потоками

є

формування

необхідної звітності, що забезпечить проведення всебічного аналізу
грошових потоків.
Потреба у створенні ефективної системи управління грошовими
потоками підприємства незаперечна, як і важливість усвідомлення
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необхідності розробки теоретичних аспектів її функціонування для
апарату фінансового менеджменту підприємств [5, c. 245]. Як кожна
сукупність взаємопов’язаних елементів, система управління грошовими
потоками має свої об’єкт і суб’єкт. Якщо об’єктом управління в ній
виступають грошові потоки підприємства, пов’язані здійсненням
різноманітних господарських та фінансових операцій, то суб’єктом є
фінансова служба, склад та чисельність якої залежать від розміру,
організаційної структури підприємства, кількості операцій, напрямів та
видів діяльності.
В сучасній діяльності підприємств виділяють такі напрями аналізу
грошових потоків:
1) оцінка

ліквідності

і

платоспроможності

в

коротко

-

і

довгостроковій перспективах;
2) визначення різниці між кредиторською і поточною дебіторською
заборгованістю;
3) розрахунок чистого оборотного капіталу;
4) оцінка

раціональності

управління

грошовими

коштами

та

формування грошового потоку;
5) формування вихідної бази для прийняття управлінських рішень;
6) прогнозний аналіз грошових потоків підприємства;
7) формування вихідної бази для прийняття управлінських рішень.
Оцінка

ефективності управління

грошовими

коштами

на

підприємстві стає вихідною інформацією для подальших управлінських
рішень, а саме для

прогнозування

майбутніх

грошових потоків.

Оперативна, повна і достовірна інформація про рух грошових коштів
повинна сприяти підвищенню якості управлінських
безпосередньо в

подальшому

впливають

підприємства [3, c. 199].
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на

рішень,

які

фінансовий стан

Організація моделі управління грошовими потоками здійснюється
із дотриманням сукупності певних принципів, основні з яких
представлені на рис. 1.

Збалансованість –
обґрунтоване
використання для
потреб управління
грошовими потоками
критеріїв та методів
групування, зведення
та
узагальнення
грошових потоків
підприємства.

Інформаційна
достовірність– своєчасне та
повне
представлення
фінансової
інформації,
структурованої відповідно до
потреб моделі.

Принципи
управління
грошовими
потоками

Ефективність –
визначення
оптимального
рівня розподілу
грошових коштів у
просторі та часі з
метою мінімізації
затрат на
досягнення
необхідного
ефекту.

Інші
принципи,
які
визначаються специфікою умов
господарювання
конкретного
підприємства.

Рис. 1 Принципи управління грошовими потоками
Таким чином, опираючись на зазначені принципи, організація
процесу управління грошовими потоками на підприємстві послідовно
охоплює такі основні етапи удосконалення грошових потоків:
І етап – забезпечення повного та достовірного обліку грошових
потоків підприємства та формування необхідної звітності. Тобто, на
даному етапі забезпечується координація функцій і завдань служб
бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту підприємства.
Основною метою організації обліку та формування відповідної звітності,
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яка характеризує грошові потоки підприємства, є забезпечення
фінансових менеджерів необхідною інформацією для проведення їх
всебічного аналізу, планування та контролю.
ІІ етап – аналіз грошових потоків підприємства у попередньому
періоді. Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес
дослідження системи показників, їх формування на підприємстві,
виявлення основних тенденцій та закономірностей з метою з’ясування
резервів подальшого підвищення ефективності управління ними.
Основними

показниками,

які

використовуються

при

аналізі

грошових потоків, є: показники ліквідності та платоспроможності
(чистий оборотний капітал, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт
швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт
операційної

ліквідності,

маневреність

функціонуючого

капіталу),

показники динаміки і структури грошових потоків підприємства,
грошовий потік від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та
загальний грошовий потік,валовий і чистий грошовий потік тощо.
Показники

аналізу

грошових

потоків

забезпечують

підтримку

фінансової рівноваги підприємства та надають інформацію для оцінки
ефективності фінансових рішень.
ІІІ етап – оптимізація грошових потоків підприємства. Оптимізація
грошових потоків являється процесом вибору найкращих форм їх
організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей
здійснення

його

господарської

діяльності.

Важливою

умовою

оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, які впливають на їх
обсяг і характер формування у часі. До зовнішніх факторів можна
віднести загальну проблему неплатежів, низький рівень виробництва та
купівельної

спроможності,

несприятливі

недосконалість податкової політики.

умови

кредитування,

Внутрішніми факторами, які

впливають на грошовий оборот підприємства, є: висока собівартість
продукції, низька конкурентоздатність, відсутність ринків збуту, брак
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джерел довготермінового фінансування капіталовкладень тощо [4, c.
246].
Основними завданнями, які вирішуються на етапі оптимізації
грошових потоків підприємства, є: виявлення та реалізація резервів, які
дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел
залучення грошових коштів, забезпечення збалансованості грошових
потоків у часі та за обсягами, забезпечення більш тісного взаємозв’язку
грошових потоків за видами господарської діяльності підприємства,
підвищення обсягу та якості чистого грошового потоку.
ІVетап – планування грошових потоків підприємства у розрізі
різних видів. Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє
відображення у системі планів формування та використання грошових
коштів

у

наступному

періоді.

Планування

грошових

потоків

здійснюється у формі багатоваріантних планових розрахунків при
різноманітних сценаріях розвитку.
Результати

розрахунків

цих

показників

відображаються

у

спеціальному плановому документ – «плані надходження та витрат
грошових коштів», який є однією з головних форм поточного
фінансового плану.
V етап – забезпечення ефективного контролю за грошовими
потоками підприємства. Основною метою контролю за рухом грошових
коштів є своєчасне виявлення відхилень від запланованих заходів і їх
усунення для забезпечення виконання розроблених планів, досягнення
поставлених цілей і задач [4, c. 247].
Отже, поетапне здійснення управління грошовими потоками
підприємства

забезпечить

постійний

моніторинг

рівномірності

і

синхронності формування грошових потоків.
Підбиваючи підсумки даної публікації, важливо зазначити, що
грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі
кругообігу коштів. Враховуючи важливість вивчення та актуальність
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ефективної оптимізації руху грошових потоків підприємства в сучасній
економічній ситуації необхідно постійно підтримувати рівновагу потоків
виплат та надходжень з урахуванням резервів платіжних засобів для
забезпечення ефективної діяльності підприємства як у поточному, так і
перспективному періоді.
Тому, з метою підвищення ефективності управління грошовими
потоками, вітчизняним підприємствам необхідно:
 залучати в практику розрахунок системи показників грошових
потоків як вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності
та нормальної платоспроможності;
 досліджувати галузеві закономірності грошових потоків;
 визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній інформації
для

формування

своєчасного

та

повного

інформаційного

забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємств;
 удосконалити методику аналізу грошових потоків, ураховувати
фактори руху коштів вітчизняних господарчих суб’єктів в умовах
невизначеності та ризику.
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Вівсюк І.О., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Бабчинська О.І., к.геогр. н, доцент
кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТОП МЕНЕДЖЕРА
У статті проаналізовано та виділено особисті якості топменеджера. Спираючись на думки класиків наукового менеджменту
виокремлено певні властивості менеджерів. На основі розглянутих
проблем сьогодення, зроблено висновки про характерні якості топменеджера, враховуючи підприємницькі навички.
Ключові слова: топ-менеджер, особисті якості, управлінець, керівник,
компетентність, підприємство.
У компанії менеджер займає положення людини, що виконує
клопітку і методичну роботу, але ніяк не власника. Так як саме
менеджери складають категорію людей, що здійснюють управління, то
особистісні і ділові якості цих людей безпосередньо визначають сам
процес господарської діяльності - виробництво, реалізація і т.д.
Менеджер як управлінець безпосередньо впливає на робітників, як з
причини його офіційного посадового положення в організації, так і в
силу своїх вмінь, здібностей, навичок, компетентності, позитивного
відношення до навколишнього середовищ тощо. Наявність певного
переліку особистих якостей та знань з психології є обов'язковою умовою
успішного менеджера. Сучасний менеджер повинен володіти певними
особистими якостями, вміннями, щоб управляти організацією.
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Чимала кількість вчених намагалися визначити основні риси та
властивості, які притаманні сучасним менеджерам. Зокрема це такі
учені, як З. Уляницький, О. Підвальна, Т. Копитчук, М. Виноградський,
Г. Дмитренко, Л. Каращук, Н. Коломінський, Ю. Конаржевський, В.
Коростєлєва, І. Сігов, Л. Столяренко та ін.. Вивченням питання впливу
особистих

якостей

менеджерів

на

колектив

та

на

діяльність

підприсмства займались такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Л. Дайєр,
X. Мінцберг, Ф. Тейлор, М. Вудкок, Д. Френсіс, П. Вейл, О.Рахманов,
О.Заставнюк, Г. Осовська та ін.
Менеджер - це керівник (директор, адміністратор, керуючий тощо),
який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і
прийняття рішень щодо організаційних питань менеджменту. На відміну
від контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою
владою і несе повну відповідальність за очолювану ділянку роботи.
Йому належить вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень,
правильному

використанні

наявних

ресурсів,

забезпеченні

життєдіяльності підприємства і досягненні поставлених цілей [1, с.89].
Менеджер як організатор та керівник, обов'язково повинен володіти
певними якостями, які б допомогли спрямовувати роботу колективу у
вірне русло з максимально результативною ефективністю. Використання
здібностей кожного працівника в інтересах фірми являється головною
метою індивідуального підходу менеджера. Відповідно до найбільш
розповсюдженої точки зору спеціалістів у сфері менеджменту, якості,
які повинні бути притаманні сучасному топ-менеджеру, можна
згрупувати у три групи: професійні, особисті та ділові [2, с. 378].
На думку класика наукового менеджменту Ф. У. Тейлора, менеджер
зобов'язаний мати такі якості, як: розум, освіта, спеціальні або технічні
знання, фізична спритність або сила, такт, енергія, рішучість, здоровий
глузд, міцне здоров'я. З урахуванням думки Ф. У. Тейлора, можна
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вказати наступні особисті властивості, якими повинен володіти топменеджер:
1. Здоров'я і фізична витривалість.
2. Розум і розумова працездатність.
3. Моральні якості: свідома, тверда, завзята воля; активність,
енергія і (у певних випадках) відвага; мужність відповідальності;
почуття боргу, турбота про загальний інтерес.
4. Значне коло загальних знань.
5. Адміністративні «настанови»: передбачення - уміння розробляти
і організовувати програми дії; організація - особливо уміння будувати
соціальний організм; розпорядливість — мистецтво керувати людьми;
координація і контроль - уміння погоджувати дії і здійснювати
контрольні заходи.
6. Загальне знайомство з усім, що має відношення до функцій.
7. Більш глибока компетентність у характерній для даного
підприємства професії.
Англійські фахівці з управління Майкл Вудкок і Дейв Френсіс
пропонують такий перелік якостей, необхідних менеджеру:
 здатність керувати собою; розумні особисті цінності;
 чіткі особисті цілі; акцент на постійне особисте зростання;
 навички вирішувати проблеми; винахідливість і здатність до
інновацій; висока здатність впливати на навколишніх; знання
сучасних управлінських підходів;
 здатність керувати; уміння навчати і розвивати підлеглих;
здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи [3].
Цікавим є підхід до ділових та особистісних якостей менеджерів у
Франції. Після опитування та анкетування самих менеджерів виявилося,
що «дар Божий» відіграє в успішній кар'єрі топ-менеджера 41%,
неординарність - 36%, життєвий досвід - 10%, компетентність - 8%,
авторитет - 4%, зовнішні дані - 1% [4] (Див.рис.1.).
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Успішні менеджери не повинні боятися змін, а зобов'язані
користуватись цим становищем і впливати на їхній результат. Сучасні
менеджери також повинні продумувати тенденції в бізнес-середовищі,
випереджати їх, шукати способи задоволення потреб споживачів і
досліджувати

методи

збільшення

результативності

виробництва,

ефективності діяльності підприємства. Управлінці повинні без проблем
бачити перспективи розвитку бізнесу, в якому вони працюють [2, с. 379].

Якості, що впливають на успішність топменеджерів
1%
4%
8%
«Дар Божий»
10%

41%

Неординарність
Життєвий досвід
Компетентність
Авторитет
Зовнішні дані

36%

Рис.1 Якості, що впливають на успішність топ-менеджерів
Зважаючи на сучасний політичний та економічний стан в Україні, в
найближчі роки діяльність топ-менеджерів буде пов'язана з широким
колом проблем, основними з яких є:
1. Проблеми глобальної конкуренції, більш широкий спектр
протидіючих сил. Це пов'язано з підписанням асоціації з ЄС, з
інтернаціоналізацією економік усіх країн при одночасному зростанні
складності і зміні ринків закупівель сировини і збуту, з виходом із кризи
світової конкуренції. Тому менеджери повинні вміти працювати в різних
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умовах. До того ж, менеджери покликані враховувати у своїй діяльності
особливості національної культури тієї країни, з якою вони працюють.
2. Проблеми, пов'язані із забезпеченням маркетингової орієнтації
підприємств. Так, ефективність діяльності підприємств і менеджерів
буде залежати, в першу чергу, від трьох взаємозалежних складових:
якості, продуктивності та орієнтації на споживачів.
3. Подальший розвиток НТП, різноманітні технологічні зміни, що
стосуються технології виготовлення продукції, швидкий розвиток
інформаційних технологій.
4. Зміна критеріїв, що визначають кваліфікацію робіт. Основна роль
буде належати роботам, що вимагають, по-перше, застосування машин із
широкими технічними можливостями, а, по-друге, співробітників, що
оптимально сполучать у собі гнучкість і здатність до творчої діяльності.
У зв'язку з цим підвищуються вимоги до кваліфікації як усіх
співробітників, так і менеджерів підприємств.
5.

Підвищення

значущості

ділової

репутації

менеджерів.

Елементами ділової репутації, в свою чергу, є: управлінські успіхи
менеджера, великий досвід і глибоке знання своєї сфери діяльності,
високі моральні якості.
6. Зміни в ціннісних орієнтаціях працівників. Так, одержує новий
зміст етика праці: робота виступає не тільки як засіб заробити для
задоволення життєвих потреб, але й як інструмент для саморозвитку і
самоорганізації. У зв'язку з цим все більша увага буде приділятися
етичній стороні ділових відносин. Тому менеджер нового типу повинен
бути зразком як у своєму підприємстві, так і за його межами.
Враховуючи
відзначити,

що

вищеперераховані
поведінка

проблеми

менеджерів

майбутнього,

повинна

слід

відрізнятися:

наполегливістю, готовністю до сприйняття і передачі інформації,
раціональністю, груповою роботою, старанністю і точністю, чесністю,
справедливістю,

гумором,

прагненням
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до

контактів,

готовністю

правильно реагувати на обґрунтовані заперечення, готовністю до
прийняття рішень, самокритичністю, самоконтролем, впевненістю у
манері поведінки, тактовністю, повагою до людей, позитивним
відношенням

до

суперництва,

орієнтованістю

на

досягнення

встановлених цілей.
На сьогоднішній день, менеджери зобов'язані володіти також
підприємницькими навичками, зокрема, бути ініціативними, спритними,
винахідливими, швидко орієнтуватися в мінливій ринковій ситуації,
перерозподіляти ресурси

в найбільш вигідні сфери. Українські

менеджери повинні інтенсивно опановувати знаннями в області
маркетингу, маркетингового менеджменту, психології управління,
фінансів тощо.
Для ефективного управління підприємством в умовах ринку топменеджер

повинен відповідати

сучасним вимогам і мати

такі

характеристики:
1. Стратегічне мислення, що дозволяє планувати діяльність
підприємства з урахуванням майбутнього розвитку ринків.
2.

Здатність

спостерігати

за

бізнес-середовищем,

гнучкість,

адаптованість: характеризуються здатністю визначати і реагувати на
неочікувані зміни, вчасно змінювати плани і дії, виходячи з нових умов.
Ефективні менеджери не повинні боятися змін, а повинні користуватися
ними і впливати на їхній хід. Сучасні менеджери повинні випереджати
тенденції в бізнес-середовищі, шукати нові способи задоволення попиту
споживачів

і

досліджувати

методи

збільшення

ефективності

і

результативності підприємства. Менеджери, особливо вищого рівня,
повинні ясно бачити перспективи бізнесу, у якому вони працюють.
Якщо в західних корпораціях межі планування встановлюються в
середньому на 10 років, то для вітчизняних підприємств, що
функціонують в умовах нестабільності економіки, цей період, як
правило, складає один — два роки.
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3.

Інноваційне

мислення,

вміння

створювати

«інноваційну

атмосферу» в колективі, підтримуючи ініціативу співпрацівників,
сприяючи розвитку їхнього потенціалу. Для формування даних навичок
для менеджерів є необхідними: постійний саморозвиток, самонавчання,
самовдосконалення.
4. Вміння використовувати сучасні методи і технології в процесі
управління підприємством. В першу чергу, це стосується інформаційних
технологій.
5. Здатність вирішувати нестандартні проблеми.
6. Вміння працювати в команді. Так, сучасні менеджери повинні
вміти працювати ефективно і як члени, і як лідери команди.
Продуктивність і ефективність можуть бути значно підвищені, якщо
люди будуть працювати разом на загальну мету. Як лідер команди
менеджер несе відповідальність за її формування, підготовку її
учасників. Він спонукає їх до ефективної спільної роботи, справедливо
винагороджує за досягнуті результати.
7. Лідерські здібності.
Кожен менеджер повинен прагнути до лідерства. Йому необхідно
вміти сполучити у своїй діяльності як формальну, так і особистісну
основу влади у підприємстві. Тільки такий підхід дозволить йому
досягти намічених результатів. Значимість характеристик ефективності
у топ-менеджера представлено у таблиці 1[4].
Таблиця 1
Значимість характеристик ефективності у топ-менеджера
Експертна оцінка
Характеристики

(за 10-бальною
шкалою)

Лідерство

9,4 бали

Уміння стратегічно мислити

5,4 бали
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Уміння зібрати сильну команду і делегувати

9,2 бали

відповідальність
Інноваційність

7,8 бали

Ділова репутація й загальна культура

7,7 бали

Успішність керованого підприємства

8,4 бали

Менеджер-лідер є ключовою фігурою в управлінні підприємством.
Ефективний менеджер-лідер мотивує людей на досягнення цілей,
поділяючи з ними своє бачення. Здійснивши розподіл праці і
забезпечивши працівників необхідними ресурсами, він надає їм
самостійності в роботі, контролюючи її результати.Загалом, лідерство
можна розглядати як тип управлінської взаємодії, який заснований на
найбільш ефективному для даної ситуації сполученні різнях джерел
влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних
цілей.
Таким чином, в сучасних реаліях бізнесу роль топ-менеджера на
підприємстві є чи не найголовнішою, вчені приділяють багато уваги
вивченню особи топ-менеджера, його особистих якостей, щоб зрозуміти
їхній вплив на розвиток його характеру здібностей, і як наслідок - його
кар'єри.
Отже, топ-менеджери - це вольові люди із сильним характером, які
не бояться видати виклики як собі так і бізнес-середовищу. Вони по суті
створюють та вдосконалюють нові методи ведення справ, подекуди
стаючи новаторами, що дає їм змогу вивести компанію на новий рівень.
Розвиваючи підприємство, вони розвивають і себе, тому що де є нові
горизонти там виникають і нові труднощі. І дуже багато залежить від
професійних та особистих якостей топ-менеджера чи зможе він успішно
подолати дані труднощі, використовуючи весь свій потенціал.
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Необхідність використання маркетингових методів управління на
підприємствах, які здійснюють перевезення, обумовлена тим, що
транспорт є безпосереднім і важливим учасником товароруху. Від того,
наскільки успішно функціонує транспорт у ланцюгу створення цінності,
залежить ефективність роботи усіх інших його ланок. Загалом
інструментом забезпечення ефективної роботи транспорту та ланцюжку
створення споживчої цінності виступає маркетинг.
Маркетинг, як концепція системного управління підприємством,
передбачає досягнення кінцевої мети організації шляхом максимального
задоволення потреб споживачів, активного впливу на середовище
функціонування організації та пристосування до неконтрольованих
зовнішніх

умов.

Головним

у

маркетингу

є

двоєдиний

та

взаємодоповнюючий підхід. З одного боку – це всебічне вивчення
ринку, попиту, вподобань і потреб; з іншого – це стратегія впливу на
ринок та існуючий попит, на формування потреб та бажань покупців.
Вивченням

даної

проблематики

займались

такі

вчені,

як:

Азаренкова Г.М.,Борисенко І.І.,Дрьомін М.С., Крикавський C.B.,
Мішина C.B.,Тридід О.М., Чорнописька Н.В., Чухрай Н.І. та ін.
Виділення

транспортування

в

окрему

функціональну

сферу

логістики обумовлене такими факторами:
• великою часткою транспортних витрат у загальному складі
логістичних витрат;
• неможливістю організації та існування матеріального потоку без
транспортування.
Транспортування - це ключова комплексна активність, пов'язана з
переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або
готової продукції певним транспортним засобом у логістичному
ланцюзі, яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарній
активностей,

що

охоплюють

експедирування,

вантажопереробку,

упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т. ін.
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Транспортну логістику слід розглядати як функціональну сферу
логістики, що оптимізує логістичні операції на шляху матеріального
потоку від постачальника до кінцевого споживача, що здійснюється з
застосуванням транспортних засобів.
Транспорт у системі логістики відіграє подвійну роль:
 по-перше,

він

функціональних

є

складовою

галузей

або

логістики

компонентом

(закупівельній,

основних
виробничій,

розподільчій);
 по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також
розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на
ринку товарів і послуг свою продукцію - транспортні послуги, за які
отримує доходи і мас прибуток.
Основними характеристиками послуги, що визначають характер
маркетингової

діяльності

на

транспортних

підприємствах,

є

нематеріальність, мінливість якості, невіддільність виробництва і
споживання, неможливість зберігання.
Встановлено,

що

транспортна

послуга,

окрім

загальних

характеристик послуги, має низку особливостей:
1.

Транспорт не виробляє нових речовинних продуктів, а

продовжує

виробничий

процес,

що

почався

на

виробничих

підприємствах, кінцевий результат транспортної діяльності реалізується
у споживача.
2.

Транспортна послуга не є новою річчю, не може бути

накопичена або перетворена у запас у вигляді конкретних речовинних
продуктів

чи

товарів

і

споживається

водночас

з

процесом

транспортування.
3.

Транспортна послуга не має нової речовинної форми, але

містить у своїй вартості витрати сировини на надання послуг.
Кінцевий результат транспортного виробництва реалізується як
виробничий процес. Тому об’єктивна необхідність підвищення якості й
153

ефективності, повноти та своєчасності задоволення потреб споживачів у
перевезеннях безпосередньо відноситься до транспортного процесу. У
зв’язку з цим особливе значення мають безпека руху, прискорення обігу
вагонів, підвищення статичного навантаження вагону і маси поїзду.
На вибір типу транспортної складової логістичних систем
впливають такі фактори, як: вид вантажу, вартість перевезень, мета
транспортування, відстань, якість транспортних шляхів. У сучасних
умовах роль транспортного обслуговування визначається не інтересами
окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням
витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання, а
також у мінімізації загальних логістичних витрат.
Будучи галуззю матеріального виробництва транспорт має свою
продукцію - це сам процеспереміщення, який характеризується низкою
істотних особливостей:
- відсутність речової форми, але водночас, матеріальність за своїм
характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні
засоби;
- неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може
мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для
задоволення потреб у транспортних послугах;
- втілення в додаткових транспортних витратах, які пов'язані з
переміщенням матеріального потоку.
Процес матеріалоруху в просторі відбувається завдяки транспорту
як сукупності технічних засобів з перевезення вантажів [1, с. 173].
У

сфері

споживанням,

обігу,

що

поєднує

переміщенням

матеріальне

виробництво

сировинно-матеріальних

ресурсів

зі
і

продуктів їх переробки - промислових і споживчих товарів виконує
транспорт загального користування, що являє собою окрему галузь
народного

господарства.

В

Україні
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її

очолювало

Міністерство

транспорту і зв'язку, а зараз Міністерство інфраструктури України [2, с.
102].
Характерною особливістю транспорту загального призначення є те,
що він виступає неодмінним учасником будь - якого з логістичних
ланцюгів - прямого, ешелонованого або гнучкого, де здійснює ключову
функцію

фізичного

пересування

матеріалопотоку від

первинних

власників до кінцевих споживачів.
Про значення транспорту в постачальницько-збутовій роботі
свідчить той факт, що в загальних логістичних витратах підприємств
питома вага затрат із транспортування перевищує 50% [2, с. 106].
Транспортна логістика інтегрує в комплексі планування, управління
та фізичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів,
виробничих відходів у супроводі необхідного для цього інформаційного
потоку для мінімізації транспортних витрат та просторово - часової
оптимізації [3,

с. 156].
Вибір
використання
власного чи
найманого
транспорту
вибір
транспортн
их тарифів

вибір виду
транспорту

вибір форми
транспортуван
ня

вибір
перевізника

Рис. 1. Основні рішення транспортної логістики
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Під час прийняття рішення щодо вибору власного чи найманого
транспорту слід зважати на такі чинники:
- інвестування в обладнання, що включає вартість втрачених
можливостей, ризик фізичних втрат і зношення майна;
- прямі експлуатаційні витрати на водіїв, обслуговування та пальне;
- податки за використання доріг та оплата реєстрації;
- інвестування

у

приміщення

та

витрати

на

їх

технічне

обслуговування, зберігання обладнання і пального;
- втрати на працюючий персонал для відправки, обслуговування та
нагляду;
- адміністративні витрати [4, с. 99].
Досвід економічно розвинутих країн світу показує, що одним з
важливих напрямів застосування маркетингу у сфері транспорту є
комплексне

транспортне

обслуговування,

яке

за

концепцією

багаторівневості послуги включає власне переміщення в якості основної
послуги, вантажні операції як допоміжні послуги та супутні послуги –
інформаційні, складські, митні тощо. Разом вони складають сукупний
транспортний продукт (рис. 2).
Послуги: складські, інформаційні, страхові,
митні, охорона та супроводження, тощо.

Навантаження та розвантаження.

Перевезення.

Рис. 2. Складові транспортного обслуговування
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В

умовах

ринку

для

забезпечення

прибуткової

діяльності

транспортні організації повинні намагатися максимально задовольнити
вимоги своїх споживачів, які полягають передусім у надійності,
своєчасності, безпеці, економічності перевезень. Найбільшого значення
для споживачів у розвитку цього процесу набувають питання
підвищення корисності наданих транспортних послуг і зниження витрат
на їх придбання. При цьому важливим є постійне підвищення якості
послуг, що надаються транспортною компанією.Світовий досвід
показує, що саме у системах з розвинутими ринковими відносинами, в
умовах гострої конкуренції, виявляються фактори, які роблять якість
умовою

виживання

компаній

та

критерієм

результативності

їх

господарської діяльності.
Транспортна логістика вирішує комплекс завдань з організації
переміщення вантажів транспортом загального користування.
Крім виду транспорту, сьогодні важливе значення має вибір типу
транспортування або транспортної складової логістичних систем. Вибір
здійснюють за відповідними критеріями, наведеними у таблиці 1[5, с.
397].
Таблиця 1
Оцінка виду транспорту за різними критеріями

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

4

4

1

Автомобільний

2

2

2

1

1

4
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перевезення

Вартість

Доступність

вантажі

різноманітні

перевозити

надійність
Здатність

відправлень

Частота

доставки

Вид транспорту

Швидкість

Критерії оцінки

Трубопровідний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

3

3

5

Здійснюючи вибір форми транспортування товарів визначаються з
термінальної системою, розрізняють:
Юнімодальна система - одновидова система, що передбачає участь
автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів «від
дверей до дверей»[2, с. 230]. Не зважаючи на доступність та поширення
цієї системи, вона ускладнена за рахунок експлуатації автомашин та
автопоїздіврізної вантажопідйомності на етапах підбору вантажів,
формування великих відправок, особливо в умовах термінальної
системи.
Інтермодальна система передбачає доставку вантажів деякими
видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням
вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший
без участі вантажовласника.
При створенні мережі мультимодальних перевезень найбільше
значення надається створенню терміналів нових типів з новими
функціями. Залежно від типу перевезень визначається тип терміналу,
його організаційна структура, функції та місце в транспортній мережі.
Враховуючи все вищесказане, до ключових параметрів якості
транспортних послуг відносяться: прийнятна вартість доставки вантажу
одержувачеві; надійність перевезень і можливість доставки за вимогою;
гарантовані строки та тривалість доставки вантажу; забезпечення
зберігання вантажу; швидкість доставки вантажу; ступінь доступності та
гнучкості

обслуговування;

сервіс

при

оформленні,

прийомі

до

перевезення та здаванні вантажу; інформаційна підтримка учасників
транспортного процесу; стан інфраструктури транспортної організації.
Особливість
специфіку

і

складність

маркетингового

перевізного

забезпечення
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процесу
якості

визначають

обслуговування

споживачів транспортними організаціями, обумовлюють необхідність
використання інструментів логістики, яка дозволяє стандартизувати й
оптимізувати параметри якості транспортної послуги. Предметом
логістики виступають потоки, що створюються рухом і трансформацією
товарів,

людей,

інформації,

фінансів

тощо

у

процесі

бізнес-

підприємництва і сприймаються як одне ціле. Логістичний підхід
означає системність, цілісність, оптимізацію сумарних витрат, єдність
проектування та реалізації проектів.
Однією з головних переваг логістичного управління є підвищення
рівня транспортного обслуговування, що досягається в результаті
злагодженого виконання комплексу робіт, пов’язаних з постачанням,
збутом і перевезенням продукції.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
ДО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Стаття присвячена результатам дослідження методів оцінки
відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки.
Автором проаналізовано відомі методи оцінки на основі статистичних
даних, показників діяльності сільськогосподарських підприємств,
окупності інвестицій для відтворення ресурсного потенціалу.
Запропоновано метод інтегрованої оцінки ресурсного потенціалу
території.
Ключові слова: ресурсний потенціал, аграрний сектор, методи оцінки,
відтворення ресурсів, кількісні показники відтворення, якісні показники
відтворення.
Актуальність

питання

відтворення

ресурсного

потенціалу

аграрного сектору економіки не зменшується з часом. Навпаки, до
основних

видів

ресурсів

–

природних,

трудових,

матеріальних

додаються фінансові (інвестиційні) та інформаційні, розвиток яких
активно впливає на розвиток сільськогосподарських підприємств та
територій, сільських громад та продовольчої безпеки країни. Кожен з
видів ресурсів потрібно оцінювати та прогнозувати їх розвиток. Саме це
обумовлює дослідження існуючих та розробку нових методів оцінки
відтворення ресурсного потенціалу.
Зростаючі

темпи

використання

природних

ресурсів

агропромисловим комплексом зумовлюють проблему відтворення та
збереження ресурсів довкілля. Загострення продовольчої проблеми
проявляється в її соціально-економічній сутності у зв’язку із зростанням
кількісних (демографічний ріст) та якісних (культура і якість
харчування) показників і поглиблюється негативними екологічними
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наслідками використання ресурсного потенціалу довкілля, що вимагає
вирішення проблем відтворення ресурсного потенціалу довкілля на
засадах

поєднання

раціоналізації

та

збалансованості

природокористування, і в першу чергу в аграрній сфері економіки.
Серед науковців, що вивчали проблему ефективного відтворення
ресурсного потенціалу АПК можна відокремити таких вчених:
В. Г. Андрійчука¸ П. П. Борщевського, В. І. Бойка, В. В. Вітвицького,
В. Д. Гончарова, О. Д. Гудзинського, Л.В. Дейнеко, А.О. Заїнчковського,
А. І. Коренюка, А.С. Лисецького, І.І. Лукінова, Є. В. Мішеніна,
О. В. Мороза, Л. В. Опацького, П. Т. Саблука, М. П. Сичевського,
П. В. Тархова, О. М. Царенка, Л.Г. Чернюка, О. В. Шубравську, В. В.
Юрчишина, В. М. Яценка та інших.
К. Р. Макконал та С. Л. Брю [4] стверджують, що економічна
ефективність означає «одержати максимальну віддачу при мінімумі
витрат від наявних обмежених ресурсів». Але питання удосконалення
методів оцінки та формування системи оцінок для оцінки ефективності
відтворення ресурсного потенціалу залишається вивченим недостатньо.
Мета статті — узагальнення відомих та розробка нових методів
оцінки ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки.
Виклад основного матеріалу. Одним з відомих підходів є оцінка
ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору
економіки як суми

ресурсів, де відтворювальні аграрні природні

ресурси додаються за їх відтворювальними оцінками, а трудові – за
оцінками, які виходять з можливості заміни не відтворювальних
ресурсів визначеною кількістю виробничих фондів [4, С. 240 – 252].
Одним з методів оцінки відтворення є використання системи
оперативної оцінки еколого-економічних наслідків антропогенного
впливу на ґрунти і ландшафти, зростання значення практичного
використання системи екологічного моніторингу і заходів державного
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регулювання: цілеспрямованого оподаткування, трансфертів, штрафів
тощо [1].
Оцінка продовольчого комплексу охоплює сукупну виробничу,
природоохоронну та природовідтворювальну складові, сукупну робочу
силу, яка задіяна у виробничому процесі та обслуговуючих галузей.
При розрахунку обсягу виробництва продовольства на одиницю
природних ресурсів виділяють системи натуральних, енергетичних та
економічних

(грошових)

показників.

Природно-ресурсний

та

продовольчий потенціал у ряді випадків виступає як лімітовані ресурси
розвитку аграрного сектору [1].
Основною складовою аграрного природно-ресурсного потенціалу є
продуктивні сільськогосподарські угіддя. Ефективність використання
аграрних ресурсів доцільно оцінювати шляхом зіставлення обсягів
виробленої продукції у вартісному, натуральному або енергетичному
виразі. Наприклад, показник ефективності використання ресурсу буде
рівнятися відношенню величини обсягів виробництва до зібраної площі,
що вимірюється в т/га, а землемісткість продукції є зворотним
показником і вимірюється в га/т товарної продукції [5].
Одним з методів оцінки ресурсного потенціалу аграрного сектору є
досягнення балансу, лише позитивне сальдо у всіх аспектах розвитку
продовольчої індустрії сприятиме зростанню продовольчої ефективності
використання аграрного природно-ресурсного потенціалу та вирішення
проблеми продовольчого суверенітету.
Продовольчий потенціал аграрних природних ресурсів є не чим
іншим як їх здатністю прямо чи опосередковано виробляти продукти
харчування

та

продовольчу

сировину.

При

цьому

ступінь

антропогенного навантаження на одиницю продуктивних угідь на нашу
думку не має перевищувати величину потенціал само відтворення
території.
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Одним з головних показників рівня стабільності національної
економіки є валовий валовий продукт, тобто сукупна ринкова вартість
всього обсягу, як правило, річного виробництва продовольчих товарів
для забезпечення потреб життєдіяльності людини [6].
При

розрахунках

використовують

систему

натуральних,

енергетичних та вартісних (економічних) показників. Застосовують такі
підходи

щодо

раціоналізації

природних

ресурсів

продовольчого

спрямування як: мінімізація; оптимізація; максимілізація .
Стосовно інвестицій у агропродовольчий комплекс, зокрема у
харчову та переробну промисловість, то пріоритетним є цільова
адресність зовнішніх та внутрішніх інвестиційних вкладів. Крім того
відновлення

та

ефективний

розвиток

харчової

та

переробної

промисловості вимагає дійового захисту вітчизняних товаровиробників,
в т. ч. через використання місцевими підприємствами сировини, яка при
відповідній технологічній переробці вимагає мінімальних витрат.
Іншими чинниками зростання продовольчої ефективності ресурсного
потенціалу є реконструкція матеріально-технічної бази аграрного
сектора, удосконалення чинного оподаткування, державна підтримка
гармонійного збалансованого розвитку сировинної бази продовольчого
комплексу [7].
Як правило, продуктивність землі значно знижується в результаті
інтенсивної деградації земельних ресурсів, послаблення саморегуляції в
агроекосистемах. Теоретико-методологічні здобутки економічної науки
та практичний досвід вітчизняних товаровиробників переконують, що це
можливо лише за умови використання системних методів оцінки
динаміки і трансформації екологічної та економічної ефективності
відтворення аграрних ресурсів продовольчого комплексу [8, С. 281 –
289].
Економічна ефективність при використанні ресурсного потенціалу
території за відповідний проміжок часу, зменшенні витрат на
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відновлення, відтворення природного стану аграрних ресурсів довкілля
в

результаті

підвищення

ефективності

розширеного

відтворення

продовольчих ресурсів довкілля у цілому. Екологічну ефективність
можна характеризувати зменшенням витрат на нейтралізацію наслідків
інтенсивного

антропогенного

втручання

у

екологічну

рівновагу

агроландшафтів, зокрема створення належних умов для відтворення
аграрних природних ресурсів [1].
Формування прозорої кредитно-фінансової системи [8, С. 117 - 130]
дасть можливість оцінити окупність інвестиційних ресурсів .
Як стверджує П.П. Борщевський [9], для розрахунку загальної та
виробничої продовольчої ефективності аграрного ресурсного потенціалу
використовують таку систему показників: загальна площа земель, га; в
т.ч. площа оброблюваних земель; динаміка населення, млн. чол.; обсяг
валової продукції сільського господарства, млн. грн; виробництво
валової продукції на душу населення, грн∕чол; землезабезпеченість на
людину, га / чол.; в т.ч. площа оброблюваних земель, га / чол.:
продовольча ефективність використання всіх земель, дол. США;
продовольча ефективність використання оброблюваних земель, дол.
США.
Виділяють такі групи показників [9] використання природноресурсного потенціалу: комплекс заходів по запобіганню та зниженню
негативного впливу на природне середовище, розширеному відтворенню
ресурсів

довкілля,

збільшення

ступеня

та

глибини

переробки

мінеральної сировини, показники інвестиційного забезпечення та оцінки
ефективності заходів з відновлення та збереження природно-ресурсного
потенціалу, економічного ефекту реалізації природо відтворювальних
заходів.
На нашу думку, для розрахунку ефективності відтворення
природно-ресурсного потенціалу території доцільно використовувати
систему таких показників: загальна площа оброблюваних земель, млн.
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га; динаміка кількості населення, млн. чол.;землезабезпеченість на
людину, га / чол.;продуктивність праці в сільськогосподарських
підприємствах;прибутковість;рівень та норма рентабельності;валовий
внутрішній продукт на душу населення;виробництво основних видів
продовольства у валових обсягах, на душу населення, на одиницю
аграрних природних ресурсів;обсяг валової продукції сільського
господарства, млн. грн;валова продукція сільського господарства на
душу населення, грн / чол.індекси співвідношення виробництва та
споживання

продовольства

у

регіональному

розрізі;індекси

використання інноваційних природно-зберігаючих технологій.
Інтегрований

коефіцієнт

відтворення

ресурсного

потенціалу

території доцільно розраховувати таким чином:
Кі = Кc * Kв * Iн* Кз*Кл* Кт
де: Кc – коефіцієнт екологічної стабільності території Kв –
коефіцієнт забору води з природних об’єктів на одну особу за рік, м 3 Iн
– індекс щільності населення, чол./км2 Кz – руйнівне навантаження на
земельні угіддя, за рік, Кз – руйнівне навантаження на лісові угіддя за
рік, Кт – руйнівна плинність трудових ресурсів.
Вибір найкращого варіанту використання коштів регіонального
фонду

відтворення

природного

ресурсного

потенціалу

АПК

здійснюється за допомогою імітаційного моделювання. Розробка і
реалізація регіональної програми відтворення природного ресурсного
потенціалу АПК пов’язана з подоланням принципових труднощів
інформаційного, наукового, технічного і організаційного характеру.
Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок, що
перераховані труднощі можна подолати за допомогою спеціальної
імітаційної системи. Така система, як показано на рис.1, складається з
банку вихідних даних, набору економіко-екологічних алгоритмів і
комп’ютеризованих програм, процедур аналізу варіантів приграми й
прийняття рішення на підставі результатів комп’ютерної обробки даних.
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Призначення імітаційної системи – генерування варіантів стратегій
ресурсокористування в АПК та їх всебічна комплексна оцінка з
урахуванням потреб ресурсокористування регіону.
І. Регулювання

ІІ. Моделювання

Економічна концепція
відтворення природного
ресурсного потенціалу АПК
Прогнозування розвитку
(моделювання)

Мета і завдання на перспективний
період

Варіації випуску кінцевої
продукції

Економіко-математичні моделі
оптимізації галузевої структури і
територіальної організації
господарства регіону

Варіанти регулювання відтворення
природного ресурсного
потенціалу АПК

Методи оцінки соціальноекономічних наслідків реалізації
варіантів регулювання

Аналіз, оцінка варіантів
регулювання, прийняття рішень

Рис.1. Блок-схема структури імітаційної моделі економічного
регулювання відтворення природного ресурсного потенціалу АПК в
регіоні
Розроблені методичні рекомендації з економічного відтворення
природного ресурсного потенціалу АПК на регіональному рівні
дозволяють практично вирішувати завдання пошуку шляхів формування
та ефективного використання обмежених фінансових ресурсів на
підставі

імітаційних

моделей

економічного

регулювання

для

відтворення природних ресурсів аграрної сфери.
Висновки.

Чітко визначених методів оцінки ефективності

відтворення природно-ресурсного потенціалу не існує.
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Оцінка

ресурсного

потенціалу

здійснюється

за

допомогою

натуральних, енергетичних та вартісних показників.
відтворення

ресурсного

потенціалу

аграрного

системи

Ефективність

сектору

повинна

відображати досягнення балансу між екологічною стабільністю та
господарським розвитком аграрного сектору.
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Деркач Д. І..здобувач освітнього рівня «магістр»
Науковий керівник : Чорна Л.О. ,д.е.н.,професор кафедри
менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Вінниця
СИСТЕМА ЯКОСТІ В ПОВНОМУ МАСШТАБІ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття містить методику запровадження системи якості в повному
масштабі підприємства. Серед складових системи якості автор
пропонує розглянути питання композиції та декомпозиції, формування
наскрізної системи бізнес-процесів та оцінки їх якості. В статті
сформовані пропозиції щодо методики запровадження системи якості.
Ключові слова:система якості, бізнес-процеси, моделювання бізнеспроцесів, сертифікат якості, оцінка якості, менеджер з якості.
Процеси євроінтеграції активно впливають на зміни потенціалу
підприємства та вимагають нових підходів до його формування,
позиціонування підприємства на міжнародних ринках.
Мета статті – проаналізувати особливості запровадження системи
якості в повному масштабі.
Серед науковців та практиків, що досліджували проблеми
запровадження системи якості на підприємствах можна відокремити
наукові праці таких авторів як О. В. Аристова, О.П. Глудкіна, У. Е.
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Демінга, Д. Джурана, І.Д. Ільєнкової, К. Ісикави, О.О. Коваленко, Ф.Б.
Кросбі, О.Є. Кузьміна, В.А. Лапідуса, І.І. Мазура, В.В. Окрепилова,
В.Ю. Огвоздіна, П.А. Орлова, К. Рамперсада, Г. Тагуті, А. Фейгенбаума,
Дж. Харрингтона, Хьюберта, Л.О. Чорної, , В.Д. Шапіро, М.І. Шаповала
та інших.

Не дивлячись на те, що системи якості достатньо

розповсюджені, але розробка стратегії системи якості та її реалізація в
повному масштабі є проблемою, що вирішена науковцями і практиками
не до кінця.
Стратегія управління якістю визначає принципи розробки продуктів
і їх виробництва з урахуванням реальних потреб замовників або
споживачів [1]. Ефективна стратегія вимагає, щоб компанія навчилася
прислухатися до відгуків споживачів у будь-якій формі. Крім того, вона
вимагає реалізувати механізми, що дозволяють перетворити бажання
споживача в конкретні властивості продуктів, якими можна управляти,
наприклад дизайн, легкість використання, надійність, ефективність
технічного обслуговування. В рамках продуманої стратегії управління
якістю показники ефективності різних підрозділів повинні бути
узгоджені з цілями щодо якості, поставленими перед всією компанією в
цілому. Наприклад, цілі щодо підвищення обсягів випуску повинні бути
врівноважені відповідними цілями щодо зменшення або повного
усунення дефектів і відходів виробництва. Однак найчастіше баланс між
цільовими показниками порушується. Іноді це відбувається на рівні
вищого керівництва, наприклад, якщо організація приділяє занадто
багато уваги фінансовим показникам і занадто мало – показниками
ефективності виробництва. У деяких випадках проблеми виникають на
більш низьких рівнях, якщо не передбачена каскадна система для
послідовного розподілу показників якості від підрозділів і служб. Буває
так, що процедури збору відомостей про реальні потреби замовників або
споживачів

використовуються

занадто

неефективно.
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рідко

або

працюють

За даними [1], аналіз першопричин, які призвели до виникнення
проблем з якістю автомобілів, показав, що 40% дефектів виникає на
стадії розробки, 30% пов'язані з якістю деталей, а що залишилися 30% з
проблемами на етапі виробництва. Питання управління якістю можна
звести лише до додаткових перевірок та експертиз на заключному етапі
виробничого циклу. Серед багатьох підходів, що запропоновані для
запровадження системи якості на підприємстві, можна виділити
концепцію бережливого виробництва, завдяки якій вдалося домогтися
радикального поліпшення показників якості. В основі цього досягнення
лежав принцип, згідно з яким робочий на складальної лінії повинен був
зупинити конвеєр, як тільки помічав дефект. Це дозволяло негайно
вжити заходів до усунення проблеми і запобігти її виникненню в
майбутньому. І саме головне, що така концепція може бути
запроваджена

на

кожному

бізнес-процесі

–

неважливо

–

це

функціональний, технологічний або управлінський процес. Однак не в
кожної компанії служба управління якістю має достатньо повноважень і
впливу, щоб ефективно справлятися з цими завданнями. У ході
дослідження репрезентативної вибірки з числа провідних італійських
компаній [1], що займаються виробництвом споживчих товарів і товарів
тривалого користування, ми з'ясували, що керівники служб управління
якістю в 75% випадків не знаходилися в прямому підпорядкуванні
главам компаній. У таких організаціях набагато важче забезпечити
належну увагу до проблем, пов'язаних з якістю, а також швидке
прийняття рішень з цих питань.
При

розробці

повномасштабної

системи

управління якістю,

необхідно визначити кожного користувача та відповідального за центр
якості. Так, наприклад система менеджменту для власника покаже
ефективність процесів організації, стане перепусткою для міжнародного
ринку.
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Для

менеджерів

проаналізувати

вищого

процеси

та

рівня

така

система

дозволить

автоматизувати

систему

загального

корпоративного управління, зробити її прозорою для керівництва і
здатною гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища. Крім того,
отримати і використовувати систему показників і критеріїв оцінки
ефективності управління на кожному етапі виробничої / управлінського
ланцюжка.
Система показників, побудована в межах процесного управління,
структурується за трьома напрямками [2]:
показники результату діяльності процесів і організації в цілому
(досягнення запланованих результатів - за обсягом, якістю, номенклатурі
і термінів);
показники ефективності діяльності процесів і організації в цілому
(відношення отриманих результатів до витрат часу, фінансових та інших
ресурсів);
показники задоволеності клієнтів результатами роботи організації.
Наприклад,діяльність

підрозділу,

що

розробляє

нормативні

документи, можна оцінити таким чином:
показники продукту (результативності процесу) – виконання
графіка розробки документів, кількість відхилень від графіка;
кількість циклів узгодження і коригувань документів;
відсоток документів, затверджених з першого разу (без зауважень);
кількість доробок, внесених у документ протягом перших 3-х
місяців його експлуатації;
показники процесу (ефективності процесу) – питомі трудовитрати
на розробку однієї сторінки документа (часові та фінансові);
ступінь виконання вимог до документів;
показники

задоволеності

споживачів

–

кількість

зауважень,

висловлених споживачами документів за початковий період (місяць,
півроку чи рік встановлюється для кожного типу документів);
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анкетна оцінка задоволеності споживачів якістю розроблених
документів.
Система
показників

процесного
діяльності

управління
організації,

заснована

на

плануванні

вимірюванні

та

досягненні

безперервного покращення результатів діяльності. Система спрямована
на задоволення потреб п'яти груп осіб, зацікавлених у діяльності
організації: співзасновники (інвестори); споживачі на ринку; персонал
організації; постачальники; суспільство. Баланс дотримання інтересів
кожної з цих груп визначає генеральний директор. Можливість
сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам
міжнародного стандарту МС ІСО 9001: 2000, так як в основі процесного
підходу до менеджменту організації лежать міжнародні стандарти МС
ISO серії 9000: 2000. Впровадження процесного підходу і побудова
системи менеджменту якості гарантує чітко визначений порядок і
відповідальність за розробку, узгодження, затвердження та ведення
документації, відповідність її чинній нормативній базі.
СМК для фінансового менеджера або головного бухгалтера – це, в
першу

чергу,

інтеграція

фінансових

документів

та

технологічними процесами та управлінським обліком.

потоків

з

Стандарт МС

ІСО 9004: 2000. рекомендує включити в число ресурсів, що
враховуються при створенні систем менеджменту, фінансові ресурси і
проводити оцінку не тільки результативності, але й ефективності
процесів і СМК. Особливо це стосується оцінки трудовитрат на збір та
обробку інформації, які

повинні

зіставлятися

з її

цінністю і

управлінських рішень, прийнятих на основі цієї інформації; оцінки
трудовитрат на створення і підтримку в актуальному стані документів,
що регламентують діяльність. У цій області фінансовий директор є
одним з основних зацікавлених осіб. Таким чином у власників процесів
з'являється і культивується фінансове мислення, що сприяє їх
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перетворенню

з

управлінців-адміністраторів

у

кваліфікованих

менеджерів.
Методика запровадження системи якості на підприємстві в повному
масштабі базується на стратегії, яка деталізується до цілей кожного
підрозділу і бізнес-процесів. Сьогодні, на жаль, тільки 5% менеджерів
«бачать» свої процеси, використовують інструменти процесного
управління [3]. Регламентна база тільки на 10-15% змістовно спирається
на знання бізнес-процесів. Через 6 місяців співвідношення стає 25% і
25% відповідно. Через рік 75% і 50%. Через два роки 100% і 75-80% і
т.д. Для роботи з бізнес-процесам сучасна компанія може вибрати ряд
методик та інструментів (програмних продуктів). У першу чергу, варто
подумати про використання інструментального середовища опису та
регламентації бізнес-процесів. Такий інструмент дозволяє створити базу
знань про бізнес-процеси компанії. Дуже важливо те, що середовище
моделювання зберігає інформацію про бізнес-процеси в стандартному
вигляді; дозволяє автоматично формувати (вивантажувати в MS Word)
стандартні та на 100% готові до узгодження та затвердження
регламентуючі документи (тобто допомагає вирішувати стратегічну
задачу формування всієї регламентної бази компанії на основі глибокого
розуміння бізнес-процесів);

забезпечує доступ

всіх зацікавлених

співробітників до інформації про процеси через web-інтерфейс
(наприклад, кожен фахівець може швидко подивитися всі операції, які
він повинен виконувати в різних процесах, вимоги до них, форми
використовуваних документів, показники, контрольні процедури тощо).
Моделювання

бізнес-процесів

та

подальше

застосування

оптимальних моделей повинно починатись зі стратегічних карт розвитку
діяльності організації [4]. Вони повинні бути представлені не тільки у
вигляді складних схем, а і асоціативно, за алгоритмом від загального до
детального. Інтеграція технологій візуалізації і цих методів зможуть
поєднати алгоритми швидкого інтелектуального аналізу даних з
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інтуїтивними здатностями людського розуму, що дозволить поліпшити
якість та швидкість процесу інтелектуального аналізу даних. Візуальні
методи аналізу даних також повинні бути тісно інтегровані з системами,
що використовуються для управління величезною кількістю спорідненої
та слабо структурованої інформації, включаючи управління базами
даних та знань. Основою є інтелектуальна карта діяльності та розвитку
організації. Основна, центральна тема розташовується в середині карти
пам'яті.

Вона

формулюється

як

можна

більш

точно,

та/або

представляється у вигляді зображення. Назовні відходять розгалуження
до різних найголовніших підрозділів, від яких, в свою чергу відходять
розгалуження до інших під-підрозділів, які представляють відповідну
інформацію. В кінцевих розгалуженнях (листі) наводяться ключові
слова. Під час укладання карти розуму, можна застосовувати кольори,
зображення, тощо, задля полегшення роботи мозку та аналізу карти
розуму. Візуально, інтелект-карта являє собою мережу понять і ідей,
розташованих навколо зображеної в центрі ключовою думки і певним
чином пов'язаних між собою логічними залежностями. Відповідно до
кожної гілки інтелект-карти формують дерево бізнес-процесів до самої
простої операції та роблять акцент на власників бізнес-прцоесів та
перехід від одного бізнес-процесу до іншого. Внутрішні бізнес-процеси
створюють і надають пропозицію цінностей клієнтові. Результат
внутрішніх процесів - випереджаючий індикатор майбутніх покращених
параметрів клієнтської і фінансової складових. Стратегія ґрунтується на
диференційованій за цінністю пропозиції споживачеві. Задоволення
клієнтів - це джерело сталого створення вартості. Стратегія вимагає
чіткого визначення цільових клієнтів і пропозиції споживчої цінності.
Ясність і чіткість цієї пропозиції - один з найбільш важливих аспектів
стратегії і будуть детально розглянуті при побудові стратегії для різних
організацій.
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Якщо організацію та її діяльність розглядати за системним
підходом, внутрішній бізнес-процес можна підрозділити на чотири
комплексні компоненти:
- операційний менеджмент: виробництво і доставка продуктів і
послуг клієнтам;
- менеджмент клієнтів: встановлення і регулювання взаємин із
споживачами;
- інновації: розробка і розвиток нових продуктів, послуг, процесів
і взаємин;
- дотримання

місцевих

законів

і

внесок

у

розвиток

співтовариства: активна участь в життя співтовариства і неухильне
дотримання чинного законодавства.
Кожен з цих компонентів може мати буквально сотні складових,
які в тій чи іншій мірі беруть участь в створенні вартості. Керівники,
розробляючи свою стратегію, повинні визначити декілька вирішальних
процесів, найбільш важливих для створення і надання клієнтам
диференційованої пропозиції споживчої цінності. Ці процеси і є
стратегічними напрямками.
Побудова візуальної моделі відбувається на основі інформації,
отриманої під час формалізації виробничого процесу. Така інформація –
результат першої спроби чіткого викладу характерних закономірностей
цього процесу, а також постановки завдання. Цей опис є змістовним
матеріалом для наступних етапів формалізації, а саме – для побудови
формалізованої схеми процесу та математичної моделі для нього.
Подальший

алгоритм

моделювання

бізнес-процесів

приблизно

відтворює процес, який моделюється, з точки зору його функціонування
в часі. Тобто імітуються елементарні явища, які цей процес утворюють,
зі збереженням їх логічної структури та послідовності виконання. Така
карта може бути створена для будь якого відділу, окремого напрямку
діяльності організації.
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Отже, результатом моделювання бізнес-процесів є спеціальний
алгоритм, який відтворює формалізований процес і дає змогу за
вихідними даними, що містять відомості про початковий його стан і
параметри (вхідна інформація), одержати інформацію про стан даного
процесу в довільний момент часу. Побудова візуальної моделі являє
собою необхідний, але не останній крок дослідження.
Наступний крок – використання отриманої моделі для визначення
загальних закономірностей процесу, який вивчається, або конкретних
числових залежностей між розмірами, що фігурують. Це відбувається
шляхом опрацювання та використання для вирішення практичних
завдань інформації про стан процесу, отриманої в результаті роботи
моделюючого алгоритму.
Отже, перший етап розробки моделі полягає в дослідженні
перебігу реального процесу, другий – у виборі системи показників, яка
була б достатньо повною та придатною для задовільного опису
аналізованого процесу та використання для контролю бізнес-процесів та
операцій.

Процес

здійснення

операцій

на

підприємстві

зручно

розглядати як інтервальний часовий (динамічний) ряд, рівні якого можна
отримати шляхом фіксування та обліку даних через визначені проміжки
часу – добу, місяць, рік тощо.
Менеджери, що є власниками бізнес-процесів, не тільки їх
здійснюють, а і несуть відповідальність, саме тому для прийняття
ефективних рішень під час виконання бізнес-процесів, необхідно мати
варіативні моделі для різних ситуацій та можливість комбінувати
операції. Особливо це стосується управлінських процесів в невизначеній
ситуації.
Таким чином, запровадження системи якості на підприємстві у
повному масштабі передбачає формування балансу між стандартними та
нестандартними

ситуаціями

та

процесами,
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дотримання

стратегії

розвитку підприємства та одержання якісних показників виконання
кожного процесу і виробництва товарів та послуг.
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Стаття містить аналіз сучасних трендів розвитку конкурентного
потенціалу підприємства. Автор розглядає основні дефініції та
розуміння конкурентного потенціалу та зміни в його формуванні в
умовах
трансформаційних змін та інтеграційних процесів
інформаційного суспільства.
Ключові слова: конкуренція, конкретність, конкурентний потенціал,
інформаційне суспільство, інформація як інструмент підвищення рівня
конкурентного потенціалу.
Питання формування та розвитку конкурентного потенціалу
підприємства завжди було актуальним для ринкового середовища та
підприємств, що динамічно розвиваються. Економічна категорія
«конкурентний потенціал є новою категорією та вже представлена в
роботах українських вчених [1], але вивчення сучасних трендів розвитку
українського потенціалу дозволить розвинути теоретичний фундамент
та сформувати нові підходи до його визначення, формування та
розвитку.
Мета статті – проаналізувати тенденції розвитку конкурентного
потенціалу підприємства.
Серед вчених, роботи яких можуть бути використані для аналізу
категорії, необхідно визначити роботи Л.В. Балабанова, О.І. Балацького,
І.Р. Бузько,
І.Є. Дмитренко, А.Є. Воронкова, О.О. Коваленко, І.М. Кирчата, Н.С. Кра
снокутської, Є.В. Лапіна, А.І. Лужецького, О.І. Олексюк, І.П. Отенко,
Г.В. Поясник,, І.М. Рєпіна, Г.С. РахімоваО.А. Сущенко, Х.А. Фасхієва,
О.С. Федоніна,

Л.О. Чорної,

Н.Ю. Чорноїтаінших.

Відомо,

що

конкурентний потенціал об’єднує три рівні зв’язків – минуле,
можливість виживання та використання можливостей в майбутньому [2,
c.

174].

Зміни

в

сутності

категорії

обумовлені

теоретичними

дослідженнями та особливостями розвитку ринкового середовища, в
якому функціонують підприємства [3]. Саме це обумовлює необхідність
аналіз

сучасних

підприємства.

трендів

Розуміння

розвитку
сутності
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та

конкурентного
складових

потенціалу

конкурентного

потенціалу

як

інтегрального

ресурсу

конкурентоспроможності

дозволить підприємству відслідковувати кризові моменти в кожній
складовій розвитку підприємства та цільових ринків [4]
Система конкурентного потенціалу підприємства, як цілісну
систему, неможливо уявити без фактори зовнішнього середовища,
особливо тих факторів з якими підприємство безпосередньо взаємодіє.
До основних факторів безпосереднього оточення організації відносять
споживачів, конкурентів, постачальників [5, C. 277]. Безумовно, ці
фактори, з точки зору ступеня управлінського впливу, не рівнозначні з
факторами внутрішнього середовища підприємства, але управлінські дії
відносно їх можливо проводити опосередковано через стратегії
конкуренції,
клімат.

комунікаційну

Принциповою

політику,

різницею

сприятливий
між

інвестиційний

сучасним

поняттям

конкурентоспроможності підприємства, як існуючих порівняльних
переваг з іншими підприємствами, і конкурентним потенціалом є і те,
що ця економічна категорія пов'язує не тільки наявні переваги щодо
функціонування підприємства, не тільки переваги щодо впливу на
споживачів і постачальників (інвесторів), але і визначає можливі
переваги щодо перспектив розвитку, в першу чергу в плані вибору
раціональних конкурентних стратегій. При такому підході в систему
конкурентного потенціалу як об'єкта управління необхідно включити
підсистему конкурентних стратегій, на які також поширюються
управлінські дії суб'єкту управління конкурентним потенціалом. Тобто,
конкурентний

потенціал підприємства

як

система

являє

собою

сукупність об'єднаних в єдине ціле для вирішення завдань створення,
підтримки

і

розвитку

конкурентних

переваг

в

довгостроковій

перспективі і пов'язаних між собою підсистему факторів внутрішнього
середовища, підсистему факторів зовнішнього середовища прямого
впливу, а також підсистему конкурентних стратегій. Конкурентні
переваги фірми можна розділити на дві категорії: "перевага в уміннях" і
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"перевага в ресурсах". Перша категорія обумовлена ефективністю
роботи маркетологів і збутовиків та включає в себе ноу-хау в
дослідженнях
маркетингу,

і

проектуванні,

вміння

вдале

організувати

використання

стимулювання

можливостей
збуту

тощо.

Різноманітними можуть бути і ресурси, що сприяють виникненню
переваг в конкуренції: доступ до сировини, енергії, комплектуючих;
фінансовий, кадровий склад та його кваліфікація; наявність розвиненої
системи науково-технічного та комерційного співробітництва. Вчені та
практики розрізняють чотири основні рівні конкурентоспроможності
підприємства.
Перший рівень – нейтральна організація управління.
Другий рівень – зовнішня нейтральність.
Третій рівень – активна позиція на зовнішньому рівні.
Четвертий рівень – активна позиція на зовнішньому ринку та гнучке
внутрішнє управління.
Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства може бути
виконана за такими етапами [6, c. 15].
І етап – визначення кола підприємств-конкурентів.
ІІ етап – збір інформації про діяльність підприємств-конкурентів.
ІІІ етап – формування системи оціночних показників.
Модель

стратегічного

управління

підтримки

конкурентоспроможності передбачає використання візуальних карт
стратегічних

цілей,

тактичних

планів

та

профілів

конкурентоспроможності для кожного напряму діяльності з подальшою
деталізацією

до

кількісних

показників,

що

характеризують

прибутковість, рентабельність, фінансову незалежність як підприємства
в цілому, так і його окремих підрозділів та напрямів роботи [6].
Структура конкурентного потенціалу підприємства складається з
об'єктних та суб'єктних складових.
1. Суб'єктні складові пов'язані із суспільною формою їх виявлення.
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Вони не споживаються, а становлять передумову раціонального
споживання об'єктних складових. До них відносяться: науковотехнічний потенціал, управлінський потенціал, потенціал організаційної
структури управління, маркетинговий потенціал.
Науково-технічний потенціал – узагальнююча характеристика рівня
наукового забезпечення виробництва (науки, техніки, технології).
Управлінський потенціал – це навички та здібності керівників усіх
рівнів управління.
Потенціал організаційної структури управління – це загально
корпоративний управлінський (формальний та неформальний) механізм
функціонування підприємства.
Маркетинговий
систематизовано

потенціал
визначати

–

це

потреби

здатність
попиту,

підприємства
організовувати

виробництво, продаж і обслуговування після продаж на задоволення
потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту. Сюди
також можна віднести потенціал бренду підприємства.
Логістичний

потенціал

–

це

максимальна

продуктивність

підрозділів, що відповідають за пересування матеріалів і готових виробів
(транспортування, складування, збереження, сортування і перерозподіл).
2. Об'єктні складові пов'язані з матеріально-речовинною формою
потенціалу підприємства.
Потенціал оборотних фондів – це частина виробничого капіталу
підприємства у вигляді певної сукупності предметів праці (сировини,
конструкційних матеріалів, палива, енергії та різних допоміжних
матеріалів), які перебувають у виробничих запасах, незавершеному
виробництві, напівфабрикатах власного виготовлення і витратах
майбутніх періодів.
Потенціал нематеріальних активів – сукупність можливостей
підприємства використовувати права на нові чи наявні продукти
інтелектуальної праці в господарському процесі з метою реалізації
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корпоративних інтересів.
Потенціал

технологічного

персоналу

–

здатність

робітників

виробляти різні продукти, надавати послуги чи виконувати роботи.
Потенціал

відтворення

–

це

сукупність

матеріально-технічних,

нематеріальних, фінансових та інших ресурсів капіталу, які перебувають
у розпорядженні підприємства або можуть бути додатково залучені й
використані відтворення факторів виробництва.
Фінансовий потенціал – обсяг власних, позичених та залучених
фінансових ресурсів підприємства, що ними воно може розпоряджатися
для здійснення поточних і перспективних витрат.
Також існують інтегруючі складові: трудовий, інфраструктурний та
інформаційний потенціали. Формування конкурентного потенціалу
підприємства – це процес ідентифікації

та створення спектра

підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних
організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного
відтворення.
Для

ефективного

функціонування

конкурентоспроможності

підприємств

і

та

забезпечення

інших

суб'єктів

господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні,
структурно-функціональні,

соціально-трудові

та

інші

елементи

потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких
структур до ефективного управління технологічними й організаційними
змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх
потенційних соціально-економічних можливостей.
Фінансовий потенціал є дуже важливим для підприємства, тому що
це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів
підприємства, а достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне
використання визначають стійкий фінансовий стан: платоспроможність,
фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку найважливішим
завданням

підприємств

є

пошук
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резервів

збільшення

власних

фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою
підвищення ефективності роботи підприємства загалом.
Світовим трендом в розвитку конкурентного потенціалу окрім
проаналізованих вище складових, є розвиток інформаційного потенціалу
підприємства,
електронних

активного
каналів

розвитку

продаж,

представництва

партнерської

в

мережі

та

взаємодії,

інтернет-

потенціалу

повинен

маркетингу тощо [7, C.10].
Моніторинг

показників

конкурентного

формуватись за «концепцією двох дзеркал», що може бути реалізована
на основі сучасної аналітичної інформаційної системи, що містить
інструменти

обліку

існуючого

потенціалу підприємства,

аналізу

конкурентного середовища, прогнозні моделі розвитку з врахуванням
можливих змін як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі
підприємства

[8,

C.

38].

Чинники

конкурентоспроможності

підприємства, його потенціалу формуються за двома відомими
підходами (як визначає Д. Воронов) – операційним (наприклад,
рентабельність і рівень витрат), або фактори різного рівня ієрархії
(наприклад,

валова

рентабельність

і

рентабельність

за

чистим

прибутком) та експертним – за якісними приблизними оцінками. Але
різні економічні фактори в кожній конкретній економічній ситуації
різною мірою впливають на конкурентний потенціал підприємства.
Тому адаптована система показників повинна бути сформована для
оцінки конкурентоспроможності різних господарюючих суб'єктів.
Рейтингові моделі спеціалізованих агентств, які часто використовують
для оцінки конкурентного потенціалу являють собою не що інше, як
зважену оцінку кредитоспроможності компаній, засновану на обліку
кількісних показників фінансово-господарської діяльності, якісних
управлінських даних, показниках підтримки групи або держави,
параметрах кредитної історії та попереджувальних сигналах. Схожі
рейтингові моделі застосовуються кредитними організаціями, що
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застосовують внутрішні рейтинги позичальників згідно Базельських
угод про оцінку банківських ризиків. У термінології цього дослідження
рейтингові моделі

використовують суть операційні методи. Але, не

дивлячись на авторитетність таких агентств, як Fitch, Moody's, Standard
& Poor's або РА «Експерт» основою для оцінки конкурентного
потенціалу рейтингові моделі бути не можуть [9].
По-перше, рейтинги мають переважно кредитний контекст і
дозволяють оцінити більшою мірою платоспроможність підприємства,
ніж його конкурентоспроможність.
По-друге, рейтингові моделі спеціалізованих агентств носять
закритий і непублічний характер. З одного боку, це робить можливим
маніпуляції і спотворення рейтингів (у чому звинувачуються провідні
світові агентства у зв'язку з присвоєнням високих рейтингів емітентам та
цінних паперів дефолтного рівня перед кризою ліквідності 2008 р.) З
іншого, вільне використання рейтингових моделей іншими суб'єктами
ринку (крім власника моделі) стає неможливим.
По-третє, застосування рейтингових моделей (операційних методів)
є настільки трудомістким, «громіздким» і, як наслідок, - дорогим, що
дозволити собі їх використання можуть тільки найбільші компанії та
кредитні організації.
З

цих

причин

в

конкурентоспроможності

практиці
компаній

мікроекономічного
операційні

методи

аналізу
широкого

поширення не знаходять.
Частіше

всього

використовують

комбіновані

методи,

які

дозволяють визначити стратегічні групи показників конкурентного
потенціалу підприємства, як досягнутого, так і потенційного. В основі
підходу

лежить

конкурентоспроможність

твердження,

відповідно

господарюючого

суб'єкта

до
є

якого

інтегральна

величина (комбінація) поточної конкурентоспроможності підприємства
та його конкурентного потенціалу.
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Поточна і потенційна конкурентоспроможність і їх співвідношення
в

рамках

інтегрального

показника

конкурентоспроможності

підприємства залежно від методу можуть варіюватися. У більшості
випадків поточна (досягнута) конкурентоспроможність визначається на
підставі

оцінки

конкурентоспроможності

продукції

підприємства

(продуктові методи), потенційна - шляхом оцінки окремих показників
ефективності виконання ним окремих аспектів господарської діяльності
(за аналогією з операційними методами).
Використовуваний математичний апарат виробленої оцінки (як
поточної, так і потенційної) також схожий з відповідними продуктовими
та операційними методиками.
До переваг даної групи методів слід віднести те, що вони
враховують не тільки досягнутий рівень конкурентоспроможності
підприємства,

але

і

його

можливу

динаміку

в

майбутньому.

Взаємодоповнення продуктових і операційних методів, здавалося б,
повинно нівелювати їхні слабкі сторони і об'єднати сильні. Але на
практиці, це не так. Операційні методи використовують, як правило,
формально. А експертні
достовірності

-

виконаних

в неповному обсязі та без дослідження
оцінок.

Методологічна

суперечливість

продуктових методів посилилася трудомісткістю операційного підходу,
в результаті чого комбіновані методи знаходять найменше застосування
серед дослідників конкурентоспроможності підприємств. Таким чином,
проблема оцінки кожної окремої складової конкурентного потенціалу з
подальшою оцінкою ваги у визначений період життєвого циклу та
подальшої синергії одержаних оцінок для визначення інтегрального
показника

конкурентного

потенціалу

підприємства

відносно

поставлених стратегічних цілей та позиціонування на ринку залишається
невирішеною і потребує подальших досліджень з можливістю реалізації
в інформаційній системі підприємства.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що до основних
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тенденцій розвитку конкурентного потенціалу підприємства можна
віднести такі складові:
1. Матеріальні ресурси.
2. Фінансові ресурси.
3. Трудові ресурси.
4. Сучасні технології.
5. Імідж підприємства, лояльність споживачів.
6. Інформаційні ресурси підприємства.
В планах подальших досліджень формування методики розвитку
конкурентного потенціалу в умовах інформаційного суспільства.
Список використаних джерел:
1.

Лужецький А.І. Ідентифікація поняття «Конкуретний

потенціал підприємства» та підходи до його управління / А.І.
Лужецький // Інноваційна економіка. – 2013. – №8. – С. 125-128.
2.

Кирчата І.М. Управління конкурентоспроможністю

підприємства в глобальному середовищі: монографія / І.М.
Кирчата, Г.В. Поясник. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 160 с.
3.

Бабина О.Є. Потенціал як системна економічна

категорія / О.Є. Бабина // Вісник економіки транспорту і
промисловості. – 2011. – № 36. – С. 23-26.
4.

Гудзинський

конкурентоспроможного

О.Д.

Управління

потенціалу

формуванням

підприємств

(теоретико-

методологічний аспект) : монографія / О.Д. Гудзинський, С.М.
Судомир, Т.О. Гуренко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.
5.

Суска А. А. Конкурентный потенциал как категория

конкуренции и объект управления [Текст] / А. А. Суска // Молодой
ученый. – 2012. – №12. – С. 277-279.
6.

Чорна

Л.О.

Стратегічне

управління

конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв’язку
186

якісних та кількісних показників / Л.О. Чорна, Н.О. Чорна //
Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 15-18.
7.

Коваленко О.О. Сучасні інформаційні системи –

інвестиції в розвиток підприємства / О.О. Коваленко // Інвестиції:
практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 10-13.
8.

Коваленко

Е.А.

Методология

проектирования

информационных систем организации – концепция двух дзеркал /
Е.А. Коваленко // Российский академический журнал . – 2012. – №
4, том 22 – С. 38-41.
9.

Воронов Д. Оценка и анализ конкурентоспособности

предприятий / Д.Воронов // Электронный ресурс.

ЗавальнюкВ.В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
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кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
М.Вінниця
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Розглянуто основні положення концепції організаційного розвитку
підприємства в сучасних умовах змінного середовища. Вдосконалено
структуру організації сучасного підприємства. Розроблено схему
структури організації, орієнтованої на стратегічне керування.
Ключові слова: організаційна поведінка, організаційні зміни,
організаційний розвиток, організаційна структура, управлінська
стратегія підприємства, модель вибору управлінської стратегії
підприємства.
Найгострішою

проблемою

багатьох

підприємств

в

умовах

конкуренції є формування ефективної структури управління, яка
мобільно і за короткі терміни реагувала б на зміни як на зовнішньому,
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так і внутрішньому ринках збуту продукції. Через те постає постійно
необхідність в удосконаленні організаційної структури підприємства.
Одним

з

суттєвих

організаційно-управлінських

чинників,

що

зумовлюють стан внутрішнього середовища сучасного підприємства, є
організаційна структура управління.
Багато

вітчизняних

підприємств

усвідомили

необхідність

удосконалення організаційної структури управління, як одного з
визначальних чинників виходу із кризи, викликаної невідповідністю
ринкового, виробничо- господарського й управлінського потенціалу
підприємств мінливим умовам зовнішнього середовища. Економічна
ситуація в Україні характеризується зростанням тиску на підприємства з
боку місцевих та іноземних компаній, конкуренції, споживчих союзів,
урядових розпоряджень тощо. Це обумовлює необхідність нововведень
в організаційній поведінці підприємств, зокрема розвитку інформаційної
системи, організаційної структури, управління виробничими процеса.
У наукових працях сучасного періоду питання вдосконалення
організаційної структури управління і їхньої адаптації до умов
господарювання,

де

слід

виділити

результати

досліджень

Н.С.

Алєксєєва, Н.І. Архіпової, Л.А. Базилевича ,М.О. Кизима, В.А
Забродського, Л.М. Христенко, В.В. Жильченко, А.А. Фатхудінова та
ін., носять, як правило, декларативний, рекомендаційний і несистемний
характер. Поза увагою залишається завдання пошуку критеріїв
оптимізації організаційної структури управління, що відповідає сучасній
структурі

управлінської

актуальність

досліджень

діяльності

підприємств.

спрямованих

на

Це

вирішення

зумовлює
науково-

практичного завдання з удосконалення організаційної структури
управління підприємства.
Процес удосконалення організаційної структури включає в себе
формулювання цілей і задач, визначення складу і місця підрозділів, їх
ресурсне забезпечення, розробку регламентуючих процедур, документів,
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положень, що закріплюють регулюючі форми, методи, процеси, які
здійснюються

в

організаційній

системі

управління.

«Структура

управління організацією», або «організаційна структура управління»
(ОСУ) - одне із ключових понять менеджменту, тісно пов'язане із
цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і
розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає
весь управлінський процес (рух потоків інформації й прийняття
управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів,
категорій й професійної спеціалізації [1,С.68].
Під
сукупність

структурою
стійко

управління

взаємозалежних

мається

наувазі

елементів,

що

впорядкована
забезпечують

функціонування й розвиток організації як єдиного цілого. ОСУ
визначається також як форма поділу й кооперації управлінської
діяльності,

у рамках

якої

здійснюється

процес

управління

по

відповідним функціях, спрямованих на вирішення поставлених задач і
досягнення намічених цілей. Із цих позицій структура управління
представляється у вигляді оптимального розподілу функціональних
обов'язків, прав і відповідальності, порядку й форм взаємодії між
вхідними до її складу органами управління й працюючими в них
людьми.
На всіх рівнях управління приділяють величезну увагу принципам і
методам формування структур, вибору типу або комбінації видів
структур. Багатосторонність змісту структур керування передбачає
безліч принципів їх формування. Головні із цих принципів можуть бути
сформульовані в такий спосіб:
1. Організаційна структура управління повинна, насамперед,
відображати цілі й задачі організації, а, отже, бути підпорядкованою
виробництву і його потребам.
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2. Слід передбачати оптимальний поділ праці між органами
управління й окремими працівниками, що забезпечує творчий характер
роботи й нормальне навантаження, а також належну спеціалізацію.
3. Формування структури управління слід зв'язувати з визначенням
повноважень

і

відповідальності

кожного

працівника

й

органа

управління, із установленням системи вертикальних і горизонтальних
зв'язків між ними.
4. Між функціями й обов'язками, з одного боку, і повноваженнями
й відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати відповідність,
порушення якої приводить до дисфункції системи керування в цілому.
5. Організаційна структура управління покликана бути адекватною
в соціально-культурному середовищі організації, що справляє суттєвий
вплив на рішення щодо рівня централізації й деталізації, розподілу
повноважень і відповідальності, ступеня самостійності й масштабів
контролю керівників і менеджерів[2, С.68].
У ринкових умовах, стаючи об'єктом товарно-грошових відносин,
що володіє економічною самостійністю й повністю відповідає за
результати своєї господарської діяльності, підприємство повинне
сформувати в себе систему керування, яка забезпечує йому високу
ефективність роботи, конкурентоспроможність і стабільність положення
на ринку. У кризовий період для організації зміни в структурі
управління можуть бути спрямовані на створення умов для виживання
за рахунок більш раціонального використання ресурсів, зниження витрат
і більш гнучкого пристосування до зовнішнього середовища.
Удосконалювання організаційної структури управління здобуває
форму пошуку альтернативного розв'язку між централізацією й
децентралізацією владних функцій. Бажання знайти прийнятну угоду
між централізованим і децентралізованим управлінням приводить до
необхідності створити таку систему керування, яка характеризується
централізованою

розробкою

вдосконалювання
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підприємства

й

господарської

політики

з

децентралізованим

управлінням[3,

С.35].

Для

використовують:

групи

нововведень,

посилення

оперативним

функції

управління

програмно-цільовий

підхід,

матричні структури. Але найбільшу увагу заслуговує використання
концепції стратегічних господарських підрозділів організації при
проектуванні організаційних структур управління. Тут повною мірою
реалізуються

принципи:

децентралізації

процесу

централізації
її

реалізації,

розробки
забезпечення

стратегії

й

гнучкості

й

адаптивності управління, залучення в процес управління широкого кола
менеджерів

усіх

рівнів.

Прийнятною

моделлю

для

сучасного

підприємства в цей час могла б стати схема організаційної структури
управління з використанням концепції стратегічних господарських
підрозділів (рис 1.). В основу організаційної структури управління
покладена
стратегічне

модель

диверсифікованої

управління.

Цей

підхід

організації,
припускає

орієнтованої

на

децентралізацію

керування організацій.

Керівництво

Функціональні служби
Відділ стратегічного
планування

Стратегічні підрозділи
Юридично самостійні
центри прибутку
Центри прибутку
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Господарчі центри
прибутку

Рис. 1. Схема структури організації, орієнтованої на стратегічне
керування.
Використання цієї моделі дозволить:
1. Створити сучасну організаційну структуру управління, що
адекватно й оперативно реагує на зміни в зовнішньому середовищі.
2. Реалізувати систему стратегічного управління, що сприяє
ефективної діяльності організації в довгостроковій перспективі.
3. Звільнити керівництво об'єднання від повсякденної рутинної
роботи, пов'язаної з оперативним керуванням науково-виробничим
комплексом.
4. Підвищити оперативність прийнятих рішень.
5. Втягнути в підприємницьку діяльність усі підрозділи об'єднання,
здатних розширити номенклатуру продукції й послуг, підвищити
гнучкість і конкурентоспроможність.
Верхній рівень керування при цій моделі може бути представлений
типовою структурою управління або іншою організаційно-правовою
формою. У міру переходу на нову структуру керування суттєво
змінюються функції вищого керівництва. Поступово воно звільняється
від

оперативного

керування

підрозділами

й

зосереджується

на

проблемах стратегічного керування економікою й фінансами об'єднання
в цілому. Особливістю цієї організаційної структури є виділення в складі
організації стратегічних господарських підрозділів і додання окремим
виробничим і функціональним підрозділам статусу центрів прибутку.
Дані підрозділи являють собою напрямок або групу напрямків
наукової, виробничо-господарської діяльності із чітко вираженою
спеціалізацією, своїми конкурентами, ринками. Кожний самостійний
підрозділ повинен мати свою власну мету, порівняно незалежну від
інших. Самостійний господарюючий підрозділ може являти собою
відділення, філію, групу цехів або окремий цех, тобто перебувати на
будь-якому рівні ієрархічної структури. Відповідальність за кожний
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напрямок покладає на одного керівника - директора. Директор
відповідає за стратегію, він повинен бути готовим відстоювати, у межах
своїх

повноважень,

інтереси

в

галузі

технологій,

виробництва,

капітальних вкладень. Разом з тим, при розподілі ресурсів між різними
самостійними підрозділами план кожного з них повинен уточнюватися з
метою збалансування інтересів організації в цілому. Вибір структури
стратегічного планування визначається багатьма факторами: складністю
організаційної структури підприємства, її специфічними властивостями,
накопиченим досвідом і традиціями планування.
Однак у всіх випадках доводиться вирішувати питання: чи повинен
такий підрозділ бути лінійним або штабним. Однозначної відповіді на це
питання не може бути, тому що до його вирішення в кожній організації
потрібно підходити індивідуально [4, С.42].
У нашій моделі організаційною структурою управління самостійні
господарюючі підрозділи являють собою середній рівень влади, через
який реалізується стратегічне керування, на нижньому рівні управління
перебувають центри прибутку, створювані на базі виробничих і
функціональних підрозділів організації. Через ці центри реалізується
оперативне управління виробництвом. Усі центри можна підрозділити
на дві групи: що ввійшли та ті, що не ввійшли до складу самостійно
господарюючих підрозділів. Центри прибутку, що включені до складу
самостійних підрозділів, повинні являти собою структурні підрозділи по
переділах (цехи, ділянки, функціональні служби) тісно взаємозалежні в
технологічний ланцюжок по одному з основних напрямків діяльності.
Із цієї групи можливе виділення й окремих юридично самостійних
утворень. Центри, що не ввійшли до складу самостійно господарюючих
підрозділів можна розділити на дві групи: дочірні фірми організації, що
мають

юридичну

підпорядковані

самостійність;

керівництву

підрозділи,

організації,

що

діють

безпосередньо
на

умовах

господарського розрахунку. Перетворення в юридично самостійні
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організації доцільно у відношенні підрозділів, які мають відносно
відособлений

технологічний

процес,

можуть

бути

відокремлені

територіально та в майновому плані без завдання шкоди основної
організації. І якщо вони здатні забезпечити свою діяльність на умовах
комерційного розрахунку і самофінансування[5, С.19].
У безпосередньому підпорядкуванні організації доцільно зберегти
підрозділи,

діяльність

яких

життєво

важлива

для

забезпечення

нормального функціонування дочірніх підрозділів і фірм і організації в
цілому.

Запропонований

шлях

удосконалювання

організаційної,

структури управління дозволить підприємству підвищити гнучкість
управління, швидко реагувати на зміни попиту й інших факторів
зовнішнього середовища, підвищити інтерес у співробітників до
підприємницької діяльності, зберегти робочі місця.
Таким чином, дна структура дозволить поступово здійснити перехід
кадрів керівників і фахівців з вищої ланки управління в самостійно
господарюючі підрозділи й центри прибутки. Це пов'язане з постійною
передачею цілого ряду функцій управління з вищої ланки в нижчі ланки
й

необхідністю

укомплектування

їх

кваліфікованими

кадрами

менеджерів і фахівців.
При проектуванні нової організаційної структури управління слід
урахувати наступні завдання:
- визначення типу структури управління;
- уточнення складу й кількості підрозділів по рівнях управління;
- визначення характеру співпідпорядкованості між ланками
організації;
- розрахунки витрат на утримання апарата управління.
Отже, виходячи із сучасних вимог до організаційної структури,
можна виділити ряд основних, враховуючи які можна успішно
вдосконалити існуючу організаційну структуру управління:
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1. Оптимальність. Структура керування зізнається оптимальної,
якщо

між

ланками

й

ступенями

управління

на

всіх

рівнях

установлюються раціональні зв'язки при мінімальному числі ступенів
управління.
2. Оперативність. Сутність даного вимоги полягає в тому, щоб за
час від ухвалення рішення до його виконання в керованій системі не
встигнули

відбутися

необоротні

негативні

зміни,

що

роблять

непотрібною реалізацію ухвалених рішень.
3. Надійність. Структура апарата управління повинна гарантувати
достовірність передачі інформації, не допускати перекручень керуючих
команд і інших переданих даних, забезпечувати безперебійність зв'язку в
системі керування.
4. Економічність. Суть вимоги полягає в тому, щоб потрібний ефект
від керування досягався при мінімальних витратах на управлінський
апарат.
5. Стабільність структури управління. Незмінність її основних
властивостей при різних зовнішніх впливах, цілісність функціонування
системи керування і її елементів.
6. Гнучкість. Здатність змінюватися відповідно до змін середовища.
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РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ
В статті обґрунтовано актуальність дослідження ризикозахищеності
організації на ринку в сучасних умовах господарювання, розглянуто
поняття ризику, їх класифікацію.Досліджено вагу ризику в
підприємницькій діяльності.
Ключові слова: ризик, ризикозахищеність, управління ризиками,
суб’єкти підприємницької діяльності, ринок, невизначеність.
У зв’язку з нестабільним становищем на ринку, швидким
збільшенням кількості джерел і можливих наслідків ризику суб’єкт
господарювання все частіше приймає управлінські рішення в умовах
невизначеності та конфліктності, які характерні для ринкового
середовища сьогодення, підсиленого крахом інвестицій в Україну,
подіями на Сході нашої держави та фінансової підтримки зарубіжних
партнерів.Невизначеність, відсутність об’єктивної інформації про подію
чи явище та неможливість точного прогнозування розвитку подій - ось
ключові позиції виникнення ризику.
Аналіз

опублікованих

наукових

праць

із

проблеми,

яка

розглядається, свідчить про те, що питання управління ризиками
підприємства тією чи іншою мірою висвітлено у великій кількості
видань.Значний

внесок

у

дослідження

ризиків

в

управлінській

діяльності, у розвиток прикладних концепцій ризику зробили такі вчені:
І.О. Бланк, С.М. Іляшенко, О.М. Тридід, В.В. Вітлінський,
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Г.І. Великоіваненко, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі , Н.М. Внукова, Н.В.
Хохлов , П. Друкер, Т. Бартон, У. Шенкір, П. Уокер. Г.О. Шредера та
інших. Попри всебічні дослідження виникнення ризиків, методів
запобігання і їхнього усунення потребує поглибленого вивчення, в
зв’язку з нестійким економічним і ринковим становищем.
Ризик - це один із неминучих, але досить важливих елементів будьякої діяльності, яка здійснюється під впливом багатьох факторів,
орієнтована на досягнення певних результатів і вимагає для досягнення
цих результатів прийняття відповідних рішень.
У будь-якій сфері діяльності ризик розуміється як економічна
категорія, яка відображає можливість виникнення несприятливої
ситуації або невдалого результату діяльності (виробничо-господарської,
фінансової, інноваційної).
В сучасній економічній літературі категорія ризик розглядається як
подія, яка може відбутися або ж не відбутися і, яка тягне за собою три
економічних результати: негативний (програш, збиток), нульовий,
позитивний

(виграш,

вигода,

прибуток).

Тим

самим,

ризик

характеризується наступними основними особливостями:
1) ймовірний характер настання;
2) альтернативність;
3) невизначеність.
Причинами невизначеності є трьох основні фактори: незнання,
випадковість і протидія [1, с.14].
Упрaвління ризикoм – сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і
спoсoбів упрaвління ризикoм, метою яких є зниження зaгрoзи прийняття
непрaвильних рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних нaслідків [3,
с.177]
Управління ризиком організації:
1) представляє собою безупинний процес, який охоплює всю
організацію;
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2) здійснюється в організації, на кожному її рівні і підрозділах;
3) застосовується в процесі розробки і формування стратегії;
4) направлено на виявлення подій, які можуть надати вплив на
організацію і управління ризиками таким чином, щоб вони не
перевищували готовність організації йти на ризик.
Оцінка ризику - кількісний аналіз, передбачає чисельне визначення
окремих ризиків і ризику при прийнятті рішення в цілому. На цьому
етапі визначаються чисельні значення ймовірності настання ризикових
подій та їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка степені ризику,
визначається (встановлюється) також допустимий в даній конкретній
постановці рівень ризику.
На нашу думку, оцінка ризиків повинна проводитися на основі
бухгалтерських даних. На етапі кількісної оцінки ризику обчислюються
числові значення ймовірності настання ризикових подій і ступінь
ризику. Розглядаючи всю сукупність методів кількісного аналізу
ризиків, можна сказати, що застосування конкретного методу залежить
від безлічі факторів:
- для кожного типу аналізованого ризику існують свої методи аналізу та
конкретні особливості їх реалізації;
- для аналізу ризиків істотну роль відіграє обсяг і якість вихідних даних.
Так, якщо є значна база даних по динаміці швидкостворюючих факторів,
можливе застосування методів іміційного моделювання і нейронних
сітей. В іншому випадку найімовірніше застосування експертних
методів або методів нечіткої логіки;
- при аналізі ризиків принципово важливо враховувати динаміку
показників, які впливають на рівень ризику. У разі аналізу ризиків на
ринках в стані шоку ряд
методів попросту непридатний;
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- ефективність застосування методів аналізу ризику підвищується при
формалізації ризику з метою математичного моделювання його впливу
на результати підприємницької діяльності.
У реальних господарських ситуаціях можуть використовуватися
різні способи зниження рівня ризику, який впливає на ті чи інші сторони
діяльності підприємства. Уникнення ризику передбачає ухилення від
ризику, відмова від реалізації заходів (проектів), пов'язаних з ризиком.
Метод ухилення від ризику заснований на відхилення проекту при
проявах ненадійності партнерів, контрагентів і постачальників і
недостовірності документів, розроблених і представлених замовнику.
Чим вище рівень невизначеності зовнішніх факторів ризику, тим більше
буде відхилених проектів або їх виконавців. Проте слід враховувати, що
уникнення одного виду ризику може призвести до виникнення інших.
Передача ризиків - трансферт ризику передавальною стороною
(підприємством трасфером) стороні приймаючої (трансфери). Основним
способом передачі ризику є укладення контрактів. Це можуть бути
договору оренди, будівельні договори, контракти на зберігання і
перевезення матеріалів,
договору обслуговування і постачання, договору факторингу і т.п.
Метод передачі ризиків застосовується при більшій потенційності
ефективності проекту, очікуванні позитивних зрушень в економіці, але
одночасно великої невизначеності поточної і перспективної ситуації.
Розподіл і диверсифікація ризиків - зосередження обмеженого
обсягу ресурсів підприємства за кількома напрямками діяльності
(видами виробів) між різними об'єктами вкладень, коли можливий
збиток по одному напрямку може бути компенсований доходами,
отриманими на інших напрямках. Вплив на ризики може здійснюватися
також використанням можливостей отримання доходу від кооперування,
аутсорсингу і консорсінга, використання факторингу та лізингу, участі в
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партнерствах. Розподіл ризиків слід здійснювати в часі, між партнерами
по бізнесу, між учасниками проектів і т. д.
Основними формами диверсифікації є: диверсифікація видів
діяльності, диверсифікація інвестицій, диверсифікація заборгованостей,
джерел ресурсів, диверсифікація споживачів і постачальників та ін.
Об'єднання ризиків грунтується на можливості зменшення ризиків
підприємства за рахунок залучення в якості партнерів інших юридичних
і фізичних осіб, які мають додатковими фінансовими ресурсами або
інформацією про стан і характер ринку. Формами об'єднання ризиків,
якими може скористатися підприємство у своїй діяльності, є: створення
акціонерних товариств; участь у фінансово-промислових груп і
концернах; вступ до різні асоціації та консорціуми; придбання акцій,
перехресне володіння ними і обмін між партнерами по бізнесу.
Гарантії третіх осіб. Гарантія - це зобов'язання фізичної або
юридичної особи не учасника господарської угоди перед одним з її
учасників щодо здійснення компенсаційних виплат у разі настання
ризикової події, коли учасник угоди не в змозі виконати свої
зобов'язання через виниклі форс-мажорних обставин. Як правило,
гарантії необхідні для забезпечення розрахунків з кредиторами за
договорами поставки товарів, послуг чи за виконані роботи. Надаються
гарантії у вигляді гарантійного листа, а виплати по гарантії можуть бути
як у національній, так і в іноземній валюті. Якщо учасник угоди, в силу
якихось причин, не може зробити оплату у встановлені по договорами
поставки терміни, то цю суму здійснює гарант по першому вимогу, а
потім, в прописано в договорі гарантії порядку, відшкодовує цю суму у
самого

учасника.

Обов'язковою

умовою

надання

гарантії

є

її

забезпеченість. Забезпеченням гарантії може бути: майно, нерухоме або
рухоме, фінансові активи або майнові права за контрактами, порука або
гарантії третіх осіб (фінансові або майнові).
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Лімітування передбачає встановлення на підприємстві системи
обмежень, що сприяє зменшенню невизначеності. Лімітування може
застосовуватися при продажу товарів у кредит, наданні позик,
визначенні сум вкладення капіталу і т.п. У систему нормативів,
забезпечують лімітування рекомендується включати: граничний розмір
позикових коштів; мінімальний розмір активів у високоліквідної формі;
максимальний розмір товарного кредиту, наданого одному покупцеві;
максимальний період відволікання коштів в дебіторську заборгованість,
обмеження термінів, граничних сум кредитування, витрат, продажів,
інвестицій тощо Резервування коштів передбачає створення резерву
грошових коштів на покриття непередбачених витрат. Даний метод
впливу на
ризики передбачає встановлення співвідношень між потенційними
ризиками, які впливають на діяльність підприємства і його підрозділів з
одного боку, і розміром коштів, необхідних для подолання збоїв у
ритмічної діяльності підприємства, з іншого. Основна проблема, що
виникає при використанні цього методу, - оцінка потенційних наслідків
ризиків

і

встановлення

економічної

доцільності

використання

резервування порівнянні з інструментарієм страхового захисту.
Локалізація
спеціалізованих

і

попередження
венчурних

ризиків

підприємств

полягає
або

у

створенні

спеціалізованих

структурних підрозділів підприємства (внутрішніх венчурів) для
здійснення проектів з підвищеним ризиком і управління ними.
Попередження ризиків передбачає отримання більшої інформації про
ситуації з метою створення більш сприятливого середовища прийняття
рішень. Метод локалізації ризику використовується у випадках, коли не
представляється можливим чітко ідентифікувати джерело ризику.
Виділивши економічно найбільш ризикову сферу діяльності, можна
зробити її більш контрольованою, що в підсумку неминуче призведе до
зниження ризику.
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Страхування створює певні фінансові гарантії стабільності і
прибутковості

виробництва на

випадок

настання

несприятливих

ситуацій у будь-якій підприємницькій структурі, що входить до складу
ринкового механізму.

Страхування - особливий вид економічних

відносин, покликаний забезпечити страховий захист людей або видів
діяльності від різного роду небезпек. Суть страхування полягає в
передачі відповідальності по компенсації можливих збитків від настання
ризикових ситуацій від юридичної або фізичної особи спеціалізованої
страхової компанії за заздалегідь встановлений винагороду (страховий
внесок). Страхування є універсальним засобом захисту майнових
інтересів юридичних і фізичних осіб при настанні певних ризикових
ситуацій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованих
з сплачуваних ними страхових внесків (премій, платежів), тобто
економічна сутність страхування полягає у формуванні страховиком
страхового фонду за рахунок страхових внесків страхувальників,
призначеного для страхових виплат страхувальникам при настанні
страхових випадків, обумовлених у страховому договорі.
Прогнозування - науково обгрунтоване судження про можливі
стани об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його
існування. Призначення прогнозування полягає в передбаченні різних
негативних

проявів

у

зовнішній

і

внутрішньому

середовищі

підприємства в пошуку заходів щодо їх недопущення або, в гіршому
випадку, компенсації. Це дозволяє сформулювати основну ідею, яка
повинна бути покладена в основу стійкого функціонування і розвитку:
сталий - значить, перш за все, те, що передбачається, і лише потім
управляється певними діями.
В еволюційному плані здатність до передбачення майбутнього є не
єдиним адаптаційним механізмом, який дозволяє підприємствам,
передбачаючи хід розвитку подій, розробити набір запобіжних заходів,
попереджуючих, компенсуючи негативні наслідки від настання цих
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подій. Пошук і використання додаткової інформації. Великий ризик
прийняття помилкового рішення пов'язаний з браком інформації.
Додаткова інформація та підвищення її якості є запорукою прийняття
об'єктивних та обґрунтованих рішень, що неминуче знижує ризик в
управлінської

діяльності.

При

цьому

збільшення

ступеня

інформованості дозволяє знизити ризик. У той же час додаткова
інформація про конкретну предметну область має свою ціну, що вимагає
додаткових витрат для її збору і обробки.
Тому, приймаючи рішення про притягнення додаткової інформації
слід порівнювати витрати на її придбання та очікувані граничні вигоди
від прийняття більш об'єктивних і обгрунтованих рішень. Джерелами
додаткової інформації можуть бути: матеріали відкритого друку,
реклама, дані офіційної статистичної звітності, Інтернет, а також
результати власних досліджень.
Метод дисипації ризику використовується для мінімізації ризику
шляхом його розподілу між об'єднаними в єдину структуру (з різним
ступенем інтеграції) учасниками одного проекту. На відміну від методу
розподілу ризику, метод дисипації припускає, що ризик ділиться не між
сторонніми фізичними або юридичними особами, а між особами,
спільно

орієнтованими

на

досягнення

конкретного

результату.

Дисипація може бути вертикальною - об'єднання декількох підприємств
одного підпорядкування або однієї галузі для проведення узгодженої
цінової політики, поділу зон господарювання тощо, або горизонтальній
– по послідовності технологічних переділів, операцій постачання і збуту
і т.п.
Метод компенсації ризиків відноситься до випереджувальних
методів управління шляхом стратегічного планування діяльності
організації. Для його застосування на стадії планування необхідно в
планових показниках компенсувати майбутні витрати і невизначеності
шляхом створення резервів.[6, с.122]
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Фактор ризику як наслідок складності та непередбачуваності
характеру середовища функціонування підприємства грає в ринкових
умовах господарювання вельми важливу роль. У розвинених країнах це
пов'язано зі зростаючою невизначеністю поведінки ринку внаслідок
ряду причин:
1) зростаюча небезпека старіння цілих виробничих галузей у зв'язку
з обвальними за своїми масштабами і глибинними технологічними
змінами;
2) всезростаюча не прогнозованість купівельного попиту у зв'язку з
чим посилюється нестабільність нахилів та уподобань покупців.
В умовах української економіки дію цього чинника пов'язано поки
що головним чином з відомою нестабільністю і кризовим станом
економіки в цілому.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІСЦЯ ЦІНОВОГО ЧИННИКА
РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Проаналізовано місце та роль цінового чинника ринкової кон'юнктури у
формуванні господарської активності підприємств легкої
промисловості. Запропоновано інтерпретацію ціни, як чинника ринкової
кон'юнктури. Проведено оцінку тісноти зв'язку між цінами продукції
легкої промисловості та обсягом отримуваної виручки підприємств
галузі. Сформульовано авторські висновки з приводу здатності
підприємств легкої промисловості адекватно реагувати на зміни
ринкової кон'юнктури, зокрема на цінові коливання.
Ключові слова: цінові чинники, господарський розвиток, ринкова
кон'юнктура, легка промисловість, волатильність, управління
підприємством, господарська діяльність.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальнимитеоретичними
науковими та практичними завданнями. Ефективна робота на
цільових

ринках

традиційно

для

суб'єктів

господарювання

ототожнюється з раціональною маркетинговою політикою. Як показала
еволюція

підприємств

легкої

промисловості,

зміни

у ринкових

стратегіях суб'єктів господарювання України, раціональну політику
наслідування ринковій кон’юнктурі швидше слід вважати винятком ніж
закономірним процесом. Водночас, слід звернути увагу на оцінку зв'язку
між ринковою кон’юнктурою та результатами роботи підприємств, які б
забезпечили

чітку

інтерпретацію
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та

обґрунтування

комплексу

господарських проблем, здатність підприємств до реалізації політики
адаптації до ринкової кон'юнктури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поведінці промислових
підприємств в умовах мінливої ринкової кон'юнктуриприсвячені
численні наукові дослідження як відомих закордонних дослідників,
серед

яких:

Д. Ньюмен,

А. Чендлер,

П. Друкер,

Дж. Р. Берман,

Д. Сондерс, В. Вонгта ін., що розглядають поведінку підприємств у
змінних ринкових умовах, як закономірний процес управління,
маркетингу,

збуту,

роботи

зі

споживачами,

постачальниками,

фінансовим сектором; так і когорти вітчизняних науковців, серед яких:
П. Перерва, В. Герасимчук, А. Войчак, Є. Крикавський, І. Багрова, що
дослідили управління маркетингом, фінансами, обліком, та іншими
областями господарської діяльності в умовах формування і розвитку
галузевих ринків України.
Попри суттєве опрацювання запропонованого напряму управління
діяльністю підприємств, у наявних результатах дослідження складно
виділити комплексне розуміння, з однозначною інтерпретацією дії цінового
чинника на господарські результати роботи підприємств.
Невирішені частини проблеми. В руслі традиційних підходів до
управління в умовах мінливих кон'юнктурних змін невирішеною
залишається

проблема

інтерпретації

місця

цінового

чинника

у

функціонуванні підприємств легкої промисловості.
Постановка завдання. Проаналізувати наслідки цінових коливань,
як чинника ринкової кон'юнктури для результатів господарської
діяльності підприємств.
Основний матеріал дослідження.До числа найбільш згадуваних
показників кон’юнктурних змін для підприємств легкої промисловості
слід віднести:ціни і їх динаміку, як показник волатильності збутових
ринків;валютний курс, як бар’єр проникнення на ринок іноземних
виробників;вартість сировини, матеріалів, фурнітури, як джерел та
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чинників

формування

собівартості;вартість

палива,

як

джерела

формування транспортних витрат;доходів населення, як джерела
генерування попиту на товари;обсяг державних закупівель, як джерела
генерування попиту на товари та стимулювання ринку.
Попри спрощене трактування чинників функціонування ринкової
кон’юнктури, зокрема розкладання кон’юнктури на окремі ключові
складові,

проведення

подальшої

оцінки

вимагає

встановлення

критеріальних меж їх трактування в позитивному чи негативному руслі.
Як правило зміна ціноутворення для вітчизняних підприємств
носить вимушений характер. Українські підприємства, в межах
планування, використовують витратну формулу, до якої додають
заплановану норму прибутку [1, с. 54]. Має місце поступова зміна
підходів на основі використання ринкових цін, як орієнтиру для
вироблення асортиментної політики. Ціни державних закупівель
встановлюються на основі тендерних процедур з елементами аукціону.
Зміни в розумінні ціноутворення набули незворотного характеру. Тобто,
тренди ринкової кон’юнктури вже на сучасному етапі враховуються в
роботі підприємств.
За

сталого

розвитку,

ціна

виступає

виключно

показником

мікроекономічної організації ринків. На етапі економічного піднесення
природнім є підвищення ціни, як результату зростання попиту. На етапі
рецесії попит знижується і єдиним способом зберегти доходи
підприємств виступає зниження цін та формування відповідної
асортиментної політики [2, с. 88-90]. На цінову політику впливає також
конкуренція на ринку, стадія економічного циклу підприємства, стадія
виведення товару на ринок тощо [3, с. 142, 156].
В умовах гіперінфляції, зростання цін, як свідчить практика,
обертається зниженням попиту на товари, що слід розглядати в
негативному руслі [4, с. 98]. Парадоксальність полягає в тому, що за
зростання цін в результаті прискорення інфляції показники роботи на
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ринку, зокрема обсяг реалізації та грошовий потік, принаймні на
першому етапі, зростають. Після чого, навіть за збереження цих
показників на попередньому рівні, фізична кількість реалізовуваних
товарів знижується, що з урахуванням явного і потенційного зростання
вартості сировини і матеріалів слід розглядати виключно у негативному
руслі [5, с. 9].
Розуміючи

економічну

основу

математичного

моделювання,

передбачимо що висока тіснота зв'язку регресійно-кореляційного аналізу
в умовах позитивної ринкової кон'юнктури свідчить про здатність
підприємства адаптуватись до останньої. Відповідно, висока тіснота
зв'язку в умовах стагнації ринку чи галузі свідчить про неспроможність
підприємства уникнути негативних наслідків.
Слід розглянути два відмінних періоди, зростання – позитивної
динаміки кон'юнктури та падіння – волатильності та рецесії на цільових
ринках і економіки загалом. Такими періодами слід вважати 1998-2008
рр. період сприятливої ринкової кон'юнктури між двома світовими
фінансовими кризами та економічного спаду в Україні – 2007-2014 рр.
Для здійснення практичних розрахунків використаємо дані кількох
вітчизняних підприємств, обраних нами з числа працюючих, наприклад:
ПрАТ "Хмельницьклегпром", ПАТ "УКРАЇНА", ПАТ "Володарка", ПАТ
"Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея",дані господарської діяльності
яких можна отримати з відкритих джерел [6].
Отримані в ході оцінки тісноти зв'язку, методом кореляційного
аналізу, показники для ПрАТ "Хмельницьклегпром" не фіксують
наявність високого його значення (≥ 0,700) для періоду економічного
зростання (рис. 1(а)), аналогічно як такого роду зв'язок не знайдено для
періоду несприятливої ринкової кон'юнктури (рис. 1(б)).
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Рис. 1. Тіснота зв'язку обсягу реалізації продукції, товарів, робіт
та послуг ПрАТ "Хмельницьклегпром" з ціновими показниками
ринкової кон'юнктури
Дотримуючись правил кореляційного аналізу поряд з виявленою
відсутністю зв'язку між розвитком ринкової кон'юнктури та управлінням
господарською діяльністю за критерієм "ціни ринку – обсяг реалізації",
слід підкреслити, що для обох досліджуваних періодів ринкова
кон'юнктура розвивається за різними сценаріями. На етапі економічного
зростання 1998-2008 рр. залежність носить обернений характер, хоча
динаміка цін на ринку і не є ключовою для господарських результатів
роботи підприємства. Останній факт свідчить, що підприємство не в
змозі ані використати загальне ринкове піднесення, коли зростання ціни
є

результатом

суттєвого

зростання

попиту

на

товари

легкої

промисловості, ані виграти цінову конкуренцію, коли імпортери в силу
різного роду обставин піднімають ціни на товари зарубіжного
виробництва. Тобто, підприємство не в змозі використати кон'юнктурні
резерви нарощення обсягів господарських операцій та виробництва,
зокрема.
Зміна сценарію впливу цінових чинників на етапі спаду економіки
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2007-2014 рр. характеризується зміною залежності цін виробників легкої
промисловості та цін виробників текстильної промисловості та пошиття
одягу з оберненої на пряму. І хоча дані чинники в межах цінових
критеріїв не набули ключового значення в роботі підприємства, факт
зміни сценарію розвитку виступає сигналом необхідності змін у збутовій
політиці підприємства. В протилежному випадку, підприємство може
потрапити в пастку галузевої рецесії, що формує волатильність саме для
легкої промисловості.
Інший індикатор, індекс споживчих цін, а також індекс споживчих
цін на одяг та взуття суттєво зросли на етапі погіршення економічної
кон'юнктури, і знаходяться не далеко від подолання порогу суттєвості/не
суттєвості. Тобто, хоча для аналізованого періоду, вказані чинники не
виступають ключовими для формування результатів господарської
діяльності роботи підприємства, за неготовності підприємства до їх
впливу, інфляційне зростання цін обернеться скороченням виручки
підприємства.
З іншого боку, отримані висновки, коли ринкова кон'юнктура і
результати роботи ПрАТ "Хмельницьклегпром" мають різні тренди і
вектори розвитку, слугують аргументом на користь поділу підприємств
легкої промисловості на групи з орієнтацію на кінцевого споживача та
аутсорсинг, державні і великі комерційні замовлення. До останньої
групи нами і віднесено ПрАТ "Хмельницьклегпром".
Для

ПАТ "Володарка"

фіксується

зовсім

інший

від

ПрАТ "Хмельницьклегпром" сценарій розвитку ринкової кон'юнктури.
Разом з тим, показники тісноти зв'язку з ціновими чинниками, на етапі
економічного зростання 1998-2008 рр., не достатні для ствердної
відповіді

на

здатність

ним

використати

кон'юнктурні

резерви

виробництва та господарського розвитку.
В умовах кризи 2008-2014 рр. показники тісноти зв'язку для
ПАТ "Володарка" змінюються на залежність від цін виробників легкої
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промисловості та цін виробників текстильної промисловості, а також
пошиття одягу (рис. 2).
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Рис. 2. Тіснота зв'язку обсягу реалізації продукції, товарів, робіт
та послуг ПАТ "Володарка" з ціновими показниками ринкової
кон'юнктури

Тобто, якщо для ПрАТ "Хмельницьклегпром" проблема носила
ймовірний характер у перспективі, то для ПАТ "Володарка" пастка
галузевої рецесії здійснює вплив на обсяги реалізації. Очевидно, що
коливання цін в галузі слід розглядати, як причину коливання обсягів
реалізації з піками у 2011 р. – 51580 тис. грн. та у 2014 р. – 67052 тис.
грн. [7, 8]. І як згадувалось раніше, високий рівень інфляції може
спровокувати зростання грошового потоку, проте в наступних періодах
обертається його падінням через зниження купівельної спроможності.
Альтернативою слід вважати той факт, що видиме суттєве
зростання може бути початком й інших сценаріїв розвитку. Зростання
валютного курсу в 2014 р. об'єктивно слід вважати передумовою
зростання цін імпортерів, в результаті якого частина споживачів
переключилась на менш залежні від коливання валютного курсу товари
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національного виробництва, що слід додатково розглянути на етапі
оцінки впливу валютного курсу.
Кон'юнктура цільових ринків для ПАТ "УКРАЇНА" в 1998-2008 рр.
як і для попередніх підприємств, як показують результати оцінки, не
мала суттєвого значення (рис. 3). Водночас стрімке зростання обсягів
реалізації

підприємства

може

свідчити

про

випередження

підприємством ринкових трендів та успішність підприємства, яка не
залежить від споживчих цін та ціноутворення в галузі.
Зміна економічних трендів з 2008 р. об'єктивно стала причиною
зміни кон'юнктурних сценаріїв для ПАТ "УКРАЇНА". Проте, і у другому
періоді дослідження, відсутні значення за обраними критеріями здатні
показати, що на етапі стагнації економіки підприємство функціонує в
руслі загально-економічних і галузевих трендів. Тобто, наявний на
підприємстві потенціал достатній для сталого нарощення показників
господарської

діяльності,

водночас

підприємство

не

спроможне

використати цінові резерви ринкової кон'юнктури. Відсутність стійкого
зв'язку з ціновими чинниками на етапі зниження економіки 20072014 рр. свідчить про здатність підприємства протистояти негативним
тенденціям. Хоча коливання показника виручки в 2011-2014 рр. ставіть
під сумнів системність здійснюваних підприємством в цьому плані
заходів. Суттєве зростання виручки з 81613 тис. грн. у 2013 р. до 90462
тис. грн. у 2014 р. [9, 10] також розглядається нами як результат
переходу споживачів від використання імпортованих до вітчизняних
аналогів.
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Рис. 3. Тіснота зв'язку обсягу реалізації продукції, товарів, робіт
та послуг ПАТ "УКРАЇНА" з ціновими показниками ринкової
кон'юнктури
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Рис. 4. Тіснота зв'язку обсягу реалізації продукції, товарів, робіт
та послуг ПАТ "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" з ціновими
показниками ринкової кон'юнктури
Аналогічно слід зазначити, що у підприємства немає кон'юнктурної
залежності від ціноутворення на стагнуючих ринках в умовах
волатильності економіки (рис. 4). Суттєвому зростанню обсягів
реалізації з 11971 тис. грн. у 2013 р. до 18359 тис. грн. у 2014 р. на наше
переконання слід також завдячувати зростанню цін імпортованих
товарів через знецінення національної валюти, і переходу споживачів
внутрішнього ринку на товари національних виробників.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Як висновок,
слід зазначити, що аналізовані підприємства нездатні були використати
кон'юнктурні нарощення обсягів реалізації у 1998-2008 рр., що в свою
чергу слід трактувати в руслі негативних сторін господарської діяльності,
де:підприємства не адаптовані до ринкової кон'юнктури, ресурсно
неспроможні використати цінові кон'юнктурні резерви в умовах
зростання ризику;ПрАТ "Хмельницьклегпром", ПАТ "УКРАЇНА", ПАТ
"Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" здатні нейтралізувати вплив
негативних цінових тенденцій ринкової кон'юнктури в умовах стагнації
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економіки;ПАТ "Володарка" не здатне нейтралізувати вплив негативних
цінових тенденцій ринкової кон'юнктури в умовах стагнації економіки і
схильне потрапити до пастки галузевої рецесії.
Перспективи подальших досліджень слід намітити у руслі оцінки
господарських ресурсів, придатних для використання кон'юнктурних
резервів зростання господарської активності.
Список використаних джерел:
1. Гош О. Об’єктивні засади ціноутворення в постсоціалістичній
Україні / О. Гош // ЕкономікаУкраїни. — 2001. –– № 1. –– С. 52––57.
2. Орлов, О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничотехнічного призначення [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних,
О. В. Савченко. – К. : Освіта України, 2011. – 144 с.
3. Нэгл Т. Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т. Т. Нэгл. ––
СПб. : Питер, 2004. –– 544 с.
4. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия / В. М.
Тарасевич. –– СПб. : Питер, 2003. –– 336 с.
5. Кравченко С. «Проблеми інфляції в ринковій економіці й
антиінфляційна політика держави» // Економіка, фінанси, право. —
2003. — № 8. — С. 8–11.
6. Бази даних

емітентів України

[електронний документ] /

http://smida.gov.ua/db/emitent
7. Річна

фінансова

звітність

[електронний

ПАТ "Володарка"

у

2011

документ]

р.
/

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/77/232242
8. Річна

фінансова

звітність

[електронний

ПАТ "Володарка"

у

2014

документ]

р.
/

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/51564/165/templ
9. Річна
[електронний

фінансова

звітність

ПАТ "УКРАЇНА"

у

2013

документ]

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/27268/165/templ
215

р.
/

10. Річна
[електронний

фінансова

звітність

ПАТ "УКРАЇНА"

документ]

у

2014

р.

/http://smida.gov.ua/

db/emitent/year/xml/showform/54434/165/templ

Ковтун Е.О.,к.е.н. доц., кафедри менеджменту та
адміністрування
Медведський В. І.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Вінниця

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті систематизовано основні підходи до оцінки
ефективності маркетингової діяльності підприємства на основі праць
вітчизняних та зарубіжних вчених. Наведено основні недоліки
планування та реалізації маркетингу на вітчизняному ринку. Розроблено
алгоритм проведення аналізу ефективності маркетингової діяльності
підприємства. Розглянуто актуальні проблеми та критерії
результативності й ефективності маркетингової діяльності
підприємств. Проаналізовано системи оцінювання ефективності
маркетингової діяльності та запропоновано підхід щодо використання
критеріїв та показників ефективності маркетингової діяльності
підприємства.
Ключові слова: аналіз, маркетингова діяльність, оцінка ефективності,
показники, методи, витрати маркетингу, управління маркетингом.
В умовах конкуренції та кризових явищ зростає роль маркетингу в
діяльності

господарюючого

суб’єкта.

Маркетингова

діяльність

передбачає значні витрати, отже, керівництво підприємства зацікавлене
в ефективності інвестицій у маркетингові заходи. Існує багато різних
методів і підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності, і
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кожен з них потребує окремих досліджень і глибокого аналізу при його
виборі. З метою отримання об’єктивної інформації про ефективність
маркетингової діяльності та прийняття на її основі управлінських рішень
необхідно проводити аналіз ефективності маркетингової діяльності
підприємства, тому розробка теоретичних та науково-методичних засад
аналізу

ефективності

маркетингу

на

підприємстві

і

зумовлює

актуальність дослідження.
Питання ефективності маркетингової діяльності підприємства
відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема Ю. Лаврової, Г. Ассэль, Є. Анфіногенової, Л. Балабанової, М.
Туган-Барановского, Л. Стрия, А. Павленка, В. Шаповалова, К. Келлера,
Ф. Котлера, Н. Бутенко, Дж. Ленскольда, Г. Яшевої, В. Пархименка, Н.
Чернова та ін.
В

загальному

розумінні

поняття

«ефективність»

–

це

співвідношення результату будь-якої діяльності до понесених на неї
витрат. Застосовуючи таке визначення до маркетингових заходів, можна
сформулювати, що ефективність маркетингової діяльності – це
співвідношення

між

результатами,

отриманими

від

проведення

маркетингових заходів (дослідження ринку, реклами, стимулювання
збуту тощо), та витратами на їх здійснення. Виділяють кілька визначень
економічної ефективності маркетингової діяльності – це:
- відносний різноманітний (по всіх етапах процесу маркетингу)
результат, що відповідає кінцевим і проміжним цілям здійснення
маркетингової діяльності;
- відношення ефекту (результату) від проведення маркетингової
діяльності до усіх витрат, що супроводжують цей процес;
- віддача витрат, пов’язаних з маркетинговою діяльністю, що може
оцінюватися у вигляді відносин ефекту, результату, вираженого в
натуральній (речовій або нематеріальній) чи вартісній (ціновій) формах,
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до витрат усіх необхідних ресурсів (матеріально-технічних, трудових та
інших) для організації і здійснення маркетингової діяльності [1].
Під результатами маркетингової діяльності підприємства слід
розуміти збільшення попиту, залучення нових споживачів, рівень
лояльності до підприємства (бренду), ступінь задоволення потреб
споживачів, обсяги збуту продукції, ступінь поінформованості, відносна
частка на ринку, дохід від реалізації тощо. Стосовно витрат
маркетингової діяльності, то їх часто ототожнюють з витратами на збут
(рекламу), але такий підхід обмежений, оскільки до витрат маркетингу
входять також витрати, пов’язані з розробкою нового товару,
формуванням

цінової

комунікативних

заходів,

політики,

проведенням

утриманням

відділу

різного

роду

маркетингу

на

показників,

що

підприємстві тощо.
На

практиці

використовується

ціла

низка

характеризують ті чи інші види ефективності маркетингової діяльності
підприємства. Ефективність маркетингової діяльності промислових
підприємств окреслюють такі показники:
- частка маркетингового персоналу відображає частку працівників,
які виконують маркетингові функції, у загальній чисельності персоналу
підприємства. Оскільки на вітчизняних промислових підприємствах
функція маркетингу часто зводиться до реалізації готової продукції, а у
маркетингових відділах більша половина працівників займаються
збутовою діяльністю, на практиці цей показник зазвичай є дещо
завищеним;
- частка витрат на маркетинговий персонал являє собою частку
заробітної плати, яку отримують працівники маркетингового відділу, у
загальному фонді заробітної плати підприємства;
- рентабельність витрат на просування і збут характеризує
ефективність збутових витрат і розраховується як співвідношення суми
прибутку від реалізації продукції до суми витрат на просування і збут;
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- рентабельність маркетингових витрат – це співвідношення суми
прибутку від реалізації продукції і загального обсягу витрат на
маркетинг, що ілюструє ефективність реалізованих підприємством
маркетингових заходів;
- коефіцієнт затоварення розраховується як співвідношення зміни
залишку готової продукції та обсягу реалізації продукції підприємства.
У випадку, коли значення цього показника зі знаком «плюс» та
продовжує зростати, на підприємстві відбувається зростання залишків
готової нереалізованої продукції, і навпаки, коли даний показник
знижується

або

набуває

від’ємного

значення,

на

підприємстві

відбувається скорочення залишків готової нереалізованої продукції.
Ефективність є важливою характеристикою більшості процесів, що
відбуваються в соціально-економічних системах. На сьогодні роль цієї
категорії продовжує зростати. Не винятком є і маркетингова діяльність
підприємства,

адже

саме

маркетинг

є

провідним

інструментом

конкурентної боротьби.
Оскільки частка витрат на маркетинг для багатьох підприємств стає
все більш суттєвою, керівники підприємств бажають знати, наскільки
виправданими є ці витрати. При цьому треба враховувати зміну не
тільки

звичних

техніко-економічних

показників

діяльності

підприємства, таких як обсяг реалізації та прибуток, але і якісних
показників, наприклад, обізнаності про торгову марку, сприйняття
споживачами іміджу підприємства, його товарів [2, с. 33-34].
Розгляду

напрямків

та

методик

оцінювання

ефективності

маркетингової діяльності має передувати розкриття сутності поняття
«ефективність
ефективність

маркетингу».
маркетингу

–

На

думку

багатьох

дослідників,

це показник оптимальності

вжитих

маркетингових заходів для зменшення витрат і досягнення очікуваних
результатів у короткостроковій та довгостроковій перспективі [1].
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Вчені вважають, що ефективність маркетингової політики стосовно
конкретного

підприємства або галузі

складається

з результатів

вдосконалення виробничо-збутової діяльності за такими основними
напрямами: оптимальне використання потенціалу ринку, зокрема для
нових

продуктів;

підвищення

вірогідності

прогнозних

оцінок;

знаходження сегмента ринку певного товару, підвищення точності
аналізу ринку тощо. В цьому випадку дати комплексну кількісну оцінку
за визначеними напрямами важко [3, с. 39–44].
Виходячи з проведених досліджень, було визначено, що на кінцеві
результати

ефективності

впливають

крім

підприємства

-

маркетингової

маркетингу
менеджмент,

також

діяльності

інші

кадри,

складові

виробничі

підприємства
потенціалу
можливості

(устаткування, технологія), фінанси, (що зображено на рис. 1), тому така
оцінка є занадто спрощеною. Проте М. Туган-Барановський, Л. В.
Балабанова пропонують оцінювати ефективність маркетингу за такими
напрямами: покупці, маркетингові інтеграції, адекватність інформації,
стратегічна орієнтація, оперативна ефективність, що проілюстровано на
рис.2. Складові потенціалу підприємства

Кадри

• Сукупність постійних працівників, які мають
професійну підготовку і досвід роботи.

Менеджмент

• Сукупність методів і засобів управління для
виконання поставлених завдань.

Фінанси

• Економічні відносини між державою, юридичними і
фізичними особами, щодо використання грошових
фондів.

Виробничі
можливості

• До виробничих можливостей підприємства належать
основні засоби, виробничі запаси, незавершене
виробництво, витрати майбутніх періодів
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Рис. 1. Складові потенціалу підприємства

Маркетингові
інтеграції

Покупці насамперед
оцінюють маркетингову
діяльність підприємства,
роблячи вибір на користь
того чи іншого товару та
послуги. В сучасній
економіці вся діяльність
підприємства спрямована
на споживача.

Оперативна
ефективність

Ефективність
маркетингу

Стратегічна
орієнтація
Вибір
найдоцільнішої
стратегії та
тактичних дій
для її досягнення

Адекватність інформації
Для прийняття ефективних
управлінських рішень,
інформація, на якій вони
основані, повинна бути
адекватною реальному
становищу.

Рис. 2. Оцінювання ефективності маркетингу за напрямами
При цьому не визначаються ані система показників оцінки цих
напрямів,

ані

алгоритм

розрахунку

ефективності

[4,

с. 27].

М. К. Моісєєва, М. В. Конишева наводять показники маркетингової
активності за функціями (дослідження ринку, асортиментна політика,
збутова діяльність, комунікаційна діяльність) і узагальнюючі показники
(прибутковість,

активність

стратегії)

[5, с. 193–194].

Більшість

практиків стверджують, що ефект маркетингової діяльності полягає у
зростанні обсягів реалізації продукції і прибутку [6, с. 719].
Як єдиного підходу, так і загальної методології оцінки ефективності
маркетингової діяльності підприємства. Цікавим є підхід, який
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передбачає проведення оцінки ефективності маркетингу в довго- та
короткостроковому періодах. Відповідно до аналізу маркетингової
діяльності у короткостроковому періоді ефективність маркетингу
вимірюється показниками, що характеризують доходи та обсяги
реалізації продукції, у довгостроковому – показниками, пов’язаними з
брендом (лояльність, знання, сприйняття бренду тощо).
Незважаючи на всі аспекти стратегії розвитку маркетингу на
вітчизняному ринку, в його плануванні і реалізації виявляються певні
недоліки та проблеми, зокрема: неусвідомлення доцільності проведення
систематичних

досліджень

маркетингових заходів;

проміжної

та

кінцевої

ефективності

недостатній рівень кваліфікації фахівців з

реклами у відділах маркетингу і збуту, неспроможність проводити
комплексний системний аналіз стратегії маркетингу; якщо такий аналіз і
проводиться, то він має, як правило, суто формальний характер,
переважно на якісному рівні, без застосування сучасних економікоматематичних методів та моделей.
На сьогодні існує кілька підходів до визначення ефективності
маркетингової діяльності. Так, у праці Т. Дерев’янченко [7, с. 164]
представлена

класифікація,

яка

охоплює

кількісні

показники

ефективності:
- багатовимірні методи (насамперед факторний і кластерний
аналізи), що використовують для обґрунтування маркетингових рішень,
в основу яких покладено численні взаємопов’язані змінні, наприклад,
визначення обсягу продажів нового продукту залежно від його
технічного рівня, ціни, витрат на рекламу, інших елементів комплексу
маркетингу;
- регресивні;
- кореляційні методи, які використовуються для встановлення
взаємозв’язків між групами змінних, що характеризують маркетингову
діяльність підприємства;
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- імітаційні методи, застосовувані для змінних, що впливають на
маркетингову ситуацію (наприклад, конкуренції) і не піддаються
аналітичному рішенню;
- методи

статистичної

теорії

прийняття

рішень,

які

використовуються для стохастичного опису реакції споживачів на зміни
ринкової ситуації;
- детерміновані методи дослідження операцій (насамперед лінійне і
нелінійне програмування), що застосовуються за наявності багатьох
взаємопов’язаних змінних і необхідності знаходження оптимальних
рішень;
- гібридні методи, що об’єднують детерміновані та ймовірнісні
(стохастичні)

характеристики,

застосовуються,

як

правило,

для

дослідження проблем розподілу товарів;
- моделі мережевого планування [8, с. 148].
Таким чином, використання цих методів, які зводяться до побудови
економіко-математичних моделей, а також кореляційно-регресійного,
варіаційного та факторного аналізу дозволяє більш точно підійти до
оцінки ефективності маркетингової діяльності та доцільність її
проведення. Тому при аналізі ефективності як окремих маркетингових
заходів, так і маркетингової діяльності загалом необхідно застосовувати
економіко-математичні методи та моделі.
Як висновок можна зазначити, що з поданого огляду методичних
підходів до оцінювання ефективності маркетингової діяльності можна
зробити висновок, що більшість з описаних методів не охоплюють
маркетингову діяльність загалом, а досліджують ефективність її окремих
складових.
Отже, оцінювання ефективності маркетингової діяльності повинно
враховувати зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на
підприємство, маркетингові стратегічні та тактичні заходи. Основою
маркетингової діяльності є вирішення таких питань, як вивчення смаків і
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уподобань споживача, дослідження конкурентів, пошук каналів збуту,
аналіз обсягів товароруху на підприємстві, створення нової продукції,
дослідження і робота над рекламною кампанією. Для оцінювання
ефективності

маркетингової

діяльності

можна

застосувати

такі

показники: рентабельність витрат на просування і збут, що характеризує
ефективність збутових витрат; рентабельність маркетингових витрат, що
являє собою співвідношення суми прибутку від реалізації продукції і
загального обсягу витрат на маркетинг та ілюструє ефективність
реалізованих підприємством маркетингових заходів.
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адміністрування
Березюк Ю.О.,з добувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИТА ШЛЯХИ ЇХВИРІШЕННЯ
У статті досліджено сучасний стан інноваційної діяльності
підприємств України та визначено шляхи їх вирішення. Проаналізовано
динаміку інноваційної активності вітчизняних підприємств за останні
роки. Обґрунтовано чинники, що впливають на інноваційну активність
підприємств. Сформульовані причини низької інноваційної активності
вітчизняних підприємств та перспективи їх подолання.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна
активність,конкурентоспроможність, фінансування, законодавча база.
Актуальність

теми. Інноваційна

діяльність

є

одним

із

найважливіших факторів, що безпосередньо впливають на розвиток як
окремих підприємств так і країни у цілому. На сучасному етапі розвитку
виробництво

повинне

базуватися

цілком

на

різноманітних

нововведеннях, так як конкурентоспроможність на світовому ринку все
більше залежить від продукції, в основі якої лежать нові знання.
Практика показує, що інноваційний розвиток України не став однією з
головних ознак зростання національної економіки. Позитивні тенденції
хоча й спостерігалися протягом кількох років, але мали переважно
тимчасовий характер і змінювалися протилежними зрушеннями в
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економіці, що характеризує інноваційні процеси в Україні як нестійкі та
позбавлені чітких довгострокових стимулів для інноваційної діяльності.
В цих умовах виникає необхідність ідентифікації ключових проблем, що
стримують розвиток інноваційної діяльності вітчизняних підприємств,
та пошуку шляхів їх вирішення.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження
сучасного стану інноваційного розвитку підприємств України та
визначення шляхів їх вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні процеси в
сфері інноваційного розвитку, які відбуваються в Україні привертають
увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-економістів. Аналізу
інноваційного розвитку, значенню інноваційної діяльності присвячено
чимало праць науковців, серед яких варто назвати В. Александрової, Ю.
Бажала, П. Беленького, А. С. Гальчинського, М. Т. Пашуту, С. В.
Корсунського, Я. Крупки, О. Кузьміна, Б. Литвина, О. Лапко, Л. Гітмана,
А. Кутейникова, Д. Львова, Б. Патона, В. П. Семиноженка, Р. А.
Фатхутдинова та інших. Однак постійні зміни інноваційної активності
промислових підприємств України, спричинені фінансово-економічними
кризами початку XXI ст., вимагають подальших досліджень у цьому
напрямі.
Виклад

основного

матеріалу. Відповідно

до

чинного

законодавства, інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на
використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і
розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних
товарів

і

послуг.

Вона

спрямована

на

створення

необхідних

інноваційних технологій або послуг і здійснюється в тісному
взаємозв’язку із середовищем. Інноваційна діяльність об'єктивно
обумовлюється потребою ринку, відкриває нові сфери застосування, а
отже, і нових споживачів створюваного продукту, технології або
послуги.
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Як зазначає Є. Лісна, «інноваційна діяльність складається з набору
різних видів діяльності. Віднесення того чи іншого виду діяльності до
інноваційної визначається інноваційністю його цільової настанови». Це
означає, що інноваційна діяльність підприємства не існує сама по собі,
вона є сукупністю різноманітних видів діяльності підприємства
(організаційної, науково- дослідницької, технологічної, фінансової,
комерційної).
Інноваційна діяльність, за С. Покропивним,

– це процес,

спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених
наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень
у новий чи вдосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи
вдосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній
діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові дослідження й
розробки.
У своїх працях Р. Фатхутдінов інноваційну діяльність розуміє як
діяльність, спрямовану на використання й комерціалізацію результатів
наукових досліджень і розробок для розширення й відновлення
номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається (товарів,
послуг), удосконалювання технології їхнього виготовлення з наступним
упровадженням

і

ефективною

реалізацією

на

внутрішньому

й

закордонному ринках [5, c.624-626].
Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників
конкурентоспроможності

продукції,

забезпечує

ефективність

використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості
підприємств до зовнішнього середовища, розширює його можливості
щодо виходу на нові ринки продукції, створює умови довгострокової
стабільності.
Відомо, що економічне зростання підприємств значно залежить від
їх інноваційної активності. Суб’єкти інноваційної діяльності повинні
творчо

підходити

до

визначення
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способів

задоволення

потреб

споживачів, на основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію,
отримуючи надприбутки, зміцнюючи свої ринкові позиції [1, c.93].
Інноваційну

активність

виробників

визначають

такі

групи

факторів:
1. Зовнішні або загальноекономічні чинники (політичні, правові,
чинники, тенденції інноваційної діяльності в державі, розвиток
інноваційної

інфраструктури

тощо),

які

відбивають

вплив

макросередовища.
2. Зовнішні регіональні фактори (частка регіону в інноваційної
діяльності держави, обсяг і структура інноваційних інвестицій регіону,
його інноваційна інфраструктура, підтримка інновацій регіональними
органами влади, інвестиційна привабливість регіону тощо).
3. Внутрішні фактори (галузева приналежність підприємств,
наявність пільг і державної підтримки, матеріальних, фінансових,
інформаційних та трудових ресурсів, фінансовий стан і результати
діяльності виробника тощо).
Ці фактори тісно пов’язані між собою та формують інноваційну
активність

суб’єктів

господарювання.

Вона

визначається

двома

основними чинниками: станом інноваційного потенціалу підприємства
та ефективністю системи управління інноваціями. Зовнішнє середовище
може як обмежувати, так і сприяти інноваційному розвитку.
Аналіз економічної літератури показав, що головною причиною
гальмування інноваційного розвитку в країні є дефіцит фінансових
ресурсів. Але при цьому майже ніхто не звертає увагу на спад
платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію з боку
держави

та

підприємницького

сектору,

погіршення

якісних

характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної бази досліджень
і таких не менш важливих факторів чимало ще є.
В той же час Україна має значний потенціал для розвитку
інноваційної діяльності за умов проведення ефективної державної
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політики. Проте маловивченим є механізм комплексного розвитку
інноваційної діяльності в умовах трансформаційної економіки України
[6, c. 285-288].
Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертівнауковців визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному
рівню розвитку інноваційних процесів в країнах, для яких інноваційний
розвиток є ключовим вектором економічної стратегії.
В таблиці 1 наведені дані про показники інноваційної активності
підприємств України.
Таблиця 1. Питома вага підприємств, що займалися
впровадженням інновацій та питома вага промислових
підприємств,
що впроваджували інновації протягом 2000-2014 років [4]
Рік

З них питома вага промислових

Питома вага підприємств,

підприємств, що впроваджували

що займалися інноваціями

інновації, %

2000

18,0

14,8

2001

16,5

14,3

2002

18,0

14,6

2003

15,1

11,5

2004

13,7

10,0

2005

11,9

8,2

2006

11,2

10,0

2007

14,2

11,5

2008

13,0

10,8

2009

12,8

10,7

2010

13,8

11,5

2011

16,2

12,8

2012

17,4

13,6

2013

16,8

13,6

2014

16,1

12,1
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Аналізуючи динаміку активності промислових підприємств, що
займалися впровадженням інновацій протягом 2000-2014 років, можна
побачити, що пік активності припадає на 2000-2002 роки (максимальна
частка 14,8%). Після 2002 року іде різке зменшення активності до 2005
року

(мінімальна

частка

8,2%).

Далі

активність

промислових

підприємств поступово збільшується і у 2013 році досягає значення
13,6%, проте, у 2014 році даний показник знову зменшився до знчення
12,1%.
Основною причиною низького темпу інноваційної діяльності в
Україні є низький платоспроможний попит на інновації, внаслідок чого
майже 73% фінансування інноваційної діяльності здійснюється за
рахунок власних коштів підприємств. Тобто, повільне здійснення
інноваційної діяльності підприємств України пояснюється, в першу
чергу, обмеженими джерелами задля її фінансування. Також, не в
повному обсязі використовуються непрямі заходи стимулювання
впровадження інновацій (Таблиця 2).
Таблиця 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності в
Україні (млн. грн.) [4]
У тому числі за рахунок коштів

Загальна
Рік

сума
витрат

Власних

Державного

Іноземних

Інші

бюджету

інвесторів

джерела

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1

2002

3013,8

2141,8

45,5

264,1

562,4

2003

3059,8

2148,4

93,0

130,0

688,4

2004

4534,6

3501,5

63,4

112,4

857,3

2005

5751,6

5045,4

28,1

157,9

520,2

2006

6160,0

5211,4

114,4

176,2

658,0

2007

10821,0

7969,7

144,8

321,8

2384,7

2008

11994,2

7264,0

336,9

115,4

4277,9
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2009

7949,9

5169,4

127,0

1512,9

1140,6

2010

8045,5

4775,2

87,0

2411,4

771,9

2011

14333,9

7585,6

149,2

56,9

6542,2

2012

11480,6

7335,9

224,3

994,8

2925,6

2013

9562,6

6973,4

24,7

1253,2

1311,3

2014

7695,9

6540,3

344,1

138,7

672,8

Для реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки
потрібне

належне

фінансове

забезпечення,

недостатність

якого

актуалізує питання залучення інвестицій або ж зовнішніх запозичень.
Однак,

значна

частина

власників

підприємств

не

поспішає

з

модернізацією наявних і створенням нових сучасних виробничих
потужностей, тому одним з головних інвесторів має стати держава,
фінансове становище якої нині не дає їй змоги самотужки реалізовувати
масштабні інвестиційні проекти.
Ще однією причиною розвитку інноваційної діяльності в Україні є
законодавча база. Фундаментальною проблемою законодавчої бази є
відсутність

координації

законодавчих

актів

між

собою

та

невідповідність їх економічній ситуації в країні. Неефективна правова
база залишається вкрай вразливою для втручання, корупція і далі
підриває крихке верховенство закону. Невід’ємною частиною є й те, що
впровадження інновацій на підприємствах характеризується великими
перервами та нерівномірністю [3, c. 35].
Також основними проблемами, які стримують масштаби та
інтенсивність інноваційної діяльності підприємств України в сучасних
умовах господарювання є:
 відверто ворожі військові, політичні, економічні, інформаційні дії
російської федерації відносно України;
 зниження ділової активності та скорочення економіки держави;
 високий рівень корумпованості органів державної влади;
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нестабільність

та

недосконалість

нормативно-правового

забезпечення регулювання інноваційної діяльності;
 декларативний характер державної підтримки інноваційноактивних підприємств;
 кардинальне зниження курсу національної валюти, а, відтак і
суттєве дорожчання вартості залучення науково-технічних ресурсів з-за
кордону.
 Значна вартість фінансових ресурсів;
 обмеженість власних коштів суб’єктів господарювання як
потенційних інноваторів, так і споживачів інноваційної продукції [2, c.
140-142].
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, до основних напрямів
підвищення інноваційної активності підприємств України, варто
зарахувати:
1. Законодавчі зміни щодо системи пільг та стимулів у галузі
інноваційної діяльності;
2. Створення інноваційної інфраструктури на загальнодержавному
та регіональному рівні, яка б забезпечувала ефективне використання
науково-технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та
конкурентоспроможності підприємств (бізнес-інкубатори, технопарки,
центри трансферу технологій);
3. Розвиток та посилення дії фінансово-кредитних інститутів, що
забезпечують безперервність фінансування

інноваційних

проектів

(венчурні компанії, інноваційні фонди);
4. Формування сучасної організаційної структури управління за
здійсненням

інноваційної

діяльності

на

загальнодержавному,

регіональному рівні та на рівні підприємства;
5. Використання маркетингових підходів щодо вивчення майбутніх
потреб у нових товарах та послугах;
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6. Підготовка висококваліфікованих працівників та залучення їх в
активні галузі для створення нових технологій;
7. Активізація міжнародного наукового та науково-технічного
співробітництва;
8. Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення
міграції вчених.
Реалізація запропонованих заходів дасть змогу значно підвищити
рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств, стабілізувати
прискорений

процес

оновлення

виробництва,

ефективно

використовувати внутрішні та залученні зовнішні інвестиції на
інноваційну діяльність.
Висновки. Проведене дослідження сучасного стану інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств показало відставання їхнього
розвитку. Підприємства відчувають суттєву нестачу власних фінансових
ресурсів, які потрібні для забезпечення інноваційного розвитку, а також
існує значна кількість перешкод щодо зовнішніх джерел фінансування.
Вихід з кризового стану та переорієнтація економіки на сталий
інноваційний розвиток є можливими лише за умови здійснення низки
значних економічних перетворень та створення нового спектру
організаційно-економічних і інституціональних рішень. На рівні
держави необхідно стимулювати інноваційний розвиток підприємств та
підтримувати впровадження інновацій, що забезпечить розвиток
економіки країни в цілому.
Без інноваційної переорієнтації державної політики, без підвищення
інноваційної активності промислових підприємств неможливо досягти
основної мети економічного регулювання – підвищення ефективності та
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
У статті розглядаються та аналізуються теоретичні засади
діагностики стану торговельних підприємств та їх актуальність в
сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку.
Ключові слова: Діагностика стану підприємства, діагностика,
фінансовий стан підприємства, методи діагностики, фундаментальна
діагностика, експрес-діагностика, SWOT-аналіз.
На даному етапі свого розвитку, економіка України має цілу низку
проблем, які, безсумнівно, мають негативний ефект для розвитку
підприємництва в Україні. До таких проблем слід віднести: швидка
девальвація національної валюти (майже у 3 рази за короткий період
часу),

стагнація

економіки,

різке

зменшення

ВВП,

зменшення

платоспроможності населення, збройний конфлікт на сході країни,
неспроможність виконати державні фінансові зобов’язання перед
кредиторами, скорочення кількості малих та середніх підприємств,
зростаючий рівень безробіття та ін..
Всі вищенаведені фактори висувають абсолютно нові вимоги до
розвитку підприємств та діагностики їх стану у кризовий період. Проте,
слід зазначити, що при діагностиці стану торговельних підприємств на
вітчизняному ринку слід враховувати цілу низку факторів, а саме:
специфічні особливості певної галузі, географічне розташування,
наявність сировини, віддаленість від зони конфлікту та інші фактори.
Незважаючи на кризові явища, підприємства на українському ринку
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здійснюють свою діяльність в умовах конкуренції та з підвищеним
рівнем комерційного ризику, що дозволяє провести всебічну діагностику
діяльності підприємства.
Отже, враховуючи кризові явища, які переживає українська
економіка та суспільство, проблема діагностики стану торговельного
підприємства є надзвичайно актуальною що потребує розгорнутого
аналізу у нових реаліях вітчизняної економіки.
Дослідженню діагностики стану підприємства присвячені праці
таких відомих іноземних вчених як: Б. Коласс, Т. Скоун, Р. Шніппер, П.
Друкер, Т. Крістенсен та інші, а також провідних українських фахівців:
Фролова Л.В., Загорна Т.О., Городня Т.А, Гетьман О.О., Костенко Т.Д.,
Камлик М.І., Савицька Г.В., та інші. Проте, не дивлячись на велику
кількість наукових досліджень, проблема діагностики стану підприємств
на вітчизняному ринку у сучасних умовах, у зв’язку з нестабільним
економічним становищем, залишається надзвичайно актуальною.
Поглиблення кризових явищ в Україні зумовлює необхідність
більш поглибленого вивчення стану діяльності господарської діяльності
підприємств з метою вироблення цілого ряду з метою їх стійкого
розвитку, запобігання банкрутства та покращення своєї господарської
діяльності. Така ситуація висуває якісно нові вимоги до розроблення
актуальних та дієвих підходів до дослідження стану діяльності
підприємства та прогнозування розвитку на певному етапі фінансовоекономічної та господарської діяльності. У комплексному аналізі
діяльності підприємства важливу роль відіграє діагностика стану
господарської діяльності підприємства.
Діагностика стану підприємства дає змогу виявити як позитивні, так
і негативні аспекти і тенденції розвитку підприємства. Також, завдяки
діагностиці, підприємство може виробити стратегію свого розвитку у
короткостроковій або довгостроковій перспективі. Це дає змогу усунути
недоліки, підвищити ефективність діяльності та виробити стратегію
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розвитку підприємницької діяльності.
Враховуючи вищенаведене, для кращого розуміння сутності
функціонування підприємства, запобігання ризику банкрутства та
розроблення стратегії розвитку варто провести всебічну діагностику
підприємства.
У результаті дослідження цілої низки наукових праць можна
зробити висновок, що науковці визначають поняття діагностики по
різному. На нашу думку найбільш повне визначення діагностики, яке
передає всю його сутність визначає Сербиновський Б.Ю.: Діагностика це вчення про методи, процеси, принципи розпізнавання хвороби
виробничої системи й постановки діагнозу, оцінки її стану й перспектив
розвитку, виміру параметрів, установлення й вивчення ознак хвороби
для підтримки здатності ефективно функціонувати й пристосовуватися
до зміни зовнішнього середовища [1].
Зовсім

з

іншого

боку діагностику

розглядає

Фаріон

І.Д.:

Діагностика – це метод аналізу стану внутрішнього середовища
організації, встановлення проблем та вузьких місць, які спричиняють
відхилення та деформації об'єкта від норми чи цілі, виявлення
потенційно сильних та слабких сторін, що впливають на формування та
реалізацію ефективної стратегії організації [2].
Також, слід зазначити, що діагностику підприємства розглядають як
основну частину оцінки кризових ситуацій на підприємстві а також як
етап

антикризового

менеджменту

поряд

з

антикризовим

прогнозуванням, маркетингом, плануванням, стратегічним управлінням,
прийняттям, розробленням, організацією та контролем виконання
антикризових заходів та мотивацією персоналу щодо регулюванням
виконання цих рішень.
Отже, сутність діагностики полягає у дослідженні, аналізі та
розпізнаванні ознак, змін та характеристик, які відображають фінансовоекономічний стан підприємства.
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Основна роль діагностики підприємства полягає у трьох головних
функціях, які вона виконує. До них відносять:
- функцію оцінки (дозволяє визначити стан функціонування об'єкта
управління)
- діагностичну (виявлення можливих змін стану об'єкта)
- пошукову (визначення можливих заходів покращення або
відновлення стану суб'єкта управління).
Саме за допомогою цих функцій визначено роль діагностики в
покращенні економічного становища підприємства та підвищенні
ефективності управління господарської діяльності.
Система цілей і завдань діагностики стану підприємства повинна
бути чітко визначена за змістом, часом реалізації та рівнями. Також, слід
враховувати

специфічні

ознаки

галузі,

географічне

положення

підприємства, особливості розвитку регіону та ін.
При виборі методики діагностики стану підприємства слід
орієнтуватись на заздалегідь обрані цілі та мету діагностики. Існує
доволі багато методик проведення діагностики стану підприємства,
більша частина з яких пропонує здійснення діагностики по певним
групам фінансових коефіцієнтів.
Процес здійснення діагностики передбачає використання різних
методів, прийомів, концепцій, але основою цього процесу є фінансовоекономічний аналіз, саме тому в економічній літературі з фінансів та
фінансового менеджменту пропонується використовувати близько 50
показників для аналізу поточного стану підприємства. На практиці
використовують, як правило, близько 10-20 показників, розбитих по
групах [11].
Існують також інші методики діагностики фінансового стану
підприємства. І. Бланк та Копчак Ю.С. [4] пропонують дві системи
діагностики : експрес-діагностику та фундаментальну діагностику. Як
систему індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства.
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Експрес-діагностика має на меті раннє виявлення ознак кризового
розвитку підприємства, швидкого реагування на зміну умов ринку, його
середовища; вимагає прийняття швидких рішень управління. Експресдіагностика стану підприємства– це здатність за короткий проміжок часу
з використанням обмеженої кількості показників розпізнати стан
підприємства на будь-якому відрізку часу за вимогою суб’єкта. [4]
Фундаментальна

діагностика

стану

підприємства

–

це

найґрунтовніше дослідження стану підприємства з використанням
найбільшої

кількості

інструментарію

діагностики

для

точного

визначення положень фінансового стану та подальших дій. [4]
І.А. Бланк використовує 41 абсолютний і відносний показники, при
цьому він виділяє три принципові характеристики оцінки масштабів
кризового фінансового стану підприємства: легка фінансова криза;
глибока фінансова криза; фінансова катастрофа. [4]
На

відміну

(фундаментальної

від

двох

вищенаведених

діагностики

та

експрес

методів

діагностики

діагностики

стану

підприємства), які є поширеними на території України, Н.В. Родіонова
пропонує проводити діагностику стану підприємства з двох сторін, а
саме:
1) фінансове та техніко-економічне діагностування з економічного
погляду, що передбачає періодичне дослідження відповідних аспектів
стану підприємства з метою уточнення тенденцій розвитку всіх видів
діяльності, положення в траєкторії життєвого циклу і потім прийняття
економічно і соціально обґрунтованих рішень для корегування;
2) організаційне діагностування як система методів, прийомів і
методик виконання досліджень для визначення цілей функціонування
суб'єкта господарювання, способу їх досягнення, виявлення проблем і
вибору варіанта їх вирішення [13, c. 42].
Проте, слід зазначити, що не існує унікальної методики, яка б
дозволила зробити. Для того, щоб провести діагностику стану
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підприємства недостатньо лише показників фінансово-економічної
діяльності. Обов'язковою вимогою до діагностики є порівнянність
оціночних параметрів, а саме:
- економічний потенціал (обсяг активів, основний капітал, обсяг
продажів та ін.)
- виробничий і збутовий потенціал (виробничі потужності,
наявність сировинної бази, центрів технічного обслуговування, рівень
автоматизації і технології виробництва та ін.)
- науково-дослідний потенціал (організація наукових досліджень,
щорічні витрати на НДДКР в абсолютному виразі і до загального обсягу
продажу, число зайнятих у НДДКР за все і у відсотках до числа зайнятих
на фірмі напрям наукових досліджень фірми, область патентування,
оцінка можливості заняття організацією монопольного становища в
якій-небудь галузі техніки та ін.)
- репутація організації і дотримання договірних зобов'язань
- фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність,
структура капіталу та ін.)
- організаційна структура
- менеджмент організації, склад і професійний рівень її керівних
працівників, ринкова стратегія та ін. [12]
Діагностики стану підприємства є ключовим та необхідним етапом
для планування діяльності підприємства. Також діагностика дозволяє
розробити ряд заходів щодо своєчасного фінансового оздоровлення у
випадку кризових явищ у діяльності підприємства.
Діагностика фінансового стану підприємства дозволяє кредиторам
та інвесторам мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також
для встановлення диференційованих відсоткових ставок.
Результатом діагностики стану підприємства є отримання певної
кількості основних, найбільш інформативних та значущих параметрів
діяльності, які об’єктивно і точно відображають поточний стан
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підприємства та/або його фінансове положення у майбутньому. За цими
результатами формуються плани та перспективи його розвитку на
певний проміжок часу.
Важливим елементом діагностики, який широко застосовується
також

для

стратегічного

планування

довгострокової

діяльності

підприємства виступає SWOT-аналіз.
В порівнянні з іншими методами діагностики, SWOT-аналіз має
декілька переваг, а саме:
- завдяки SWOT-аналізу є можливою систематизація інформації про
внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес діяльності
підприємства на ринку.
- є можливість сформувати стратегічні пріоритети розвитку завдяки
визначенню конкурентних переваг підприємства у порівнянні з іншими
суб’єктами, які є на ринку.
- SWOT-аналіз дає можливість проводити діагностику певного
ринку та ресурсів підприємства необмежену кількість разів протягом
короткого проміжку часу.
Не зважаючи на позитивні характеристики, SWOT-аналіз має й
певні недоліки, а саме:
- суб’єктивність вибору та ранжування факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища
- погана адаптація до середовища, що постійно змінюється
Тому SWOT-аналіз на підприємствах має проводитися періодично,
не менш ніж один раз на рік. Якісно виконаний SWOT-аналіз дає
можливість виявити велику кількість недоліків у функціонуванні
підприємства. Ці недоліки беруться за основу для розробки стратегії
розвитку підприємств.
SWOT-аналіз

зазвичай

проводиться

у

такому

порядку:

визначаються цілі підприємства та критерії успіху; виявляються сильні
сторони підприємства (S), слабкі сторони (W), можливості (О) та
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погрози (Т); формується на базі аналізу стратегія підприємства та
розробляються заходи для реалізації обраної стратегії; регулярно
проводиться контроль та оцінка результатів. [14]
Діагностика діяльності підприємства, визначення сильних та
слабких сторін не є новим явищем для розвитку вітчизняних
підприємств.

Від

визначення

і

оцінки

стану

функціонування

господарської діяльності залежить розроблення комплексу заходів,
процедур і рекомендацій, які спрямовані на поліпшення стану
підприємства, на його економічне оздоровлення або на попередження
несприятливих для його функціонування факторів у нестабільному
розвитку економіки України.
Тобто

діагностика

повинна

виступати

як

обґрунтована

та

достовірна процедура, від якої залежить подальший напрям дій суб'єкта
господарювання. Будь-який невірно зроблений діагностичний висновок
може звести нанівець усі зусилля і сподівання підприємства на ринку в
пошуку стабільності чи кращих перспектив розвитку[8, с. 53].
Діагностика
спричинена

фінансово-господарського

необхідністю

контролювати

стану
свою

підприємства

діяльність,

адже

підприємство не може дозволити собі здійснювати діяльність, не маючи
уявлення про співвідношення доходів та витрат, про рівень збитковості,
прибутковості та ліквідності. А, також не приймаючі до уваги факторів,
які дозволяють досягати максимізації доходів та зменшенню витрат.
Вирішення цих завдань дає змогу керівникам підприємства вчасно
звертати увагу та реагувати на можливі загрози та ускладнення в
господарській діяльності підприємства у ринковому середовищі. А після
діагностики вживати своєчасних та швидких превентивних заходів щодо
недопущення та усунення негативних факторів діяльності.
Саме

швидкість

та

ефективність

діагностики

є

ключовим

показником діагностики та відіграє важливу роль під час вибору методу
оцінювання господарської діяльності підприємства а також надає
242

перевагу біль швидким та всеохоплюючим методам діагностики
порівняно з іншими підходами аналізу й оброблення інформації щодо
господарської діяльності.
На нашу думку, для здійснення ефективної діагностики діяльності
підприємства необхідно мати на увазі ряд важливих факторів, які
дозволять зробити аналіз максимально точним, а саме:
1) можливість об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства з
використанням

аудиторських

компаній

(актуально

для

великих

підприємств, які є учасниками не тільки регіонального ринку, а й
національного)
2) обов’язкова наявність впорядкованої бази даних аналізу як
окремого підприємства, так і підприємств, які є конкурентами на ринку
як на мікро так і на макро рівні
3) чіткого визначення цілей об’єктів та суб’єктів аналізу діяльності
з урахуванням особливостей підприємств, умов їх функціонування та
географічного розміщення.
Здійснення вищенаведених пропозицій дасть змогу розробити
унікальну

модель

діагностування

господарського

стану

певного

підприємств в умовах ринкового середовища та нестабільності
економіки України з урахуванням всіх негативних та позитивних явищ
та факторів.
Отже, головною метою діагностики є отримання необхідної
інформації для прийняття рішення щодо подальшого управління
господарською

діяльністю

підприємства,

а

також

розроблення

комплексу заходів, спрямованих на розвиток стану підприємства.
Шляхом використання різноманітного методологічного апарату та
інструментарію

поглиблена

діагностика

підприємства

дозволяє

визначити стратегію розвитку та подальший план дій підприємства, та
управління у невизначеному середовищі функціонування.
Список використаних джерел:
243

1. Воронкова А.Е. Діагностика стану підприємства: теорія і
практика : монографія /А.Е. Воронкова. – Харків : Вид-во "ІНЖЕК",
2011. – 520 с.
2. Фаріон І. Д. Діагностика і економічний аналіз у сфері послуг :
курс лекцій / І. Д. Фаріон,Л. І. Савчук, С. М. Жукевич / за ред. д-р екон.
наук, проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Вид-во "Екон.думка", 2012. – 260
с.
3. Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія,
методологія та практика застосування : монографія / І.В. Кривов'язюк. –
Луцьк : Вид-во "Надстир'я", 2014. – 260 с.
4. Копчак Ю. С. Проблеми діагностики фінансового стану і
стійкості функціонування підприємства / Ю. С. Копчак // Вісник СумДУ.
– 2015. – № 9 (68). – С. 23-34.
5. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под
ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит,ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
6. Скоун Т. Управленческий учет / Т. Скоун ; [пер. с англ.]. – М. :
Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 179 с.
7. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятий.
Проблемы, концепции и методы /Б. Коласс ; [пер. с франц.]. – М. :
Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
8. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С.
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія.-Х.:
ВД «ІНЖЕК», 2012.-144 с.
9. Швиданенко Г.О., Олесю О.І. – Сучасні технології діагностики
фінансово - економічної діяльності підприємства: Монографія – Київ.:
КНЕУ, 2011
10.

Савчук

В.П.

Финансовая

диагностика

и

мониторинг

деятельности предприятия (практические подходы и технологии):
учебник для вузов / В.П. Савчук – К.: «Ника-центр», 2004. – 424 с.
10. Мойсеєнко І.П., Демчишин М.Я. Моделі аналізу економічної
244

безпеки суб’єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. 2014. - №10 (150). – с. 64-73.
11. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності.
Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. / М.І. Камлик. – К.:
Атака, 2005. – 432 с
13. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : навч. посібн.
/ В. А. Верба, Т.І. Решетняк. - К. : Вид-во КНЕУ, 2000. - 242 с. 12.
Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент / Н.В. Родионова. - М. :
Изд. об. "ЮНИТИ-ДАНА", 2001. - 223 с.
14. Драбік І. Зростання значення іноземних інвестицій у стратегіях
розвитку сучасних підприємств. Економіка і держава. – 2013. - № 4. – С.
23-26.
Мідляр А.К.,к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Мамай С.М.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СУЧАСНОМУ
ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
У статті розглянуто інформацію про досвід розвитку інжинірингу
підприємствами України. Проаналізовано помилкові та прогресивні
приклади інжинірингової діяльності та розглянуто питання
можливості побудови на сучасному економічному підґрунті країни
високотехнологічної інжинірингової компанії.
Ключові слова: інжиніринг, конкурентоспроможність економіки,
науково-технічний прогрес, промисловий інжиніринг, інвестиції,
інновації, інвестиційний проект.
Інжиніринг як сектор ринкової економіки виник півтора століття
тому у Великобританії, коли вперше почали продаватися послуги
інженерів (спочатку одноосібних, а потім і груп інженерів, об'єднаних в
інженерні фірми), затребувані промисловцями при будівництві нових
заводів і модернізації діючих.
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Активний розвиток інжиніринг отримав приблизно 60-65 років
тому, фактично після Другої світової війни. У той час здійснювалися
великі проекти відновлення та модернізації промисловості в Європі, а
пізніше почалася масштабна індустріалізація країн третього світу. У
зв'язку з цим виникла нова на той час потреба в комплексних
інженерних послугах і проектах "під ключ". Зокрема, було потрібно не
тільки побудувати промисловий об'єкт, але і допомогти замовнику у
навчанні кадрів та надати подальше технічне сприяння в освоєнні
технологій, що передаються. У зв'язку з цим послуги в галузі
інжинірингу стали все більш різноманітними, виникли національні та
міжнародні ринки інжинірингових послуг.
Мета статті – дослідити стан впровадження інжинірингової
діяльності в Україні на сучасному етапі та розглянути можливі подальші
шляхи

для

використання

інжинірингу

для

підвищення

конкурентоспроможності підприємства.
Структурна перебудова економіки України, орієнтована на
використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних
виробництв у противагу матеріало- і енергоємним виробництвам,
припускає створення умов для безперервного оновлення технологій і
продукції, зростання освітнього рівня та удосконалення управління
шляхом інновацій, заснованих на новітніх наукових знаннях. Під
інноваціями слід розуміти не тільки нові технології, види послуг,
продукцію, а й нові організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, фінансового та іншого характеру, відсутність яких не
в останню чергу визначає низьку конкурентоспроможність української
продукції.
По суті, сенс всієї економічної реформи на сучасному етапі
розвитку

України

полягає

у

створенні

умов

для

підвищення

сприйнятливості економіки до інновацій, розвитку інноваційного
підприємництва і забезпечення економічного зростання за рахунок
246

використання досягнень науки і техніки. Це обумовлює необхідність
активізації інноваційної діяльності.
З метою активізації інноваційної діяльності країни повинна бути
вироблена нова інноваційна політика, що представляє собою сукупність
принципів

і

інноваційного

заходів,
клімату

що
в

забезпечують
Україну,

створення

необхідного

сприятливого

для

успішного

інвестування в українську економіку. Вона має об'єднувати загальними
завданнями науку, техніку, виробництво, споживання, фінансову
систему,

освіту

і

повинна

бути

орієнтована

на

використання

інтелектуальних ресурсів, розвиток високотехнологічних виробництв і
пріоритети економіки [2].
Інноваційна політика України на сучасному етапі розвитку
держави має базуватися на таких найважливіших принципах, як:
1)

визнання моделі інноваційного розвитку економіки як

пріоритетне;
2)

створення

державою

економіко-правових

умов

і

економічних механізмів, що забезпечують перетворення інновацій в
істотний чинник економічного зростання;
3)

максимальне використання ринкових механізмів активізації

інноваційної діяльності та підприємництва, створення рівних стимулів
для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності;
4)

ефективний розвиток і використання власного науково-

технічного потенціалу та його реформування відповідно до цілей
економічної політики;
5)

оптимальне поєднання інтересів розробників, виробників

продукції та інвесторів, визнання об'єктів інтелектуальної власності як
джерела доходів.
Реалізація цих принципів вимагає проведення експертизи і
формування законодавства з точки зору найбільш ефективного
стимулювання інноваційної діяльності та забезпечення розвитку
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інноваційних процесів в основних сферах промисловості, сільського
господарства і соціального комплексу.
В якості основних напрямків діяльності держави в системі
підтримки реалізації досягнень НТП на підприємствах потрібно
виділити, перш за все, наступні:
1)

розвиток системи страхування інноваційних проектів,

2)

розвиток інформаційної системи про передові технології та

стан їх ринків,
3)

реалізацію венчурних проектів,

4)

кваліфікований інжиніринг, консалтинг та аудит.

Кваліфікований

інжиніринг,

як

надання

комерційних

інжинірингових послуг, має багато різноманітних типів, інколи і не
пов’язаних з собою - від інжинірингу по впровадженню нових
програмних продуктів до фінансового інжинірингу.
Існує потреба розробки науково-теоретичного обґрунтування
діяльності

підприємств,

які

надають

інжинірингові

послуги

та

використовують у діяльності організацій інжиніринг. Теоретикометодологічними

розробками

та практичними

рекомендаціями

з

вирішення зазначеного вище питання щодо розвитку інжинірингової
діяльності як основи високотехнологічного розвитку економіки держави
займалися вчені дослідники як М. Абрютіна, Л. Андрєєва, Г. Бірман, В.
Власова, А. Грачєв, В. Кондратьєв, Е. Крилов, П. Куталєв, І. Мазур, В.
Макар’єва, В. Шапіро, С. Шмідт, І. Журавкова та ін.
Промисловий інжиніринг передбачає застосування загальних
принципів інжинірингу, наукового менеджменту, а також методів та
моделей різноманітних наукових дисциплін для забезпечення і
підтримки високого рівня виробництва і рентабельності сучасних
промислових
підприємства

підприємств.
включає

Ефективне

проектування

функціонування
і

створення

сучасного
виробничих

потужностей, ефективне використання людських ресурсів, забезпечення
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безпеки виробничої діяльності, контроль якості та ін. [1]. Виробничі
методи і технології, засоби автоматизації, статистика, вивчення
операцій, взаємодія людських ресурсів і машин є невід’ємними
частинами

сучасного

промислового

інжинірингу.

Промисловий

інжиніринг тісно пов'язаний з сучасними методами управління.
Як показано на рис. 1, в промисловому інжинірингу найбільш повно проявляються всі методики управління проектами.
Промисловий
інжиніринг

Проектування
промисловихоб’єкті
в

Фінансування
закупівлі та
поставки

Бізнес-управління
проектами

Аудит та експертиза

Рис. 1. Складові промислового інжинірингу
До складу найважливіших переваг системи інжинірингу слід
віднести:


підвищення

при

інших

рівних

умовах

ефективності

інвестицій у зв’язку із появою реальних важелів впливу на бюджет
проекту;


скорочення термінів виконання робіт і виробничих витрат;



привабливість для замовників перспективи консолідації в

одних руках необхідного набору послуг, пов’язаних із здійсненням
інвестиційного проекту;


поява реальних передумов для переходу до ефективного

професіонального управління у зв’язку з зосередженням в руках
інжинірингової компанії технічної і вартісної інформації по проекту;


зниження інвестиційних і інших ризиків для компанії, яка
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використовує систему інжинірингу;


підвищення конкурентоспроможності на вітчизняному і

іноземному ринках у зв’язку з визнанням діловим світом ефективності
використання інжинірингу.
До наступного моменту в Україні в сфері промислового
інжинірингу практично не було прикладів реалізації повноцінного
інжинірингового бізнесу, у тому числі і в форматі ЕРС/ЕРСМ. Цим
промисловий інжиніринг на сучасному етапі суттєво відрізняється від
цивільно-будівельного інжинірингу, де позитивні приклади реалізації
інжинірингового бізнесу скоріше за все норма, ніж виключення.
У той же час, за останні 1-2 роки в бізнес-середовищі зростає
популярність на створення інжинірингових напрямків інноваційного
розвитку бізнесу. Однак в першу чергу слід здійснити аналіз
організаційних ініціатив за участі західних інжинірингових компаній,
розуміючи, що розвиток будь якої української компанії в сучасну
інжинірингову бізнес-модель, технічно можливо, однак наразі вкрай
важко.
Проте, досягнення суттєвих зрушень у використанні інжинірингу
для ефективного розвитку серед більш широкого кола підприємств
найближчим часом представляється проблематичним.
Причиною тому служить, в першу чергу, відсутність серйозного
досвіду здійснення техніко-економічної співпраці із закордонними
контрагентами і використання підприємствами інжинірингу з метою
ефективного розвитку. Коріння цієї проблеми відходять у минуле і
пов'язані

з

підприємств

орієнтацією
на

науково-дослідницьких

виконання

державних

і

замовлень

промислових
і

відсутністю

можливості самостійного визначення напрямку розвитку. У зв'язку з
тим, що методологічні розробки в цій сфері практично відсутні,
підприємство стикається з різними труднощами в ході реалізації
модернізації

в

рамках

техніко-економічного
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та

міжнародного

інжинірингу. Насамперед, це пов'язане з необхідністю докорінної
модернізації і переосмислення комплексної підготовки виробництва [3].
Крім цього промислові підприємства стикаються з проблемами
опрацювання, підготовки і підписання контрактів на виконання операцій
з міжнародного інжинірингу, розрахунку вартості інжинірингових
послуг. Так, наприклад, у відповідності з законом № 173 від 10.12.2003
р. «Про валютне регулювання та валютний контроль» у разі, якщо
термін поставки імпортного товару перевищує 90 календарних днів з
моменту платежу, то підприємство змушене сплачувати 0,3% від суми
платежу штрафних санкцій. У той час як сума контрактів, як правило,
перевищує кілька сотен тисяч доларів або євро.
Для прикладу, в 2013 році міністерство енергетики України
підписало угоду з Китайською національною хімічною інжинірингової
корпорацією (СNСЕС) та її дочірньою компанією «Вухуань Інжиніринг»
про співпрацю в будівництві заводів з виробництва синтетичного
природного газу на Україну. Проект став частиною української
програми

із

заміщення

споживання

природного

газу

вугіллям,

передбаченої кредитною угодою між Банком розвитку Китаю і НАК
«Нафтогаз України» на загальну суму 3,656 мільярда доларів,
підписаним у грудні 2012 року. Це старт практичної реалізації
масштабного спільного проекту. Угодою визначено терміни проведення
підготовчих робіт для початку будівництва. Китайська національна
хімічна інжинірингова корпорація і її дочірня компанія «Вухуань
Інжиніринг» займають не тільки домінуючі позиції на ринку Китаю, а
також є світовими лідерами в області вуглехімії.
Виділимо дві основні причини невдач в розвитку сучасного
інжинірингу у промисловості. По-перше – недостатня затребуваність
комплексних послуг інжинірингу в Україні. По-друге – помилковість в
способах реалізації ініціатив.
Відсутність

розвитку

промислового
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інжинірингу,

який

притаманний розвинутим країнам здебільшого створює умови для
пошуку інжиніринговими компаніями іноземних контрактерів. На
прикладі західних інжинірингових компаній українські власники і топменеджери бачили суттєві стратегічні вигоди інжинірингу. Одночасно
вони підходили до його організації з позиції стандартної процедури
початку нового проекту. Тоді як суттєва віддаленість в часі результатів
інжинірингу віддаляла сам факт отримання вигід та ставила власників
перед вибором – самостійний розвиток як малого бізнесу з ризиком
назавжди залишитися маленьким підприємством, або ставати придатком
інвестора і знаходити з ним компромісні рішення щодо подальшого
розвитку. Обидва варіанти не були 100% прийнятними для розвитку
інжинірингу [5].
Отже, у зв’язку з відсутністю чіткого організаційного плану при
впровадженні інжинірингу не приділялося достатньої уваги перехідному
періоду. На етапі перехідного періоду повинно бути передбачено
забезпечення захисту прав на результати інтелектуальної праці, розвиток
малого науково-інноваційного підприємництва, тобто сприятливих
економічних, правових, організаційних та інших умов для виникнення
нових фірм, зайнятих створенням і комерціалізацією науково-технічних
нововведень. Крім того, повинен бути створений відповідний рівень
стандартизації,

метрології

та

сертифікації,

ефективної

патентної

системи, що забезпечує захист прав на результати інтелектуальної праці.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛАЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
В даній статті розглянуто сутність маркетингової стратегії та
політики, подано основні проблеми реалізації маркетингової стратегії
на підприємствах та запропоновано шляхи подолання даних проблем.
Ключові слова:маркетинг, стратегія, концепція маркетингу,
особливості розвитку маркетингу, проблеми та шляхи подолання .
Постановка

проблеми. Сучасний

кризовий

стан

розвитку

економіки України характеризується динамічними коливаннями, які
зумовили порушення стійкості та нормального розвитку підприємств.
Нинішня ситуація вимагає застосування широкого спектру антикризових
заходів, спрямованих на мінімізацію впливу як зовнішніх, так і
внутрішніх кризових чинників. Таким чином, виникає потреба в
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активному використанні маркетингової стратегії на підприємствах для
підвищення їх конкурентоспроможності та стійкості до кризових явищ.
Зростання продуктивності праці, насичення ринку високотехнічною
і високоякісною продукцією, що спостерігається в останні десятиліття в
світі, надали конкуренції, як основній рушійній силі перехідної
економіки, нову якість. Кожне підприємство функціонуючи на ринку діє
в умовах невизначеності та ризику. Стратегія підприємства орієнтована
на досягнення визначених цілей як у теперішньому, так і в майбутньому
із врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, а також
економічної та соціальної відповідальності. Суть стратегії полягає у
визначенні конкурентного вибору, який дозволяє підприємству не
просто

використовувати

поточні

можливості,

що

виникли,

а

концентрувати ресурси для вирішення пріоритетних завдань, що
забезпечують переваги у суворо визначених та перспективно вигідних
напрямах. Тому розробка та вибір певної стратегії для її втілення у
життя є надзвичайно важливим питанням у діяльності підприємства, від
якого може залежати не тільки успішна діяльність, а й взагалі існування
підприємства.
Головне завдання стратегії – перевести організацію із теперішнього
стану в майбутній, що більш вигідний. Надзвичайно важливе місце в
стратегічній

діяльності

підприємства

посідає

його

маркетингова

стратегія, яка формує ринкові стратегічні орієнтири. Сучасні умови
ринкового реформування економіки України обумовили формування
нового маркетингового підходу до рішення проблем управління
виробництвом й реалізацією товарів і послуг. Головним завданням
стратегічного маркетингу стає забезпечення максимально гнучкого
й ефективного використання усіх видів ресурсів і можливостей,
маркетингових

інструментів

й

науково-виробничого

потенціалу

підприємства для досягнення стратегічних цілей. Проблема формування
та реалізації маркетингової стратегії є досить цікавою та потребує
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подальшого розвитку, адже деякі дослідники надають їй першорядного
значення

у

процесі

формування

загальної

стратегії

розвитку

підприємства.
Аналіз

основних

досліджень

і

публікацій. Розробкою

теоретичних, методичних і практичнихоснов формування стратегії
розвитку підприємства в Україні займаються Л. Александер, А. Хамді, Г.
Міцберг, З. Ширшньова, Осовська Г.В., Пастухова В.В., Пономаренко
В.С., Соболєв Ю.В., Тищенко О.М., Тридід О.М., Шершньова З.Є.,
Оборська С.В., Шинкаренко В.Г. За кордоном цій проблемі присвятили
дослідження Акофф Р., Ансофф І., Віханський О.С., Градов А.П.,
Круглов М.І., Мінцберг Г., Портер М., Стрікленд А.Дж., Томпсон А.А.,
Чандлер А. та ін. Вивченню питань стратегічного управління і
маркетингу,

формування

конкурентних

маркетингових

стратегій,

окремих їх елементів та аспектів присвячені роботи багатьох учених: Г.
Азоєва, І. Ансоффа, Г. Багієва, С. Борнера, І. Герчикової, А. Градова, А.
Дайана, П. Зав'ялова, М. Енрайта, Ж. Ламбена, Б. Карлоффа, Х. Кобоясі,
Ф. Котлера, І. Кретова,Д. Кромбрюгге, К. Лінді, С. Маджаро, Дж.
Макартура, М. Мескона, Н. Моісеєвої, А. Поршнєва, А. Романова, Х.
Такеучі, Т. Фуджімото, Г. Шмалена Ю. Юданова, Д. Аакер, К. Боумен,
Є. Голубков, Д. Джобер, П. Дойль, П. Друкер, Дж. Дэй, Дж. Еванс, Р.
Фатхутдінов та ін.[5].
Мета

статті. Метою

даної

статті

є

визначити

особливості

маркетингової стратегії та політики, основні проблеми та шляхи
подолання реалізації маркетингової стратегії
Виклад основного матеріалу. Глобалізація бізнесу, посилення
конкуренції, підвищення ролі споживача у формуванні попиту на
товари, широке включення українських підприємств у міжнародний
поділ

працівисувають

підприємствами

нові
та

вимоги

до

системи

використання

управління
інструментів

стратегічногоменеджменту і маркетингу для досягнення конкурентних
255

переваг й довгострокового успіху.Необхідність перебудови діяльності
підприємства на основі стратегічного управління зумовленазмінами в
зовнішньому середовищі і, насамперед, зростанням його невизначеності,
а також змінами в організації великих підприємств у результаті їх
концентрації

і

диверсифікації.

Ігнорування

нових

обставин,що

виникають унаслідок посилення глобалізації, може призвести до
значних негативних наслідків. Томупостає гостра потреба у дослідженні
процесу глобалізації бізнесу, аналізі впливу факторів його розвитку
назміну як макро-, так і мікроекономічних процесів, конкурентного
середовища, розробці маркетинговихзаходів підприємства та їх адаптації
в умовах розвитку глобалізації.В умовах ринкової економіки успішність
роботи підприємства здебільшого залежить відефективного планування
і, в першу чергу, від правильно обраної стратегії. Стратегія економічної
організації– це сукупність її головних цілей та основних засобів
досягнення даних цілей. Розробляти стратегічні діїпідприємства – це
значить визначати загальний напрямок її діяльності. Стратегія – це не
просто функціячасу, а також функція напрямку. Вона включає в себе
сукупність глобальних ідей розвитку підприємства.Відповідальність за
розробку стратегії несе керівництво економічної організації. Сучасний
темп

збільшення

обсягу знань настільки великий,що стратегічне планування – єдиний
спосіб

прогнозування

майбутніхможливостей.

Воно

забезпечує

керівними органами країни можливості розробки плану на тривалий
період.Стратегічне планування є також основою для прийняття рішень.
Знання того, що необхідно досягти в майбутньому допомагає уточнити
найбільш доцільні шляхи дій.Тільки реалізовуючи стратегії розвитку,
безупинно здійснюючи інноваційні процеси у всіх сферахсвоєї
життєдіяльності, підприємства можуть досягти успіху в конкурентній
боротьбі. Тому проблемірозвитку підприємств і реалізації стратегії в
сучасній економіці приділяється усе більше уваги у дослідженнях
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економічної науки і практичній діяльності фахівців підприємств [9]. В
тому

числі

і проблемі

забезпечення

підприємства

ефективними

маркетинговими діями, що потребує від керівництвафірми приділяти
увагу питанню формування маркетингової стратегії задля ефективного
використання їх.Розробка стратегії повинна проводитися паралельно із
аналізом можливостей по її використанню.
Уніфікованої стратегії для всіх фірм та на всі часи не існує. У
сьогоднішньому світі часто бувають коливання, раптові зміни, події,
яких неможливо передбачити. У нестабільному середовищі існує велика
кількість можливих варіантів майбутнього. Тому і варіантів стратегії
розвитку

може

бути

декілька

[8].

Формування

й

утримання

конкурентних переваг охоплює увесь механізм діяльності підприємства,
пов'язаний із створенням, виробництвом та реалізацією продукції.
Великого значення набувають організаційні та соціальні фактори
діяльності підприємства, а також зростаюча роль нематеріальних
ресурсів, включаючи нематеріальні активи й компетенції (навички)
у досягненні

стратегічного

успіху

підприємства

та

забезпеченні

конкурентних переваг.
Існує багато поглядів щодо визначення маркетингової стратегії,
наведемо такі найбільш характерні:
1) стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і
фінансових

заходів

щодо

інтенсифікації

виробництва,

реалізації

продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на
попит та пропозицію. Маркетингова стратегія передбачає контроль за
виробництвом і ринком для утримання ринкових цін на рівні, який
забезпечує оптимальні прибутки. Маркетингова стратегія втілюється в
програмі заходів щодо вдосконалення виробництва та реалізації товарів
з метою забезпечення високих і стійких прибутків [3];
2) маркетингова стратегія – це напрям (вектор) дій підприємства по
створенню його цільових ринкових позицій [8];
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3) маркетингові стратегії – це засоби досягнення маркетинговий
цілей, щодо маркетингміксу.
Маркетингова стратегія — це раціональна, логічна структура, через
використання якої підприємство розраховує вирішити свої маркетингові
завдання. Вона складається з визначених стратегій щодо цільових
ринків, комплексу маркетингу та витрат на останній.
Маркетингова стратегія є складовою частиною бізнес-планування,
яке охоплює стратегічні бізнес-одиниці та стратегію усієї фірми. Це
дозволяє на вищому рівні ухвалити найбільш якісне рішення та провести
необхідну корекцію на нижчих рівнях управління в разі зміни ринкової
ситуації.
Маркетингова

стратегія

полягає

у

визначення

відповідних

продуктів, послуг і ринків, на яких вонибудуть запропоновані. Визначає
найефективніший склад комплексу маркетингу (дослідження ринку,
дослідження

товарної

і

цінової

політики,

каналів

розподілу,

стимулювання збуту, підтримка продукту). Маркетингова стратегія
передбачає обґрунтування вибору і формування: 1) цільового ринку; 2)
номенклатури та асортименту; 3) цінової політики; 4) системи збуту; 5)
організації реклами. Розробка маркетингової стратегії підприємства —
це процес створення і практичної реалізаціїгенеральної програми дій
підприємства. Її мета — ефективне розміщення ресурсів для досягнення
цільовогоринку. Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань
щодо того, які продукти (стратегічніпростори) мають бути освоєні
підприємством, і яким чином це завдання можна виконати. При
цьомуосновними завданнями у розробці маркетингової стратегії є такі:
1) визначення цілей та напрямів діяльності підприємства;
2) координація різних напрямів діяльності;
3) оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових
можливостей та загроз;
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4)

визначення

альтернативних

варіантів

реалізації

напрямів

діяльності підприємства;
5)

створення

умов

для

ефективного

розподілу

продукції

підприємства;
6) оцінка маркетингової діяльності підприємства [4]. Жодне
підприємство не може обійтися без планомірного і обґрунтованого
процесу

формуваннямаркетингової

стратегії.

Цей

процес

є

не

спонтанним явищем, кожна стадія потребує уваги, часу таклопіткого
аналізу.
Процес формування маркетингової стратегії, зазвичай, поділений на
два етапи: 1) процес планування спрямований на прийняття стратегічних
рішень, формулювання цілей і визначення шляхів їхнього досягнення; 2)
процес управління як набір рішень і дій з реалізації стратегії,
спрямований на досягнення цілейпідприємства з урахуванням можливих
змін зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища [6].
Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати
найбільш вдалу з них для кожногоринку і кожного товару, тобто
стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення маркетингових цілей.
Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким
обсягом продукції необхідновиходити для досягнення поставленої мети.
Є декілька підходів до класифікації маркетингових стратегій. За
одним із підходів, найвідомішимимаркетинговими стратегіями є такі:
1) «ціна — кількість» — підприємство орієнтується на помірні ціни
та значні обсяги збутупродукції, виробництво великої кількості
стандартизованої

(масової)

продукції

на

широкому

ринку

(недиференційований маркетинг) за рахунок використання ефективно
опрацьованих технологій, якідозволяють знижувати витрати та ціни;
2) «стратегія переваг» — підприємство створює або має стабільну
перевагу над конкурентамизавдяки можливостям зміни технологій
виробництва, розвитку сервісу і логістики, що дозволяє вестинецінову
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конкуренцію за рахунок товарів, які відомі на ринку своїми унікальними
характеристиками
(диференційований маркетинг).
Після

розпаду

адміністративно-планової

системи

радикально

змінились суспільні та виробничі умови, докорінно змінилися цілі
виробництва

(з

максимального

виконання
прибутку),

директивних

планів

до

отримання

видозмінились

форми

власності

(від

унітарної державної до різних її форм), підприємства отримали повну
самостійність в прийнятті рішень, з’явились нові форми товару (капітал,
робоча сила, природні ресурси, засоби виробництва), організувався
вільний ринок. Разом з тим, ринкові фактори економіки породили в
країні низку проблем, пов’язаних із нестабільністю зовнішнього
середовища, зміною кон’юнктури ринку, жорсткою конкуренцією,
неготовністю керівництва до змін в технології управління, відсутністю
висококваліфікованих фахівців з управління маркетинговою діяльністю
підприємств

та

інші. Застосуванню

маркетингу

на

вітчизняних

підприємствах перешкоджає ряд проблем, що складають декілька
основних груп, які зображені на рис.1 [1].
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Рис. 1. Типові проблеми при застосуванні маркетингу
підприємствами України
Формування
стратегічного

стратегії

управління

–

це

центральний

підприємством.

Саме

етап
серед

у

процесі
існуючих

різновидів маркетингова має особливе значення. Невід'ємною складовою
маркетингової стратегії є маркетингова політика[3].
Сутність маркетингової політики полягає у встановленні меж
діяльності і визначення поведінки у сфері управління, спрямовуючи
функціонування підприємства у напрямі реалізації її маркетингових
стратегій.
Маркетингову політику слід розглядати:
1. Орієнтир для роботи підприємства;
2. Основу для досягнення поставлених цілей;
3. Оболонку, в середині якої приймаються та розробляються
управлінські рішення ;
4. Проникнення у різноманітні сфери діяльності підприємств;
Маркетингова політика дозволяє підприємству :
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- саморегулюватися і контролювати зовнішню і внутрішню
ситуацію;
-мати гнучкість щодо змін, які відбуваються у зовнішньому і
внутрішньому середовищі;
- розробляти директиву, що визначає кордони дії підприємства;
- доповнювати маркетингову стратегію, додавати необхідну
гнучкість і рухливість досягнення маркетингової стратегічної мети;
- регламентувати управлінську діяльність і поведінку підприємств.
Маркетингова політика є загальним керівництвом дій і ухвалень
рішень, що полегшує досягнення довгострокових цілей, пояснює яким
чином вони мають бути досягнуті та встановлює орієнтири і завдання
яким потрібно слідувати
Маркетингова стратегія описує, яким чином підприємство планує
створити стійку(довготривалу) вартість для своїх здобувачів (клієнтів,
акціонерів, працівників). Сучаснім маркетингові стратегії, зорієнтовані
на клієнта, значною мірою на використанні нематеріальних активів для
створення споживчої вартості[4].
До найзначиміших проблем реалізації стратегії можна віднести:
- неадекватність визначення часу необхідного для реалізації
стратегії;
- непередбачувані чинники зовнішнього середовища;
- низьку координацію дій між різними структурними підрозділами
підприємства;
- зниження з часом уваги до реалізації стратегії;
- розбіжність наявної кваліфікації персоналу з необхідною для
реалізації стратегії компетенцією;
-

неефективність

роботи

наявних

інформаційних

систем

моніторингу реалізації стратегій[5].
Подолання основних проблемних моментів реалізації стратегій
можливо у такий спосіб.
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1. Адаптувати систему управління й організаційну структуру
підприємства, розподіливши зони відповідальності за досягнення цілей
та прийняття рішень і нормалізувавши бізнес-процеси.
2. Визначити показники моніторингу реалізації стратегії та систем
їхнього контролю, що забезпечує координацію дій різних підрозділів.
3.

Скоригувати

розподіл

ресурсів

між

стратегічними

господарськими підрозділами відповідно до цілей стратегії.
4. Власне впровадити стратегію: підприємство має здійснювати
операційну діяльність відповідно до запланованих етапів стратегічного
маркетингового планування.
5.

Здійснювати

поточний

моніторинг

і

корекцію

стратегії

відповідно до збалансованої системи показників і стратегічних
планів[3].
За основу вдосконалення процесу реалізації маркетингової стратегії
пропонується обрати збалансовану систему показників. Вона поєднує
стратегічну й операційну діяльність підприємства та відповідає
сучасним вимогам до провадження бізнесу.
Сучасна збалансована система показників – новий інструментарій
стратегічного планування, що дозволяє досягти довготривалого успіху
шляхом визначення найважливіших цілей, на які підприємство має
зосередити свої ресурси і увагу.
Запровадити збалансовану систему показників можна у такий
спосіб:
1. Визначення показників реалізації стратегії;
2. Перевірка збалансованості показників;
3. Встановлення відповідальності за кожним показником;
4. Поточне збирання даних щодо реалізації стратегії;
5. Оцінювання ефективності реалізації стратегії[5].
Підходи до використання маркетингової стратегії полягають у
визначенні генеральної програми дій підприємства і вектора щодо
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створення її цільових ринкових позицій. Формування ефективної
маркетингової стратегії на підприємстві дає змогу:
-

аналізувати

та

виявляти

потенційні

релевантні

зміни

маркетингового середовища ;
- змінювати ділове спрямування фірми з пасивного реагування на
вплив ринкових факторів на активні дії;
- формувати довгостроково орієнтовані цілі;
- визначити конкурентні переваги;
- оцінювати маркетингові можливості для зосередження уваги на
найперспективніших напрямах розвитку.
Висновки. Таким чином, запровадження комплексної системи
маркетингового управління реалізацією стратегій підприємств на основі
концепції збалансованої системи показників сприятиме вдосконаленню
процесу реалізації стратегій підприємств і підвищенню довготермінової
ефективності їхньої діяльності на ринку.
Стратегія
підприємства,

визначається
який

як

комплексний

розробляється

на

основі

план

діяльності

творчого

науково

обґрунтованого підходу і визначається для досягнення довгострокових
глобальних цілей підприємства. Будь-яка маркетингова стратегія
визначає вектор дійпідприємства і по відношенню до споживачів, і по
відношенню до конкурентів. Вона є довгостроково-орієнтованою; являє
собою засіб реалізації маркетингових цілей підприємства; базується на
результатах

маркетингового

стратегічного

аналізу;

має

певну

підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства; визначає ринкове
спрямування діяльності підприємства; є складове частиною формування
маркетингової стратегії, який має певну логіку, послідовність і
циклічність. Формування маркетингової стратегії складається із п’яти
взаємопов’язаних стадій. Усі вони доповнюють одна одну і в загальному
виглядікінцевим
підприємства.

продуктом

Формування

виходить
обґрунтованої
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маркетингова
маркетингової

стратегія
стратегії

відіграє важливу роль у забезпеченні досягнення стратегічних цілей
підприємства (фірми).
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПІДПРИЄМСТВА:СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

У статті узагальнено та доповнено поняття «інноваційний потенціал
підприємства», а також наявні підходи до тлумачення його сутності.
Розглянуто складові інноваційного потенціалу та фактори впливу на
нього. Обґрунтовано положення, що рівень інноваційного потенціалу
визначається не тільки ресурсами, можливостями та здатностями, а й
безпосереднім
та
опосередкованим
впливом
середовища
господарювання.
Ключові слова: інноваційний потенціал, підприємство, інноваційний
клімат, фактори впливу, можливості, інноваційна діяльність, інновації.

У загальному розумінні потенціал розглядають як здатність матерії
переходити від можливості до реальності, від одного стану в інший.
Потенціал підприємств є головним критерієм доцільності їх існування.
Розвиток потенціалу веде до розвитку підприємства та його підрозділів,
а також всіх елементів виробничої системи.
Поняття

«інноваційний

потенціал»

стало

«концептуальним

відображенням феномену інноваційної діяльності». Підприємство може
розвивати

інноваційну

діяльність

лише

за

умови

достатнього

інноваційного потенціалу. Від величини інноваційного потенціалу
залежить вибір стратегії інноваційного розвитку. Тобто, якщо у
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підприємства є всі необхідні ресурси, воно має можливість діяти за
стратегією лідера, розробляти й впроваджувати різні інновації. Якщо ж
інноваційні можливості обмежені, то необхідно їх нарощувати і обирати
стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології.
Дослідженням інноваційного потенціалу підприємств займаються
багато відомих вчених, серед яких: О. Арєф’єва С. Ілляшенко, І. Рєпіна,
Н. Тарнавська, О. Федонін, Л. Федулова, Н. Чухрай та інші. Ними
розглянуто сутність інноваційного потенціалу, визначено його складові
та розроблено методи їх оцінки. Незважаючи на наявність значної
кількості робіт у даному напрямку слід зазначити, що інноваційний
потенціал підприємств потребує постійної уваги науковців, зокрема,
через мінливість умов господарювання підприємств, що спричиняє
появу нових можливостей та загроз для них.
Метою статті є узагальнення складових інноваційного потенціалу та
аналіз впливу факторів середовища господарювання на нього.
В науковій літературі визначення інноваційного потенціалу мають
широке охоплення: починаючи від вузьких (наприклад, оцінка річного
обсягу виробленої інноваційної продукції) і закінчуючи всеосяжними
(пов’язані з оцінкою соціально-економічної системи). Всі наявні
напрямки в дослідженні інноваційного потенціалу можна поділити на
дві групи:
1. Ресурсний напрям дослідження, де інноваційний потенціал
розглядається як сукупність ресурсів, а його оцінка зводиться до
визначення

вартості

доступних

ресурсів.

Рівень

використання

потенціалу визначається відношенням отриманого результату до обсягу
застосованих ресурсів.
2. Результатний напрям дослідження. Інноваційний потенціал
розглядається

як

здатність

господарської
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системи

задовольняти

суспільні потреби за наявності певних благ. Оцінка інноваційного
потенціалу в цьому випадку зводиться до оцінки кількості благ, які
суб’єкт здатний виробити за наявних у нього ресурсів.
Вперше в науковий обіг поняття інноваційного потенціалу ввів К.
Фрімен, який розглядав його як чинник, що забезпечує зростання
економічної системи завдяки нововведенням. На цей час існують різні
підходи до тлумачення поняття інноваційний потенціал. Розглянемо
найпоширеніші з них. Перший, який використовує більшість учених, ресурсний підхід, розглядає інноваційний потенціал як сукупність
ресурсів, необхідних для здійснення інновацій. Погоджуємося з
авторами [1], які вважають ресурсний підхід до визначення сутності
інноваційного потенціалу підприємства дещо обмеженим, тому що
наявні в підприємства ресурси є лише факторами, необхідними для
здійснення

інноваційної

діяльності.

В

реальних

умовах

велике

підприємство зі значними ресурсами досить часто має набагато менший
інноваційний потенціал, ніж, наприклад, невеликий колектив новаторів
або маленьке підприємство. Тому більш доцільним є другий підхід розгляд інноваційного потенціалу підприємства з погляду можливостей
реального використання ресурсів підприємства на практиці, тобто з
метою реалізації конкретних інноваційних проектів. Дослідники
стверджують, що інноваційний потенціал підприємства – це міра її
готовності

виконувати

завдання,

поставленої цілі. Інноваційний

які

забезпечують

потенціал

досягнення

підприємства визначає

можливості й глибину інноваційних перетворень. Залежно від його
величини і якісного стану визначається охоплення певних стадій
інноваційного циклу. У цьому випадку при визначенні інноваційного
потенціалу акцент робиться перш за все не на ресурси, а на результати
інноваційної діяльності, які організація досягла з використанням
наявних ресурсів, враховуючи вплив певних факторів зовнішнього та
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внутрішнього середовища. Тому вимірники інноваційного потенціалу
підприємства повинні збігатися з вимірниками кінцевих результатів
інноваційної діяльності.
Третій підхід тісно пов’язаний з ресурсними характеристиками
потенціалу і являє собою сукупність можливостей використання
продуктивної сили ресурсу. Тобто з точки зору змістовної функції тут
йдеться

про

використані

і

невикористані

(приховані)

ресурсні

можливості, які можуть бути задіяні для досягнення кінцевих цілей
економічних суб’єктів. З точки зору структурної характеристики,
інноваційний

потенціал

–

це

сукупність

науково-технічних,

технологічних, інфраструктурних, правових та інших можливостей, що
забезпечують сприйняття і реалізацію нововведень, тобто отримання
інновацій.
Четвертий підхід. У ньому інноваційний потенціал розглядається як
ступінь здатності і готовності економічного суб’єкта здійснювати
інноваційну діяльність. При цьому під здатністю розуміється наявність і
збалансованість структури компонентів потенціалу, а під готовністю –
достатність рівня розвитку потенціалу для формування інноваційно
активної позиції підприємства на ринку.
На нашу думку, інноваційний потенціал підприємства – це
органічне поєднання наявних і потенційних ресурсів, можливостей і
здатностей, що забезпечують його інноваційний розвиток.
Узагальнюючи

наявні

підходи

вчених

[1-4],

складовими

інноваційного потенціалу підприємства вважаємо наступні:
Ринкова.

Відображає

рівень

відповідності

можливостей

підприємства зовнішнім ринковим потребам інновацій, які генеруються
ринковим середовищем. За аналізом переважна більшість ідей нових
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товарів генерується на основі потреб ринку, але ж і більшість
інноваційних прорахунків спричиняється саме ринковими чинниками.
Інтелектуальна. Визначає можливості генерації і сприйняття ідей,
задумів, новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій,
організаційних і управлінських рішень.

Це передбачає наявність

фахівців, здатних до продукування нових знань і втілення їх в інновації,
які відповідають потребам ринку.
Кадрова. Характеризується чисельністю персоналу, зайнятого у
НДДКР, його розподілом за фаховою підготовкою, підрозділами тощо.
Кадрова складова забезпечується фаховою підготовкою персоналу
підприємства на рівні, що відповідає сучасному розвитку науки і
техніки. Ця складова значною мірою визначає систему менеджменту, її
гнучкість, адаптивність.
Техніко-технологічна.

Відображає

здатність

оперативно

переорієнтувати виробничі потужності підприємства і налагодити
економічно ефективне виробництво нових продуктів, які відповідають
ринковим

потребам.

Ця

складова

характеризує

відповідність

матеріально-технічного стану підприємства, наявність резервів чи
можливості їхнього швидкого отримання, гнучкість обладнання і
технологій, оперативність роботи конструкторських і технологічних
служб.
Інформаційна.

Відображає

інформаційну

забезпеченість

підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для
прийняття
наявністю

ефективних
комплексу

організаційно-економічних

інноваційних
технічних
засобів

і

рішень.

Характеризується

програмно-математичних,
спеціальних

кадрів,

що

призначений для автоматизації процесу виконання завдань управління
підприємством у різних сферах діяльності.
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Інтерфейсна складова. Характеризує можливість приведення у
відповідність

різноспрямованих

інтересів

суб’єктів

інноваційного

процесу (ступінь надійності взаємодії з суб’єктами інноваційного
процесу).
Науково-дослідна

складова.

Характеризує

наявність

заділу

результатів науково-дослідних робіт достатнього для генерації нових
знань, здатність проведення досліджень з метою перевірки ідей новацій і
оцінки можливості використання новацій у виробництві нової продукції.
Очевидним є те, що рівень інноваційного потенціалу визначається
не тільки ресурсами, можливостями та здатностями, а й безпосереднім
та

опосередкованим

впливом

середовища

господарювання.

Підприємства мають концентрувати увагу не тільки на внутрішніх
справах, але й виявляти та враховувати у своїй діяльності можливі зміни
зовнішнього середовища.
Розкриття інноваційного потенціалу наштовхується на подолання
зовнішніх бар’єрів, які можна охарактеризувати як інноваційний клімат.
Інноваційний клімат (країни, регіону, підприємства) пропонується
розглядати як сукупність факторів зовнішнього середовища, що
визначають доцільність здійснення інновацій. Факторами, які впливають
на інноваційний потенціал підприємства, є ті самі фактори зовнішнього
середовища,

що

здійснюють

вплив

на

інноваційну

діяльність

підприємства (табл.1).
Таблиця 1
Фактори впливу зовнішнього середовища на інноваційний потенціал
Назва

Сутність
Фактори ділового середовища
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Можливості

Споживачі

це

індивіди

і

потреби

компанії що купують

споживачів надають

інноваційні

можливості пошуку

товари

чи/або

послуги

інвенцій

підприємства
Партнери

це

ті,

хто

можливості

забезпечує

придбання

ноу-хау,

надходження

патентів тощо

ресурсів, необхідних
для

нормального

функціонування
протягом
інноваційного циклу
Регулятори

це, як правило,

можливості для

державні, регіональні

партнерства влади і

і місцеві органи, що

бізнесу

задають

конкретні

правила,
контролюють

і

регулюють
інноваційну
діяльність організації
Конкуренти

це підприємства,

можливості

що функціонують в

обрати інший спосіб

тій же сфері бізнесу і

для

пропонують

певної проблеми

свої

товари і послуги тим
самим

групам
272

вирішення

споживачів
Фактори загального середовища
Культура

історія, традиції
і

звичаї,

норми

поведінкові

і

моделі,

можливості

до

сприйняття
інновацій

конфесійна структура
і система цінностей
суспільства, в якому
діє організація
Економіка

ступінь

можливості для

розвиненості ринків,

розробки

державна інноваційна

методів управління

політика

нових

та

регулювання,
інноваційна
інфраструктура,
інвестиційний клімат,
інфляція,

ціни,

доступ до ресурсів
т.і.
Соціум

ступінь розвитку

можливості для

освітньої системи і

зміни

освітній

відносин

людей,

рівень
динаміка

і

соціальних
на

підприємстві

мобільність фахівців
Законодавча

з

питань

інноваційної
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можливості для
створення

нових

база

діяльності

механізмів

підприємств, а також

просування

частково фінансове і

продукції на ринок

податкове
законодавство
Фактори глобального середовища
Технологічне
середовище

знання,

можливості

ля

інформація, розвиток

виробництва

науки

техніки.

видів продукції чи

ступінь

послуг

і

Відображає

нових

розвитку
продуктивних сил в
цілому.
Міжнародне
середовище

це

фактори,

можливості для

обумовлені

розвитку

світовими

компанії

тенденціями: галузеві

країнах

бізнесу
в

інших

зрушення до сфери
послуг

і

високих

технологій, зростання
гнучкості
виробництва,
посилення
конкуренції

і

співпраці

Кожний з наведених факторів може здійснювати позитивний або
негативний вплив у певний момент часу та за певних обставин, а також
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зумовлює появу можливостей для підприємства, приклади яких
наведено у табл.1. Очевидно, що в цілому погіршення (поліпшення)
інноваційного клімату в країні призведе до погіршення (поліпшення)
інноваційного потенціалу кожного регіону та кожного підприємства цієї
країни.
Щодо впливу на інноваційний потенціал підприємства внутрішніх
факторів, слід зазначити, що процеси управління інноваційною
діяльністю значно залежать від інноваційної культури певної організації.
Під інноваційною культурою слід розуміти міру сприйнятливості
організації до нововведень, досвід впровадження нових проектів,
політику менеджменту в області інновацій, ставлення персоналу до
інновацій. За участю інноваційної культури можна досягти прискорення
пошуку інвенцій та підвищення ефективності впровадження нових
технологій і винаходів, протидії бюрократичним тенденціям, сприяння
розкриттю інноваційного потенціалу особистості тощо.
Економічна оцінка ефективності використання інноваційного
потенціалу має враховувати такі внутрішні фактори: новизну і
перспективність

наукових

розробок;

кількість

запропонованих

і

реалізованих наукових і технічних пропозицій; економічний ефект,
отриманий в народному господарстві в результаті використання
завершених розробок і реалізованих робіт; практичний внесок в
підвищення

технічного

рівня

і

техніко-економічних

показників

підприємств галузі в зіставленні з витратами наукових організацій;
техніко-економічні показники запропонованих і освоєних у виробництві
розробок порівняно з кращими зарубіжними зразками; кількість,
значущість відкриттів, винаходів і проданих ліцензій; економічний
ефект, отриманий в народному господарстві від реалізації відкриттів і
винаходів: якість і терміни проведення робіт; економію грошових і
матеріальних ресурсів; підготовку наукового персоналу.
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Отже,

інноваційний

потенціал

підприємства

пропонується

визначати як органічне поєднання наявних і потенційних ресурсів,
можливостей і здатностей, що забезпечують його інноваційний
розвиток. Рівень інноваційного потенціалу визначається не тільки
ресурсами, можливостями, а й безпосереднім та опосередкованим
впливом

середовища

господарювання.

Підприємства

мають

концентрувати увагу не тільки на внутрішніх справах, але й виявляти та
враховувати у своїй діяльності можливі зміни зовнішнього середовища.
Інноваційний клімат пропонується розглядати як сукупність
факторів

зовнішнього

середовища,

що

визначають

доцільність

здійснення інновацій. Кожний з факторів може здійснювати позитивний
або негативний вплив у певний момент часу та за певних обставин, а
також призводить до появи можливостей для підприємств. Тому в
цілому погіршення (поліпшення) інноваційного клімату в країні
призведе

до

погіршення

(поліпшення)

інноваційного

потенціалу

кожного регіону та кожного підприємства цієї країни. Негативну дію
факторів підприємствам слід передбачати як можливі ризики та
розробляти відповідні запобіжні заходи.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Досліджено проблеми формування фінансової стратегії в системі
управління підприємством, розглянуто її структуру, основні напрямки
та принципи, що сприяють реалізації цієї стратегії в сучасних умовах.
Запропоновановдосконаленняуправлінняфінансовими
ресурсами
на
основі
практичного
використанняфінансовогопланування
на
підприємстві.
Ключові слова: фінансова стратегія, фінансові ресурси, управління
підприємством, модель, принципи.
Трансформаційніпроцеси,

щовідбуваються

у

вітчизнянихпідприємствах, багато в чомупов’язані з фінансами. Аналіз
грошових потоків, пошук ефективних джерел фінансування, вигідних
інвестиційних рішень, розробка облікової і податкової політики – усе це
виходить на перші місця в діяльності сучасних підприємств. Особливо
важливим є розробка фінансової стратегії для забезпечення стійкого
розвитку підприємств в сучасних умовах, що обумовлює необхідність
серйозного аналізу проблем і вироблення практичних рекомендацій у
цій сфері діяльності.
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Метою статті є дослідження питань формування фінансової
стратегії в системі управління підприємством, її труктури та основних
напрямків, що cприяють реалізації цієї стратегії.
Фінансова

стратегія

підприємства

являє

собою

складну

багатофакторну орієнтовану модель дій і заходів, необхідних для
досягнення постановлених перспективних цілей у загальній концепції
розвитку щодо формування і використання фінансово-ресурсного
потенціалу підприємства. Економічна сутність фінансової стратегії
обумовлена

фінансовими

взаємовідносинами

підприємства

з

економічними суб’єктами і державними органами. Практично мова йде
про розробку базової фінансової концепції підприємства, пов’язаної з
ефективним управлінням грошовим обігом, формуванням коштів у
визначених пропорціях, використанням фінансових ресурсів за цільовим
призначенням.
Місце і роль фінансовоїстратегії неоднозначно оцінюється в
економічнійлітературі. Найчастіше фінансова стратегія підприємства як
інструмент регулювання використовується разом з інвестиційною
стратегією, так як йдеться про перспективність і часовий крок
інвестиційних рішень та їх тісний зв’язок з фінансовими процесами [1].
Окремідослідникитрактують

фінансову

стратегію

як

частинуфінансового менеджменту, з чимможнапогодитися [2]. Однак, на
нашу

думку,

доцільнорозглядатифінансовустратегію

як

органічнийелементфінансово-бюджетного регулюванняпідприємства:
-у

методологічному

плані

сутність

механізм

формування

фінансової стратегії підприємства необхідно аналізувати як одну з
проблем фінансовихвідносин, фінансової оцінки реалізації стратегічних
цілей підприємства;
– у схемі економічного регулювання фінансову стратегію
необхідно розглядати як компонент загальної стратегії підприємства на
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ряду з товарним, інвестиційним, маркетинговим і іншими видами
стратегічних рішень.
Разом з тим фінансова стратегія є базовою стратегією, оскільки
забезпечує (за допомогою фінансових інструментів, методів фінансового
менеджменту тощо) реалізацію інших базових стратегій, а саме –
конкурентної, інноваційної. Це вимагає дослідження взаємозв’язку
фінансової стратегії з зазначеними вище стратегіями.
Завдання
вирішенняв

реформування
заємозалежних

вітчизняного
проблем

бізнесу

передбачають

формуваннястратегії

і

впровадження нового якісного рівня управління фінансами на базі
досягнення

і

реалізації

конкурентних

переваг.

Необхідність

ідентифікації фінансової стратегії обумовлена:
–

диверсифікованістю

діяльності

великихпідприємств

в

планіохоплення ними різнихринків, у тому числіфінансових;
– потребами у виборіджерелфінансуваннястратегічнихпроектів;
– наявністю єдиної для всіх підприємств кінцевої мети при виборі
стратегічних орієнтирів і їхоцінці – максимізації фінансового ефекту;
– розвитком міжнародних і національнихфінансових ринків як
«поля» для запозичення фінансових ресурсів і прибуткового розміщення
капіталу, щопов’язано з посиленням ролі фінансів у життєдіяльності
підприємств.
З огляду на мінливість кон’юнктури і тенденцій розвитку
фінансових

ринків,високий

ступінь

інноваційності

фінансових

інструментів, якими оперують підприємства, їх значну залежність від
векторів руху макроекономічних і соціально-політичнихпроцесів у
світовому

співтоваристві,

варто

сформулювати

низку

напрямків

формування програм і проектів реалізації фінансовоїстратегії. Серед
них:
– виявленняпріоритетних для підприємствафінансовихринків і
цільовихринковихсегментів для роботи на перспективу;
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– аналіз і обґрунтування стійких джерел фінансування;
– вибір фінансових інститутів я кприйнятних партнерів і
посередників,

що

ефективно

співпрацюють

з

підприємством

вдовгостроковомуспекті;
– розробка довгострокової інвестиційно їпрограми, погодженої з
пріоритетними

напрямами

розвитку

видів

бізнесу,обумовленими

загальною стратегією підприємства;
– створення умов на майбутнє щодо підтримки поступового росту
ринкової

вартості

підприємства

і

курсів

ціннихпаперів,що

випускаються;
– формування та вдосконаленнявнутрішніхфінансовихпотоків;
–

розробка

з

позиції

стратегії

програми

ефективного

централізованого управління фінансовими ресурсами в поєднанні з
обґрунтованою децентралізацією інших управлінських функцій;
– прогнозні розрахунки фінансових індикаторів економічної
безпеки і стійкості підприємства при стратегічному плануванні
діяльності [3].
На нашу думку, модель фінансової стратегії має включати
наступні взаємозалежні блоки: мету і завдання; рівніреалізації; зовнішні
і внутрішні фактори формування; інструменти і методиреалізації;
результативність (див. рис. 1). Модель фінансової стратегії підприємства
вказує,через

систему

реструктуризація,

якихінструментів

(програми,проекти,

глобалізація,диверсифікаціятощо)

і

методів(моделювання, планування, аналіз,прогнозуваннятощо) вона
реалізується.
Фінансова стратегія підприємства
Цілі та завдання

Рівні реалізації

Зовнішні та внутрішні фактори
формування
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Інструменти:
Методиреалізації:
–
програми
і
–
фінансове
проекти;
моделювання;
–
фінансова
–
стратегічне
політика;
фінансове планування;
–
фінансова
–
фінансовий
реструктуризація;
аналіз;
–
фінансове
–
експертиза
забезпечення
конкурентних
фінансових ринків;
переваг;
–
прогнозуванн
–
інформаційне
я;
забезпечення;
–
тощо
–
диверсифікація; Результативність:
–
глобалізація;
– прибуток;
–
тощо
– стратегічнийеф
Рис.1. Модель формування фінансової стратегії підприємства
ект(успіх)
Підприємстводосягаєсвоїхстратегічнихфінансовихцілей,

коли

фінансовівідносинивідповідаютьйоговнутрішнімфінансовимможливостя
м,

а

такождозволяють

залишатися

соціально-економічних

умов.

змістфінансовоїстратегії,
основному

ті

ж

прийнятливим

макро-

зовнішніх

Розглядаючипоняття

необхіднопідкреслити,

умови

до

щоїїформують

імікросередовища

та

і
в

фактори,

щовпливають назагальнустратегіюпідприємства.
Використанняінструментів і методівфінансовоїстратегії носить
ситуаційнийхарактер:

конкретніфактори,

включаючисоціально-

економічні і політичні, визначаютьвибір тієї чиіншоїїхкомбінації в
різнихваріантах.Формуванняфінансовоїстратегії
напідприємствіздійснюється на основіреалізаціїнаступнихпринципів:
–
послідовноїреалізаціїприйнятоїстратегіїстійкогорозвиткупідприємства;
– базуванні на сучасній теоретичній моделі;
– врахуванніорганізаційноїструктурипідприємства і передбаченні
у нійзмін;
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– варіантності формування стратегії.
Загальна схема формуванняфінансовоїстратегії включаєнаступні етапи:
- характеристика підприємства яквідкритоїсистеми;
- розробкастратегічнихцілей;
- розробкаваріантівстратегії;
- визначеннякритеріїввиборуваріантів;
- конкретизаціяобраноговаріантуфінансовоїстратегії;
- оформленняфінансовоїстратегії, їїприйняття і доведення до
виконавця;
- організація контролю за реалізацієюстратегії.
У

системірозробкифінансовоїстратегіїодне

важливихмісцьпосідаєфінансовепланування,

з

щореалізується

шляхомплануваннявиробництва і реалізації, а такожконтролю за
витратамикоштів.
контрользазалученням

Фінансовеплануваннязабезпечуєнеобхідний
і

використаннямматеріальних,трудових

фінансовихресурсів,

створюєнеобхідніумови

і
для

покращенняфінансовогостанупідприємства.
Вонобезпосередньопов’язане з плануваннямгосподарськоїдіяльності і
будується

на основі іншихпоказників плану (обсягувиробництва

іреалізації,

кошторисівитрат

на

виробництво,планукапітальнихвкладеньтощо).
Однак,розробкафінансового

плану

не

простимарифметичнимперерахуваннямпоказниківвиробництва

є
у

фінансовіпоказники [4].
У

процесірозробки

проекту

фінансовогопланунеобхіднозастосовуватитворчийпідхіддопоказниківвир
обничого

плану,

виявляти

івикористовувати

не

знаходитиметоди

більш

ефективноговикористаннявиробничогопотенціалупідприємства,

більш

врахованівнутрішньогосподарськірезерви,
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раціональних

витрат

матеріальних

і

фінансовихресурсів,

підвищенняспоживчихвластивостейпродукції, щовипускаєтьсятощо.
Розробкафінансового плану пов’язана звизначенням: витрат на
реалізованупродукцію; виручкивідреалізації; грошовихнагромаджень;
амортизації;

обсягу

і

джерелфінансування;

плановийперіодінвестицій;

потреби

в

намічених

оборотних

на

коштах

іджерелахїхпокриття; розподілі івикористанніприбутку; взаємовідносин
збюджетом і банками.
Зазначимо,

щофінансовепланування

напідприємствімаєнаступнуцільовуспрямованість:
забезпеченняфінансовими

-

ресурсами

ікоштамидіяльностіпідприємства;
-

збільшенняприбуткувідосновноїдіяльності

й

іншихвидівдіяльності, якщовонимаютьмісце;
-

організацію

фінансових

взаємовідносинз

бюджетом,

позабюджетними фондами,банками, кредиторами і дебіторами;
-

забезпеченняреальноїзбалансованостіпланованихдоходів

і

витрат;
забезпеченняплатоспроможності

іфінансовоїстійкостіпідприємства [4].
У

процесірозробки

проекту

фінансовогопланудоцільновикористовуватинаступніметоди:
економічногоаналізу

і

синтезу;екстраполяції;

прямого

рахунку;нормативний; багатоваріантності; балансовий.
Укрупнена схема процедуриплануваннявключає: план продажу;
план відвантаження; узгодження плану випуску з можливостями
виробництва; розрахунок витрат по постачанню; зведення фінансових
даних у документах по фінансових потоках і оборотному капіталу. Так,
сутність фінансового планування проявляється в тому, що одночасно
плануються прибутки і рух капіталу, особливо грошових коштів.
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Реальністьсистемифінансовогоплануванняпідприємствавизначаєть
сянаявністюсхемикоординаціївсіхйогопланів

і

наявністюсистемивідповідальності за виконання кожногоплану. Система
відповідальностіреалізуєтьсяшляхомвведенняцентрівфінансовоївідповід
альності, зокрема, центріввитрат,прибутків і інвестицій.
Отже,в
нинішніхумовахгосподарюваннявжебагатокерівниківусвідомили,
щоринковаекономікарізковідрізняєтьсявідпланової,

однак

успішноїроботинеобхідночіткорозуміти

иіяльності

механізмиїхреалізації.

напрямк

Томуфінансовепланування,

ізспособівефективноїроботипідприємства,стаєсьогодні

будучи

для
і

одним
реальною

необхідністю.
Таким чином, практичневикористанняфінансовогопланування на
підприємствідастьзмогукерівництвуодержуватиоперативнуінформацію
про

стан

фінансів

підприємства,

напрямківвикористаннякоштів,

щозначно підвищитьефективністьприйняттяуправлінськихрішень.
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м. Вінниця
Мотивація працівників як запорука успіху роботи підприємства
На сучасному етапі розвитку економіки проблема мотивації праці
набуває важливого значення. У міру розвитку суспільного виробництва
дедалі очевиднішим стає фундаментальне значення людських ресурсів у
розвитку цивілізації. Економічною наукою доведено, що за сучасних
умов господарювання прогрес забезпечує людина і її мотивація.
Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути
поставлених цілей, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя
зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм
становищем у суспільстві.
Про актуальність обраного напряму досліджень свідчить значна
кількість публікацій за цією проблематикою, особливої уваги заслуговує
зростання кількості наукових видань та монографій, виданих авторами
В. М. Гриньовою, М. С. Дороніною, А. Л. Єськовим, М. В. Семикіною,
А. С. Тельновим. У своїх роботах вони розкривають проблему мотивації
персоналу, а також використання традиційних та нетрадиційних методів
мотивування.
В умовах жорсткої конкуренції професійні навички й особисті
якості працівників стають основними конкурентними перевагами; саме
співробітники забезпечують прибуток підприємства, який можна
суттєво збільшити, приділяючи достатню увагу розвитку персоналу,
формуванню його лояльності до організації, створюючи відповідну для
успішної роботи атмосферу в колективі. Тож, важливими проблемами
для керівника є планування, організація підлеглих, а також мотивація їх
діяльності.
Розвиток та удосконалення систем стимулювання та мотивації
займають основне місце серед сучасних методів управління
персоналом[1, c. 306]. Слабка мотивація персоналу до праці займає третє
місце в переліку причин, що перешкоджають реалізації стратегічних
завдань будь-якої організації. Необхідною умовою досягнення
працівником поставлених завдань та цілей є наявність стимулів та
мотивів з боку керівництва організації. Адже, чим більше мотивований
працівник, тим краще він використовує свої здібності, нові можливості і
технічні засоби, а це, в свою чергу, призводить до отримання бажаного
результату і більш ефективної роботи всього підприємства.
Мотивація є однією із функцій управління, яка відіграє важливу
роль в сучасному менеджменті. Вона зорієнтована на створення таких
ситуаційних умов, за яких задовольняються найважливіші потреби
людей, забезпечується суспільна оцінка їх трудового внеску. Тому
мотивацію доцільно розглядати не лише як систему форм і методів
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спрямованого впливу на свідомість людей, створених умов праці, а як
комбінацію цих компонентів, що є відтворювальними факторами
виробничої ситуації.
Мотивація персоналу - один з видів управлінської діяльності, що
передбачає процес спонукання працівників, для ефективної діяльності на
підприємстві [2, c. 114]. Для керівництва підприємства персонал є
найбільш цінним ресурсом, адже саме персонал підприємства може
постійно вдосконалюватися. Уміло керуючи персоналом, можна
постійно вдосконалювати організацію виробництва і збільшувати
прибуток підприємства. Висока мотивація персоналу - це найважливіша
умова успіху організації. Жодна компанія не може бути успішною без
прагнення працівників працювати з високою віддачею, без високого
рівня прихильності персоналу, без зацікавленості членів організації в
кінцевих результатах і без їхнього прагнення внести свій внесок у
досягнення поставлених цілей. Найбільш цінною вважається та робота,
де працівник відчуває власну необхідність, корисність. Ті види робіт, де
краща організація праці, кращий колектив, більш сприятливі умови
праці, є більш привабливими для молодих працівників.
При дослідженні проблеми стимулювання та мотивації персоналу
доцільно виокремити типи мотивації. Тип мотивації - це переважна
спрямованість діяльності індивіда на задоволення визначених потреб.
Найпоширенішими є такі типи мотивації:
 І тип - працівники, орієнтовані переважно на
змістовність і суспільну значимість праці;
 II тип - працівники, переважно орієнтовані на оплату
праці й інші нетрудові цінності;
 ІІІ тип - працівники, у яких значимість різних
цінностей збалансована.
Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють велику кількість
мотиваційних чинників, а саме: гроші, кар’єрне зростання, слава
визнання, самовираження та самореалізація. До методів матеріального
заохочення можна віднести: премії, доплати, участь у прибутках
підприємства, відпочинок за рахунок підприємства. Безумовно, гроші є
найбільш очевидним і найбільш часто використовуваним засобом для
стимулювання персоналу [3, c. 48]. З одного боку, вони є потужним
засобом мотивації, а з іншого можуть виступати чинником демотивації.
До основних проблем мотивації персоналу можна віднести:
 правові (відсутність нормативно-правової бази з
питань захисту працюючих);
 економічні (низький рівень заробітної плати, слабкий
зв'язок результату і оплати праці, диференціація організацій
по можливостях мотивації працівників до праці залежно від
ресурсів);
 соціально-психологічні (вплив соціального захисту на
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мотивацію,
професійна
демотивація,
особливості
менталітету);
 управлінські (національні відмінності в управлінні
пов’язані з соціокультурними і соціально-психологічними
особливостями працівника);
 етичні (мораль, норми моралі, взаємовідносини в
колективі).
Мотиви відрізняються за своєю силою і значимістю для людини.
Як правило, для кожного виду діяльності чи поведінки можна виділити
найбільш сильний і значимий мотив. Для однієї людини головним в
роботі буде заробіток, для іншої — кар’єра, ще для когось — приємна
атмосфера і можливість спілкування в колективі. Система мотивації
повинна бути гнучкою, керованою і змінюваною. При зміні ситуації на
ринку чи всередині компанії, цілей або завдань керівники повинні
приймати негайні рішення, пов’язані з оптимізацією й пристосуванням
мотиваційного управління на підприємстві до нових змін зовнішнього та
внутрішнього середовища. Загалом, система мотивації праці на
підприємстві відіграє одну з провідних ролей з усіх внутрішніх факторів,
що впливають на розвиток підприємства, організації. Саме правильне
стимулювання робітників і вдале мотивування до виробничої діяльності
дає внутрішній поштовх для більш ефективного виробництва та
зрештою більш ефективного функціонування підприємства.
Таким чином, мотивація діяльності, не дивлячись на
різноманітність способів, є одним з головних методів управління
персоналом, які спонукає працівників на досягнення цілей, які стоять
перед ними та підприємством. Розвиток ринкових відносин в нашій
державі примушує керівників змінювати існуючі методи і форми
господарювання у всіх сферах сучасного менеджменту і, в першу чергу,
при мотивації праці персоналу. Завдання хорошого керівника — вміло
поєднувати ентузіазм співробітників та гідну винагороду.
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Особливості корпоративного управління в Україні
Світова фінансова криза стала випробуванням для існуючої системи
корпоративних відносин: компанії або адаптуються до нових умов або
гинуть. Одним з факторів пристосування та подолання кризових явищ
стала система корпоративного управління –в тих підприємствах, які
відповідали стандартам корпоративного управління негативні наслідки
менш загрозливі. Тому розгляд проблем корпоративного управління в
Україні на сучасному етапі розвитку економіки є дуже актуальним, адже
саме механізм ефективного корпоративного управління значно
розширює можливості залучення інвестицій, сприяє зростанню
продуктивності й конкурентоспроможності підприємств.
Проблемам корпоративного управління присвячені праці
закордонних і українських вчених, серед яких В.Гриньова, Т.
Долгопятова, О.Носова, А.Сірко.
Система корпоративного управління являє собою організаційну
модель, за допомогою якої корпорація представляє й захищає інтереси
своїх інвесторів. Дана система містить в собі багато елементів: від ради
директорів до схем оплати праці виконавчої ланки й механізмів
оголошення банкрутства. Тип застосовуваної моделі залежить від
структури корпорації, що існує в рамках ринкової економіки, і
відображає сам факт поділу функцій володіння й управління сучасною
корпорацією [2].
Рівень розвитку корпоративного управління в країні визначається
рівнем розвитку корпоративного законодавства та корпоративної
культури.
Корпоративна культураохоплює корпоративні звичаї та звичайну
практику ділових відносин, корпоративні прецеденти, локальні
нормативні акти акціонерних товариств. У зв’язку з тим, що з багатьох
причин рівень розвитку корпоративної культури в Україні не є високим,
головна увага під час реформування корпоративних відносин має бути
приділена законодавству.
Правове поле, в якому наразі діють акціонерні товаристваУкраїни,
можна умовно поділити на: законодавство, що регулює діяльність
товариств в Україні (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс
України, Закон України «Про господарські товариства», Закон України
«Про акціонерні товариства»); законодавство про приватизацію, яке
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регулює особливості діяльності товариств, створених в процесі
приватизації; законодавство, яке регулює діяльність акціонерних
товариств на фондовому ринку.
Сучасне державне регулювання і корпоративне законодавство
України спрямовані на вирішення наступних завдань:підвищення
інвестиційної привабливості України в результаті впровадження
цивілізованих механізмів захисту інтересів інвесторів;зростання
капіталізації акціонерних товариств;покращення доступу акціонерних
товариств до ринків капіталу і зменшення витрат на його
притягнення;покращення репутації компаній, їхніх директорів і
менеджерів;спрощення
системи
управління
корпоративними
правами;захист
акціонерних
товариств
від
недоброякісного
менеджменту шляхом контролю акціонерами всіх угод компанії.
Можна виділити декілька ключових проблем у розвитку
корпоративного управління в Україні (рис. 1).
Проблеми щодо правового забезпечення розвитку
корпоративного управління
Проблеми пов’язані із захистом прав акціонерів
Проблеми вдосконалення системи розкриття інформації про
діяльність акціонерного товариства
Проблеми щодо формування та розвитку культури
корпоративного управління.
Рис.1 Ключові проблеми у розвитку корпоративного управління в
Україні
Однією з головних та важливіших проблем, на нашу думку, є
багатогранність поняття «корпоративне управління» та нерозуміння
багатьма директорами українських підприємств важливості сукупності
усіх «граней», адже тільки в такому разі можна говорити про ефективне
використання корпоративного управління.
Також є важливою проблема створення механізмів ефективного
захисту прав та законних інтересів акціонерів, особливо дрібних. Адже
як зазначає професор Оксфордського університету Колін Мейер:
«Проблема корпоративного управління полягає у вирішенні питання
нагляду і контролю за діяльністю управлінського персоналу в умовах,
коли функції управління та володіння корпорацією знаходиться у
певному протиріччі в силу «розпорошеності» акціонерного капіталу». За
умов, коли одні особи володіють підприємством, а інші – ним
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управляють, питання захисту прав інвесторів та запровадження
належного контролю за діяльністю осіб, які використовують отримані
підприємством інвестиції, набувають надзвичайної актуальності. Те, що
в Україні заплющують очі та намагаються не помічати цієї проблеми, на
практиці призводить до зловживань менеджерів та чисельних порушень
прав інвесторів, що, в свою чергу, негативно впливає на розвиток
інвестиційних процесів, інвестиційний клімат та імідж країни[1].
Варто нагадати, що відсутність цивілізованих відносин між
менеджерами та інвесторами є однією із характерних ознак сучасного
стану корпоративного управління в Україні. Для України традиційними
стали такі порушення, як вимивання активів, трансфертне
ціноутворення, нехтування та порушення майнових прав акціонерів під
час реорганізації товариств та в процесі придбання акціонерним
товариством власних акцій тощо. Показовим також є те, що саме
товариства є одним із злісних правопорушників на фондовому ринку
України. Так, за даними звітів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР), найбільший відсоток правопорушень
законодавства зафіксований саме у діяльності товариства. Очевидним є
те, що в Україні один із головних принципів корпоративного управління
– «товариство для акціонерів» – існує у перекрученому вигляді –
«акціонери для товариства, а товариство для менеджерів». Все це
обумовлює високий інвестиційний ризик та недовіру інвесторів як
зовнішніх, так і внутрішніх до фондового ринку України і суттєвою
перешкодою на шляху залучення інвестицій, необхідних для
економічного зростання країни. Підтвердженням цьому є те, що Україна
має один із найнижчих показників залучення прямих іноземних
інвестицій, а її фондовий ринок залишається суто номінальним та не
виконує своєї головної функції – мобілізації фінансових ресурсів.
На нашу думку, одним із можливих шляхів вирішення цієї
проблеми є застосування так званого «інститут незалежних директорів»,
який призваний забезпечити об’єктивний та високопрофесійний
контроль за діяльністю менеджерів з боку ради та ефективне управління
компанією в інтересах усіх її власників; широко використовується в
міжнародній практиці та розглядається як один з основних механізмів
удосконалення системи корпоративного управління, а «незалежність»
члена ради директорів розуміють, по-перше, як незалежність від топменеджерів компанії і, по-друге, як незалежність від будь-яких значних
акціонерів [2].
Отже, незважаючи на те, що в Україні спостерігається значний
прогрес в усвідомленні важливості ефективного корпоративного
управління і запровадженні заходів, спрямованих на покращення
механізмів захисту прав акціонерів сучасний стан корпоративного
управління в Україні характеризується низьким рівнем корпоративної
культури, невідповідністю існуючої практики корпоративного
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управління загальноприйнятим принципам, недостатністю координації
дій органів державного управління у сфері регулювання корпоративних
відносин. Тому в сучасних умовах необхідним є розвиток
корпоративних відносин, що сприятиме залученню інвестицій в
економіку України, розвитку фондового ринку та зростанню
національного багатства.
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Мотивація праці на підприємстві

Кожне підприємство прагне досягти успіху у своїй діяльності. Саме
мотивація праці є однією із складових успіху. Спад виробництва,
інертність у проведенні структурної перебудови економіки та
незацікавленість персоналу в результаті праці свідчить про недосконалу
систему мотивації праці на підприємстві. Не мотивовані до праці
робітники знижують загальний рівень конкурентоспроможності
підприємств. Тому вивчення мотивації праці на підприємстві вважається
актуальним.
Метою є аналіз ефективних методів мотивації праці, стимулювання
персоналу до продуктивної праці.
Питанням мотивації роботи присвячені праці багатьох вітчизняних
науковців, а саме: М. Вольський, Г. Цехановський, Т. Степанов, І.
Вернадський та інші, а також зарубіжних країн - А. Сміт, Ф. Тойлор, Е.
Мейо, Л. Портер [2, С. 65-66].
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Взагалі основоположником мотиваційних теорії вважається А. Сміт,
який доводив, що людину до роботи слід примушувати і її роботу
необхідно постійно контролювати.
Мотивації повинні включати інтереси працівників, об’єднувати їх
бажання з цілями підприємства, заохочувати ініціативу, підвищувати
продуктивність праці.
Мотиваційний механізм має будуватися з урахуванням особливостей
персоналу, що включає у себе потреби, інтереси, установки та ціннісні
орієнтації працівників[6,С.220].
Для підвищення продуктивності працівників у формуванні
мотиваційного механізму варто врахувати такі рекомендації:
- слід сформувати мету працівників підприємства і встановити
відповідні показники;
- необхідно обрати систему мотивації праці, розробити методичне й
нормативне забезпечення з урахуванням специфіки персоналу;
- вдосконалювати організаційну структуру управління колективом і
формувати в ньому підрозділи, які взаємодіють між собою;
- класифікувати роботи, аналізувати чисельний склад персоналу
підрозділів;
- необхідно створити інформаційне і технічне забезпечення системи
оплати праці;
- потрібно вивчати й обговорювати в колективі систему мотивації
праці[4,С.210].
На підприємствах, які приділяють увагу особистості своїх
працівників, персонал має високу ступінь лояльності, виявляє готовність
до роботи у складних кризових умовах, а також бажання працювати на
користь підприємства навіть за наявності певних проблем у його
діяльності. При цьому працівники з високим рівнем внутрішньої
мотивації мають значний потенціал, високий рівень оптимізму,
ентузіазму, прагнення до росту.
Зазвичай, у процесі наймання персоналу у підприємствах звертають
увагу, перш за все, на компетентність кандидатів, не аналізуючи при
цьому рівень їх внутрішньої мотивації, що пов’язаний зі ставленням
людини до роботи. Можна виділити основні види мотивів і стимулів:
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матеріальні та нематеріальні. Іноді методи мотивації важко розділити,
оскільки, наприклад, матеріальне винагородження не тільки дозволяє
отримати певні блага, але й приносить повагу, шану[1,С.126].
Неочікувані, непередбачувані, нерегулярні премії, які мотивують
набагато ефективніше ніж очікувані. Важливо зауважити, що між
виконаною роботою та винагородою не повинен бути великий проміжок
часу.
Типовими є такі стимули: підвищення на посаді, розширення
повноважень, визнання, усна подяка керівника у присутності колег,
можливість страхування здоров’я, оплата медичних послуг, позачергова
оплачувана відпустка, гарантія збереження робочого місця.
Також дієвим методом може бути застосування індивідуального
пакету стимулів, орієнтованого на конкретного працівника:
1. Покарання як засіб мотивації працівників. Основна мета покарання
– недопущення дій, які можуть нашкодити підприємству, бар’єр, який не
дозволить людині повторити такі дії в майбутньому та стане прикладом
для всього колективу. Матеріальне ж покарання припустиме тільки тоді,
коли діями працівника заподіяний прямий матеріальний збиток, в
іншому випадку буває достатньо розмови керівника з підлеглим.
2. Грошові виплати за виконання поставлених цілей.
3. Виплати до заробітної плати для стимулювання здорового способу
життя.
4. Соціальна політика організації – також є дуже важливим
інструментом економічного стимулювання. По-перше, на підприємстві
реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту
працівників, по-друге, організація надає своєму персоналу та членам їх
сімей додаткові пільги, які відносяться до елементів матеріального
стимулювання, за рахунок виділених на такі цілі коштів з фондів
соціального розвитку підприємства [3,С.157]. Така політика сприяє
скороченню плинності кадрів, залученню та збереженню кваліфікованої
робочої сили.
Завдяки вітчизняному та закордонному досвіду проведення
соціальної політики в організаціях можна скласти приблизний перелік
виплат пільг і послуг соціального характеру, наданих у різних формах.
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Серед матеріальної грошової форми: придбання працівниками акцій
підприємства за зниженою ціною; оплата навчання працівників на
різних курсах або в навчальних закладах; оплата і надання навчальних
відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням відповідно до
трудового законодавства; надання на пільгових умовах місць у дитячих
дошкільних установах та їх оплата; грошові винагороди у зв'язку з
особистими урочистостями, круглими датами трудової діяльності;
проведення корпоративних свят; дотації на харчування в їдальнях
організації; прогресивні виплати за вислугу років; одноразова
винагорода пенсіонерам коштів підприємства[6,С.41].
Щодо матеріальної негрошової форми - це можуть бути:
користування соціальними установами організації; придбання продукції
виробленої підприємством за цінами нижчими за відпускні або
безкоштовно; поліпшення соціальних умов праці; підвищення гнучкості
графіка роботи; скороченого робочого тижня або дня; надання квитків
на відвідування різних культурних заходів.
Актуальними можуть бути нематеріальні стимули, які не стосуються
будь-яких витрат роботодавця, особливо для підприємств з обмеженими
матеріальними ресурсами. Серед них має місце винагорода – подяка
(звання «кращий працівник місяця або року»), письмова подяка
керівництва компанії.
Напрямками активізації використання нематеріальних факторів для
підвищення лояльності персоналу організації можуть стати: розвиток
організаційної структури; підтримка психологічного клімату в
колективі; формування та уважне ставлення до проблем співробітників,
формування у них почуття захищеності; поширення серед
співробітників ефективних систем оцінки діяльності.
Отже, для формування належного ставлення до праці необхідно
створювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому
діяльність, що є джерелом самовдосконалення. Доцільний підхід до
мотивації є запорукою успішності підприємства, його розвитку та
досягнення цілей.
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Сценарне бізнес-планування на основі діяльності комерційного
підприємства, маркетингових досліджень та стратегії розвитку
Зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі є різними, і по
своїй сутності, і за характером дії, і за глибиною впливу на діяльність
підприємств, періодом та масштабом прояву, та ін. Передбачити окремі
тенденції зовнішнього середовища легко, інші – майже неможливо,
проте успіх діяльності загалом, та досягнення стратегічних цілей
зокрема, залежить від здатності підприємств не тільки передбачати
розвиток подій, але й готувати та втілювати відповідну реакцію. Одним
з ведучих факторів успішної діяльності підприємств є використання
методики сценарного планування, яка дозволяє забезпечувати якісне і
найбільш повне моделювання варіантів його розвитку.
Поняття „сценарне планування” багатозначне, багато вимірюване
і недостатньо чітко сформульоване в сучасній економічній культурі.
Теоретики менеджменту розглядають сценарне планування з різних
точок зору. Так, наприклад, одна група вчених (К. Ван Хайден,
С.Попов та ін.) вважають, що сценарне планування є інструментом
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управління, зокрема стратегічного планування, інші (П.Шварц,
Х.Гешка) – що це процес розробки реакції на зміни, Т. Чермак
розглядає сценарне планування як управлінську модель, Т.Феллер – як
теорію. Рябцун С.В. наводить наступне визначення сценарного
планування - метод для вивчення майбутнього, у якому корпоративна
стратегія формується шляхом складання невеликої кількості сценаріїв,
або історій, що визначають як може розгортатися майбутнє і як воно
може впливати на стан підприємства [3].
Узагальнюючи наведені точки зору на тлумачення терміну
«сценарне планування», можемо сказати, що сценарне планування - це
метод за допомогою якого організація передбачає майбутній розвиток
взаємовідносин із зовнішнім середовищем та формує альтернативні
варіанти власної поведінки.
При сценарному плануванні важливо чітко сформулювати різні
варіанти розвитку випадків. В основному це складання оптимістичного,
реалістичного та песимістичного сценаріїв. Для цього обробляється
велика кількість інформації: дані підприємства, статистична
інформація, прогнози експертів, аналізується ринок обладнання та інше,
але виникає проблема обробленнявеликоїкількостіданих.
Х. Гешка спробував графічно відобразити сутність сценарного
планування (рис. 1).

Рис. 1.Модель сценарного планування Х. Гешка [1]
Погляди науковців на методику сценарного планування суттєво
відрізняються один від одного та від сприйняття цього процесу
практикуючими
менеджерами.
Це
є
цілкомлогічним
та
пояснюєтьсяцілим рядом причин середяких:
–
відсутність фахівців, які мають досвід розробки
сценаріїв;
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–
неможливість оцінити ефективність роботи
сценаристів у поточномуперіоді,
оскількисценарії як
правило
розробляють
для
подіймайбутньогоневизначеногоперіоду;
–
висока вартість робіт та ін.
П. Шварц в своїйроботі [2]описав процес сценарного планування
з більшприкладної точки зорузапропонувавшивісіметапів, а саме:
Крок
І.
Визначенняключовихстратегічнихнапрямківсценарію.Відбуваєтьсязбірд
аних та результатівстратегічногоаналізу. Розробник проводить
спеціальнецільоведослідження
на
предмет
визначеннянапрямівпошукуреальних
та
можливихтенденційрозвиткузовнішньогосередовища.
Крок
ІІ.
Встановленняключовихфакторівзовнішньогосередовищапрямого
та
непрямого впливуякімаютьзначення.Розробник визначає, аналізує та
фіксує ті фактори, які мають пряме відношення до подій задля яких
створюється сценарій. Одним із завдань цього кроку є у виявленні
майбутнього стану або тенденцій розвитку факторів, які повинні
відбутись в обов’язковому порядку, та таких, випадковість розвитку по
відношенню до яких є нормою.
Крок
ІІІ.
Опистенденційключовихфакторівізодночаснимїхранжируванням
за
ступенемважливості та ступенемневизначеності.Сценарії існують для
того, щоб заздалегідь підготувати реакцію на розвиток тих факторів які
мають високий ступінь впливу на банк, його маркетингову діяльність,
мету, та розвиток яких має невизначену кількість варіантів із різною
вірогідністю настання. Цейкрок є самим об’ємним та самим важливим,
оскількивідякостівиявлених,
описаних
та
про
ранжируванихтенденційзалежить результат всьогопроцесу.
Крок
VI. Формуваннянапряму і стилю реакції на
визначенітенденції.По
суті
на
цьомуетапірозробкисценаріюпотрібновизначитисьізтим, якідіїпотрібно
здійснювати банк у випадку, якщопередбачуваніподіїздійсняться,
та
як
самецеробити.
При
цьомуслідпам’ятати,
що
банк
можепередбачитидекількаваріантіввласноїреакціїзасновуючись
на
власнихможливостях, наприкладнаступальнуабозахисну.
Крок V. Визначення індикаторів настання змін у ключових
факторах зовнішнього середовища.В стратегічному управлінні загалом
та сценарному плануванні зокрема, важливим моментом є своєчасне
виявлення змін у факторах зовнішнього середовища. Фактори складні й
непередбачувані, проте слід намагатись визначити сигнали за якими
можна розпізнати майбутні зміни . Чим раніше банк почне реагувати на
події оточення тим більше переваг він набуде.
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Крок IV. Прогнозування варіантів комбінацій та спів поєднання
тенденцій.Фактори зовнішнього середовища поєднані один з одним,
отже окрім того, що вони самі по собі продукують певну кількість
тенденцій, події в їх розвитку можуть виникати одночасно, і навіть,
накладатись одна на одну. Отже, слід визначити які комбінації
тенденцій та їх поєднання слід враховувати при розробці сценарію.
Крок
VIІ.
Зведеннясценарію.Підсумковийетап,
на
якомурозробникзводитьсценарій
в
єдиний
документ.
В
цьомудокументіповиннізнайтивідображення:
опистенденційрозвиткуфакторівзовнішньогосередовища
та
їхможливогопоєднання, впливцихтенденцій на досягненнямаркетингової
мети, визначення на основііндикаторів моменту втіленнясценарію,
напрямиреакції банку, конкретні детально описанідії банку
іззазначеннямосіб, відповідальних за тічиіншідії.
Отже, використання сценарного аналізу, як методу прогнозування,
дозволить, з одного боку, визначати, оцінювати і знижувати рівень
невизначеності ключових факторів, що впливають як на поточну
діяльність, так і розвиток підприємства. Зіншого боку, за допомогою
сценарного аналізуможнаформувати і оцінюватистратегіюпідприємства,
що
є
особливо
цінним
в
умовахнестабільногоекономічногосередовища.Ефективністьвикористанн
я сценарного аналізуобумовленотим, щовінможе бути легко
реалізованим будь якимкористувачем ПК за допомогоюданоїмоделі.
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Стратегічні цілі функціонування організаційних систем
підприємства в умовах конкурентного середовища
У даний час підприємства здійснюють свою діяльність в умовах
жорсткої конкуренції, пов’язаної з посиленою глобалізацією світового
економічного простору. Нестабільність економічної кон’юнктури,
підвищення вимог споживачів до виробленої продукції в значній мірі
ускладнюють процес визначення стратегічних перспектив. Сьогодні для
світової економіки характерне формування та впровадження нових
стратегій глобального бізнесу. Дотримуючись нових умов на ринку ,
виробники змушені створювати більш чіткі стратегічні цілі
функціонування організаційних систем для досягнення бажаного
результату.
Ряд проблем управління організаційним розвитком підприємств
потребують подальшого дослідження. Сьогодні основними проблемами
багатьох підприємств являються: надмірна централізація управлінських
рішень, процедурне ускладнення прийняття простих рішень, через що
більшість
організаційних
проблем
не
вирішується,
втрата
відповідальності через обмеження повноважень, велика кількість
суперечливих управлінських рішень, втрата співробітниками ентузіазму,
порушення організаційної комунікації.
Відомо, що існує ряд вимог, яким має відповідати організаційна система,
найважливіші з яких: прозорість, хороша керованість, гнучкість,
рентабельність [1].
Організаційна структура повинна відповідати стратегії організації,
забезпечити оперативну взаємодію з зовнішнім середовищем організації,
забезпечити якісне та своєчасне досягнення основних цілей організації
[3].
У наукових працях Гончарова Н.М. зазначено, що при функціонуванні
організаційних системпотрібно орієнтуватися на наступні положення
[2]: перш за все, організаційна структура повинна забезпечити
ефективність функціонування організації; по-друге, ефективна
організаційна структура має мінімальну кількість рівнів управління та
найкоротший ланцюг ієрархічних зв'язків; по-третє, організація повинна
мати резерв управлінських кадрів та забезпечити своєчасну їх
підготовку.
Для ефективного та результативного функціонування організаційних
систем необхідно визначити стратегічні цілі підприємства. Як правило,
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їх поділяють на короткострокові та довгострокові. Без стратегічного
планування не можна очікувати бажаного результату поставлених цілей.
Можна сказати, що ціль є одним із компонентів стратегічного
планування[3].
Стратегічне планування представляє собою набір процедур і рішень
за допомогою яких розробляється стратегія підприємства, що забезпечує
досягнення цілей підприємства. В умовах конкурентного середовища
його основна задача – забезпечити нововведення і організаційні зміни,
необхідні для життєдіяльності підприємства, збільшити круг
споживачів.
Стратегіяпідприємстваформується
в
умовахконкуренції,
за
допомогоюстратегіїможнаоцінитиконкуренцію на ринку та визначити
свою реальну конкурентоспроможність, розробити систему заходівщодозабезпеченняконкурентоспроможностіпідприємства
на
майбутнє; здійснитивибіросновнихзасобівконкурентноїборотьби[4].
В умовах конкурентного середовища основними цілями є
формування організації , яка б забезпечувала скоординовану діяльність
персоналу управління, розвиток мислення менеджерів, врахування
минулого досвіду стратегічного планування, що в кінцевому випадку
проявляється в проведенні різних організаційних перетворень на
підприємстві: перерозподіл функцій управління, повноважень і
відповідальності
організаційних
систем,
створенні
систем
стимулювання, що сприяє досягненню стратегічних цілей і так далі.
Стратегічні ціль як елемент стратегічного планування в конкурентному
середовищі до організаційних систем пред’являє ряд вимог і передбачає
наявність таких елементів:
1. Вміння змоделювати ситуацію. В основі цього процесу лежить
цілісна уява про ситуацію, яка включає здатність зрозуміти
закономірності
взаємодії потреб і споживчого попиту
покупців, конкурентів з якість їх продукції, тобто здатність
задовольняти потреби клієнтів.
2. Здатність виявити необхідні зміни на підприємстві. Тобто
готовності працівників апарату управління реагувати на
тенденції, науково-технічного потенціалу, інтелекту, творчих
здібностей, що дозволяють приводити підприємство в
готовність до дій в непередбачуваних обставинах, знаходити
можливість для підвищення його конкурентоспроможності[5].
Стратегічні цілі повинні відображати рівень обслуговування
споживачів, створювати мотивацію людей, що працюють на
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підприємстві. Цільова картина повинна включати хоча б чотири типи
цілей: кількісні, якісні, стратегічні, тактичні[1].
Створення стратегічних цілей функціонуванні організаційними
системами мають здійснюватися з урахуванням того, що вони
забезпечать кращі умови для досягнення організацією своєї мети,
підвищать ефективність управління нею [4].
Таким
чином,
формуваннястратегічних
цілей
фунцінуванні
організційними системами підприємстваповинно стати першим кроком
на шляху до конкурентоспроможної та ефективноїекономіки. Розрбка
стратегічного планування на підприємстві є необхідним, так як без
сформованого довгострокового плану з набором альтернативних
варіантів розвитку, що будуть погоджені із зовнішніми можливостями,
підприємство не зможе забезпечити прогресивний та інтенсивний
розвиток своєї діяльності в конкурентних умовах.
Що стосується стратегічних цілей функціонування організаційних
структур, то насамперед вони мають включати удосконалення
організаційної структури підприємства, тобто передбачає процес
внесення корективів в організаційну структуру управління.
Як вже перевірено на практиці багатьох підприємств введення
незначних змін має більше шансів на успіх, чим зміна великого
характеру.
Заохоченняспівробітників
до
виконанняпоставленихцілей дозволить їмкращеоцінитисвоюпричетність
і посилитьїхвідповідальність за наміченізміни.
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Васильков, Н.П. Гончарова та ін. – К., 2012. – 598 с.
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Інвестиційна привабливість підприємства
В сучасних умовах проблема низької інвестиційної привабливості
дедалі більше набуває актуальності, про що свідчить широке коло
публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, присвячене
вказаній тематиці. Серед них можна виділити праці таких авторів як
С.С. Донцов, І.О. Бланк, О.А. Андраш, Д.В. Коробков, А.П. Гайдуцький,
В.В. Бочаров та багато інших. В загальному плані теоретичні та
практичні аспекти інвестування підприємства знайшли своє
відображення в наукових роботах таких вітчизняних та зарубіжних
економістів, як: О. Амоша, Г.Г. Бірман, І. Бланк, Ю. Брігхем, В. Геєць,
О. Коюда, Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О. Носова, А. Пересада, У. Шарп
та ін. [1].
Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, яка
обумовлює залучення підприємством інвестицій. Перед економічною
наукоюпостає
проблема
пошукукритеріїв
виборунайвигіднішихінвестиційнихпроектів,
вирішальнимкритеріємякого є одержання максимального прибутку.
Найважливішемісце
у
ходіаналізуінвестиційноїпривабливостіпідприємствзаймаютьоцінка
стану
фінансово-господарськоїдіяльностіекономічнихоб'єктів,
оцінкафінансовихризиків
та
вірогідностібанкрутства.
В
наслідокцьогозростаєнеобхідністьпроведенняаналізуінвестиційноїприва
бливостіпідприємств
з
метою
визначеннявиробничої
і
фінансовоїстратегії, що дозволить в максимально короткі строки
поліпшитифінансово-господарськийстан
та
претендувати
на
здобуттяпотрібних для подальшогорозвиткуфінансовихкоштів [3].
Ступінь інвестиційної привабливості підприємства є індикатором,
показання якого дозволяють зробити висновки потенційним інвесторам
про необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів саме в
даний об’єкт. Залучення інвестицій в українські підприємства пов'язане
з інвестиційною привабливістю об'єкта інвестування. Оцінка
інвестиційної привабливості потенційного об'єкта інвестування - це
перший крок під час прийняття інвестиційного рішення. Ціль
інвестування - залучення максимально можливого обсягу інвестицій та
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підвищення
інвестиційної
привабливості
об'єкта.
Визначення
інвестиційної привабливості окремого підприємства як потенційного
об'єкта інвестування здійснюється інвесторами в процесі визначення
доцільності капітальних вкладень, вибору в придбанні альтернативних
об'єктів і купівлі акцій окремих підприємств. Інвестиційна
привабливість підприємства - це сукупність характеристик його
фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив
розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка
інвестиційної
привабливості
підприємства
є
інтегральною
характеристикою його внутрішнього середовища [2].
Інвестиційна привабливість окремого підприємства містить:
загальну характеристику підприємства, тобто основні
види діяльності, характер технологій, тривалість операційного
циклу, наявність сучасного устаткування, наявність і стан
складського господарства, наявність і стан власного транспорту,
географічне розміщення, віддаленість від основних комунікацій і
центрів реалізації товарів, послуг;
характеристику технічної бази – наявність і стан
основних виробничих фондів, терміни їхньої експлуатації,
продуктивність устаткування, співвідношення активної і
пасивної частини основних фондів, рівень зносу основних
фондів, коефіцієнт відновлення основних фондів;
номенклатуру виготовленоїпродукції, попит на неї,
стан ринку даноїпродукції, йогоємність;
виробничупотужністьпідприємства, динамікуїїзміни за
останнікількароків;
місцепідприємства
в
галузі,
на
ринку,
рівеньйогомонополізму;
характеристику системиуправління;
статутнийкапітал, власниківпідприємства, цінуакцій в
акціонернихтовариствах;
структуру витрат на виробництво;
обсяг чистого прибутку і напрямкуйоговикористання;
оцінкуфінансового стану підприємства.
У світовій і вітчизняній практиці для визначення інвестиційної
привабливості підприємств використовується методика визначення
стану підприємства за даними бухгалтерської фінансової звітності, що
містить у собі розрахунок групи показників, вибір яких залежить від
цілей, поставлених інвестором.
В Україні методика визначення інвестиційної привабливості
підприємства базується на Положенні «Про порядок здійснення аналізу
фінансового стану підприємства, яке підлягає приватизації». Відповідно
до ньогооцінкасуб'єктагосподарювання проводиться на основіданих,
присутніх у фінансовійзвітностіпідприємства за два останнікалендарні
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роки. При цьомувикористовується: бухгалтерський баланс, звіт про
дебіторську і кредиторськузаборгованість, звіт профінансовірезультати,
звіт про рухкоштів, звіт про рухвласногокапіталу, примітка до
річноїфінансовоїзвітності.
На
основіотриманихпоказниківстворюєтьсярейтинговаоцінкапідприємства.
Формуваннярейтинговоїоцінкипідприємстваздійснюється таким чином:
всірозрахованіпоказникизводяться
в
єдинутаблицю
для
визначеннячастки кожного з них у рейтинговійоцінці; показникам,
значенняякихцілкомвідповідаютькритеріальнійоцінці
(нормативному
значенню), встановлюється ; вищий бал – 1, а тимпоказникам,
якімаютьвідхилення,
встановлюютьсязначення
0.
Наприклад,
коефіцієнтпоточноїліквідностіповиненстановити за нормативом 2,5. При
такому
значеннівстановлюєтьсявищий
бал
1.
Якщопідприємствомаєкоефіцієнтпоточноїліквідності 1,8, то буде
встановлений бал рівний 0; підраховуєтьсяфактична сума балів за
всімапоказниками; визначаєтьсяпитома вага показників конкретного
підприємствастосовно нормативного значення (наприклад, нормативна
кількістьбалів становить 30, або 100%, а підприємство набрало 25 балів,
тодіпитома вага становитиме 25/30 х 100 = 83,3%); потім на
основінабранихпроцентів за всімапоказникамивизначаєтьсявідповідний
рейтинг:
1.
Високий
(високаплатоспроможність,
відміннефінансове становище) – 90-100%.
2.
Достатній
(доситьнепоганефінансове
становище,
клієнтізмінімальнимризиком) – 80-90%.
3.
Задовільний (задовільнефінансове становище і
рівеньплатоспроможності) – 60-80%.
4.
Недостатній (надійністьпідприємствавикликаєпідозру,
недостатнійрівеньплатоспроможності, високийрівеньризику) – 4060%.
5.
Поганий
(фінансовий
стан
незадовільний,
вкладеннякоштівнадзвичайноризиковане) – 0-40% [2].
Інвестиційнапривабливістьвідіграєвагому
роль
в
активізаціїінвестиційнихпроцесів. В умовахобмеженостіресурсів і
гостроїконкуренціїміжпідприємствами за одержаннябільшякісних і
дешевихресурсів, у тому числі і фінансових, на перший план
виходитьпитання про створення в інвесторівпредставлення про
підприємство,
як
привабливийоб'єктінвестування
формуванніінвестиційноїпривабливості.
Роль
визначенняінвестиційноїпривабливостіпідприємствполягає
в
тому,
щопотенційнихінвесторівнеобхіднопереконати в доцільностівкладень за
допомогоюконкретнихпоказників.
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Саме інноваційні зміни визначають циклічний характер соціальноекономічної еволюції. Тому еволюційний процес в економічній системі
відбу- вається через інноваційний процес. Технологічні інновації
стимулюють модернізацію і технічну перебудову суспільства, що
змінюється під впли- вом біфуркацій. Інноватори уособлюють собою
механізм і головних дійових осіб «природного добору» шляхів розвитку
соціально-економічної системи. Інноваційні зміни, з іншого боку,
можуть розглядатися як фактор, що констатує соціально-економічну
парадигму суспільства, сприяє створенню його сучасної інноваційної
моделі.
Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення
системи управління підприємством: Й.Ситник, Р.Задорожна, В.Павлик,
В.Перебийніс, Ю.Кабаков та ін. Водночас, в науковій літературі не
нагромаджено в достатній мірі результативних досліджень, тому
проблематика
формування
ефективної
системи
управління
підприємством потребує подальшої розробки[2].
Основними напрямами підвищення ефективності управління
інноваційними процесами на підприємстві є:
- розширення кола конструкторів і дослідників;
- підвищення серед дослідників і конструкторів частки
висококваліфікованих працівників;
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- забезпечення підтримки розвитку інновацій за рахунок
бюджетного фінансування НДДКР за вказаними пріоритетними
напрямами, які мають стратегічне значення для держави;
- забезпечення високоякісного стажування за кордоном наукового
потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, дослідників,
конструкторів тощо);
пропорційне
й
одночасне
стимулювання
розвитку
фундаментальних і прикладних досліджень;
- скорочення за можливістю науково-виробничого циклу
"інноваційна ідея - дослідний зразок - виробництво";
- прискорення оновлення асортименту продукції на підприємстві;
- поліпшення умов лабораторних досліджень на підприємстві;
- інтенсифікація процесів оформлення патентів, заявок, ліцензій
тощо;
- забезпечення надання державної фінансової підтримки,
відповідних гарантій та проведення високоякісної експертизи
резупьтатів інноваційної діяльності [3].
Важливим етапом дослідження є аналіз моделі управління
інноваційним процесами на підприємстві. В першу чергу, необхідно
дати загальну характеристику даної моделі. Інструмент BPwin пропонує
побудову моделі з використанням функціональних блоків. В моделі
управління інноваційними процесами запропоновано вісім таких блоків,
а саме:
1.Інновація.
2.Аналіз середовища.
3.Втілення ідеї в життя, розробка дослідного зразка.
4.Виготовлення дослідних зразків.
5.Підготовка до виробництва та інше.
6.Серійне виробництво.
7.Підготовка до сервісного обслуговування.
8.Виведення та збут нового товару. Сервісне обслуговування.
У той же час, весь інноваційний процес у даній моделі можна
розглянути як комплексний функціональний блок [2].
Таким чином, на рис. 1. представлено процес трансформації ідеї до
нового товару згідно моделі управління інноваційними процесами.
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Рис. 1. Процес трансформації входу функціонального блоку
Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися
за такими основними напрямами:
1) удосконалення організаційної структури управління
підприємством;
2) оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів
через поліпшення системи планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства;
3) удосконалення управління виробничими ресурсами і
запасами;
4) підвищення ефективності управління інноваційними
процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної
продукції.
Удосконалення організаційної структури підприємства означає
насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та
структури управлінського апарату підприємства, а також чисельності
працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими
нормами, нормативами та реальними потребами підприємства з
урахуванням сучасних ринкових умов тощо [2].
Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними
показниками діяльності підприємства можна за допомогою
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і
всебічного
впровадження
обчислювальної
техніки,
розвитку
комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних
засобів: технологій управління та інформаційних технологій.
Насамперед це стосується системи організації фінансового
менеджменту, бюджетування, управління фінансовими потоками та
витратами.
Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами
означає раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів,
застосування енергозберігаючих технологій, регулювання використання
виробничих запасів згідно з прогресивними нормами [1].
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Отже, стратегія удосконалення системи управління зосереджується
на:
- цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи
управління підприємством і його складовими частинами для
забезпечення ефективних рішень і взаємного погодження інформаційних
потоків і процесів прийняття рішень, а також організаційних, кадрових і
технічних рішень;
- впровадження сучасних засобів і методів керування в межах
вибраної комплексної концепції системи керування (інтегроване
керування автоматизованим процесом виробництва);
- удосконалення організаційних структур керування підприємством
головним чином шляхом використання сучасних гнучких форм
(адаптивні, програмно-цільові та інші структури);
- покращення інформаційної системи для керування підприємством
з метою покращення якості інформаційного масиву і розширення
можливостей його швидкого використання;
- використання засобів автоматизації і обчислювальної техніки для
вдосконалення техніко-економічного рівня і якості виробництва
(роботизація, гнучкі виробничі ділянки);
- використання світового досвіду, а також співпраця всередині
країни з іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня
якості розвитку системи управління на підприємстві.
Список використаних джерел:
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Інодіорганізаційну культуру ототожнюють з культурою організації.
Поняття
“організаційна
культура”
відображаєступіньорганізаційногоупорядкуванняпроцесувиробництва і
процесу
менеджменту
організації
і
є
тільки
одним
ізелементівкультуриорганізації. Таким чином, культура організації не
може
так
ототожнюватися,
оскількиіснує
за
будьякогорівняорганізаційноїкультури.
Недоцільнотакожвважатирівнозначними феномен культуриорганізаціїіз
корпоративною культурою, носіямиякої є корпорації – одна з
організаційно-правових форм господарювання в ринковійекономіці[3].
Питанняформуванняорганізаційноїкультури (ОК), ефективної для
свогопідприємства та галузі, викликаютьсуперечки в науковомусвіті.
Організаційна культура сьогодні – це не тількиіміджпідприємства, а
особлива форма організації та управління, щоґрунтується на
системімислення
менеджера,
на
процесісамоорганізації,
досягненнісинергетичногоефекту.
Питанняорганізаційноїкультурирозглядаєтьсябагатьмазарубіжними та
вітчизнянимиученими.
Умовиформування,
розвитку
та
зміниорганізаційноїкультурипідприємствавсебічнорозглядалитаківчені
та практики: О. С. Віханський, О. І. Наумов, М. Х. Мескон, Є. Уткін, Д.
Елдрідж, А. Кромбі, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, С. Дж. Сайлас, В. Леонард, Г.
Л. Хаєт, Ю. Г. Семенов, Т. О. Соломанидина, П. В. Емельянов, І. В.
Грошев, О. Г. Тихомирова, А. В. Колесніков, І. А. Смірнова, А. Є.
Воронкова, Г. М. Захарчин та ін. Незважаючи на численніпублікації,
такіпитання,
як
формування
та
змінаорганізаційноїкультури,
залишаються не дослідженими.[4].
Мета організаційної культури на підприємстві полягає у
забезпеченні високої прибутковості підприємства за рахунок
максимізації ефективності менеджменту та якісного поліпшення
діяльності підприємства в цілому за допомогою:
-вдосконалення управління людськими ресурсами;
-виховання у працівників ставлення до підприємства як до своєї
другої домівки;
-розвитку здатності і в ділових, і в особистих відносинах спиратися
на встановлені норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без
конфліктів.
Оскільки організаційна культура впливає на весь особовий склад
підприємства від інституціонального до технічного рівня управління, то
необхідно враховувати, що вона відіграє певну роль в діяльності та
житті кожної людини :
-для власника підприємства - це один із способів самореалізації;
-для керуючої команди - це стимул до самоорганізації і орієнтир для
дотримання встановленого розпорядку;
- для персоналу - умови праці та діяльності на підприємстві..
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Організаційна культура є конкурентною перевагою підприємства
настільки, наскільки вона є загальноприйнятою, узгодженою, цілісною
системою сприйняття, цінностей, підходів і визначень [1].
Розглянемо етапи формування умов організаційної культури: 1)
визначення місії, цілей та стратегії організації (визначення критеріїв
досягнення цілей організації та цілей формування організаційної
культури); 2) формування цінностей, норм та правил бажаної поведінки;
3) визначення методів та засобів впровадження сформованих цінностей,
норм, правил поведінки (формування системи внутрішніх комунікацій,
створення легенд, символів, обрядів); 4) розроблення програми адаптації
та навчання працівників підприємства з урахуванням елементів
організаційної культури (структурна побудова); 5) реалізація програми
впровадження організаційної культури та здійснення її моніторингу,
щодо усунення недоліків та формування нових компетенцій.[4]
Організаційнакультураєсуттєвимчинникомпідвищенняконкурентос
проможностісучасногопідприємства.
Воназдатнавпливатиякнаіміджорганізації,
бутичинникоммотиваціїпрацівників,
такінаорганізаційніпроцеси,
темпирозвиткуорганізації,
тобтостворюватипевніперевагинадконкурентами.
Однієюізперевагнадконкурентами,
якунадаєвисокаорганізаційнакультура,
єузгодженістьтапослідовністьдійперсоналуорганізації,
йогозалученнятазацікавленістьудіяльностіпідприємства. Спільні для
працівниківорганізаційніцінності,
переконання
та
звичаїпосилюютьвнутрішнюкоординацію,
зацікавленість
у
спільнійдіяльності
та
сприяютьсамоусвідомленню
себе
як
частинизагального результату, власноїнеобхідності. Залучення та участь
в обрядах, звичаях та ритуалах сприятимутьрозвиткупочуттяпричетності
та
відповідальності,
а
відтак
–
відданостіорганізації,
дотриманнювідповідних правил та підвищеннюпродуктивностіпраці[3].
Звичайно, організаційна культура — не єдинийелемент, для
підвищенняефективностідіяльностіпідприємства. Можливівипадки, коли
підприємствоволодієвисокоюорганізаційною культурою, але все одно
зазнаєпоразок на ринку, або ж підприємство з низькоюорганізаційною
культурою
демонструєдоситьвисокуефективність.
Проте
в
досягненнівисокогорівняконкурентоспроможності
та
довгостроковоїефективностіпідприємствавизначальнимчинником
є
тільки сильна організаційна культура.
Ось чому життєвий потенціал сучасного підприємства, його
успішне функціонування й виживання в конкурентній боротьбі залежать
не тільки від стратегій розвитку діяльності, чіткої організаційної
побудови, відповідних систем управління й висококваліфікованих
працівників, а й від його сформованої організаційної культури, що
310

займає
ключове
місце
в
системі
управління
сучасними
підприємствами[4].
Отже, результати діяльності будь-якого підприємства необхідно
пов’язувати з організаційною культурою підприємства, оскільки вона є
важливим чинником підвищення конкурентоспроможності організації.
Як
система
елементів,
організаційна
культура
лежить
в
основіорганізаціїуправліннявсімачинникамидіяльностіпідприємства
(трудовими ресурсами, матеріалами, капіталом і інформацією).
Протетільки
сильна
організаційна
культура
обумовлюєуспішнефункціонуванняпідприємства
як
складноївідкритоїсистеми.
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Розробка стратегії і тактики управління підприємством

Актуальною проблемою будь-якого сучасного підприємства є
формування стійких довгострокових конкурентних переваг на ринку і
підтримання їх у перспективі за рахунок професійного стратегічного
управління підприємством і використання ефективних інструментів як
при розробці стратегій, так і при їх реалізації. Стратегія підприємства
визначає концепцію досягнення ним успіху, однак вірно обрана
стратегія розвитку – це лише частина потенційного успіху.
Необхідність розробки підприємствами стратегії викликана,
нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його
майбутній стан і вплив на підприємство. За своїм змістом стратегія
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розвитку підприємства – це довгостроковий плановий документ, тобто
це результат стратегічного планування. В свою чергу стратегічне
планування – це процес здійснення цілей на певний період та напрямків
діяльності підприємства. Розробка стратегій підприємств – це досить
складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і
періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан
середовища діяльності самого підприємства.[1. С. 153]
Система стратегічних цілей:
1. Повинна бути багаторівневою – це означає, що повинна бути
визначально головна ціль та ряд підрядних цілей;
2. Неоднорідно за періодом часу;
3. Різноманітною за змістом або предметом відображення, тобто має
бути вказано конкретне виробництво. інвестиційна діяльність;
4. Нерівнозначною за об’єктом характеристики.
Якщо стратегічні цілі будуть конкретними, вимірюваними, чітко
орієнтовані
в
часі,
досяжними,
збалансованими,
ресурснозабезпеченими, то і стратегія підприємства буде визначена правильно та
ефективно.
Основними етапами стратегічного планування на підприємстві є:
1. Визначення місії підприємства;
2. Формулювання стратегічних цілей;
3. Аналіз зовнішнього середовища та оцінка актуальності і реальності
діяльності підприємства;
4. Аналіз потенціалу підприємства, перспектив його розвитку;
5. Вибір генеральної стратегії;
6. Аналіз стратегічних цілей;
7. Розробка функціональних та ресурсних стратегій;
8. Впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.
Формування стратегії становить складний творчій процес. Він
потребує високої кваліфікації та компетентності виконавців. Важливо
відзначити, що одні автори називають її стратегією діяльності
підприємства, інші – стратегією розвитку підприємства. [2]
Процес розробки стратегії становить собою стратегічне
планування, в якому виявляються головні цілі та задачі, їх ресурсне та
фінансове забезпечення, шляхи й методи досягнення цілей та рішення
виникаючих проблем.
В залежності від того, на якій стадії життєвого циклу знаходиться
підприємство, його керівництво може обрати в якості базової стратегії:
1. Стратегію виживання (захисту);
2. Стратегію стабілізації (наступаючо-захисна);
3. Стратегію росту (наступаюча), котра вважається найбільш
ефективною. [3]
Тактика підприємства – засіб, який забезпечує реалізацію
наміченої стратегії. Тактика визначає конкретні короткострокові
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завдання, які забезпечують постійне наближення до поставленої мети.
Вона розробляється і впроваджується керівництвом і працюючими у
низових ланках.
Узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду дозволило
виділити такі основні властивості тактики:
1. Короткостроковий характер діяльності: дії плануються на більш
короткий термін, результати від їх реалізації можна відчути у плановому
періоді.
2. Реактивність: в процесі реалізації стратегій підприємство постійно
відстежує зміни, що відбуваються у середовищі його діяльності і
застосовує тактичні заходи для пристосування до них.
3. Відносність: стратегії функціонального рівня (маркетингова,
виробнича, кадрова, фінансова, інноваційна та ін.) виступають тактикою
по відношенню до стратегій більш високого рівня (корпоративної та
бізнес-стратегій), а для підрозділів, у яких функціональні стратегії
розроблялися, вони виступають саме стратегіями і вимагають розробки
відповідних тактичних заходів з їх реалізації. [4]
4. Конкретність: тактика представляється у вигляді конкретних дій і
заходів, на відміну від стратегії, що відображає узагальнену модель
поведінки на ринку у довгостроковій перспективі.
5. Практична спрямованість: тактика спрямована на досягнення
реальних результатів.
6. Адаптивність методів і прийомів менеджменту: засоби, за допомогою
яких реалізуються стратегії і проводяться відповідні зміни, постійно
змінюються з урахуванням ситуації, у якій вони застосовуються. [5]
Тактика розробляється на основі стратегії, але в свою чергу, в
процесі її реалізації здійснюється уточнення стратегії.
Взаємозв’язок між стратегією і тактикою є складним. В кожному
підприємстві на різних рівнях управління використовуються свої
особливі стратегії, всі вони побудовані за ієрархічним принципом: від
корпоративної (загальної) до функціональної.
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Дослідження методів ціноутворення у системі маркетингу
підприємства

Актуальність і практична значущість даної теми полягає в тому, що
одним із основних завдань підприємства при розробці маркетингової
цінової політики є вибір методу ціноутворення. Сучасні форми
державного регулювання та суспільного контролю формування цін у
період ринкової економіки потребують постійного удосконалення та
дослідження.
Питання цін та цінoутворення рoзглядається в еконoмічній теoрії,
маркетингу, економіці підприємства, макро- та мікроекономіці тoщо. Це
обумовлено її широким спектром впливу. Ціна впливає на всі
результуючі вартісні показники: валoвий випуск тoварів і пoслуг, ВВП
країни, кінцеве споживання та накoпичення товарів і послуг тощо.
Дослідженням даної теми, а саме вивченню різних методів
маркетингового ціноутворення присвятили свої праці як зарубіжні так і
вітчизняні науковці. Серед них такі: А.Ф. Павленко та А.В. Войчак,Я.В.
Литвиненко, Ю.Г.Тормоса, М.А. Окландер, О.П. Чукурна, О.Є. Мазур,
Ф. Котлер, С.І. Дугіна, Л.О. Шкварчук, С.М. Ілляшенко, Ромат Є та ін.
В сучасних умoвах господарювання ціна, що встановлюється
виробниками, має відповідати двом важливим критеріям.
Перший – ціна, яка встановлюється на ринку має приносити
прибуток, тобто покривати всi витрати, відображати позитивний
фінансовий результат для підприємства, що відображається в
бухгалтерському обліку.
Другим критерієм є те, що ціна повинна задовольняти
платоспроможність споживача,крім того відповідати його смакам,
вподобанням, якісним характеристикам. Таким чином, повинно бути
оптимальне співвідношення між споживчою вартістю товару чи послуги
та їх ціною.
Рішення щодо того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка
ціна на товар буде встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і
зовнішніх факторів.
До основних внутрішніх фактoрів ціноутворення, контрольованих
керівництвом підприємства, можна віднести: поточні цілі підприємства,
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виробничі фактори, принципи ціноутворення, імідж підприємства та
персонал.
До основних зовнішніх факторів ціноутворення традиційно
відносять: фактори пропозиції, попиту, ринкову кон’юнктуру,
конкурентні фактори, вплив учасників каналів товароруху, вплив
контактних аудиторій, фактори макросередовища тощо[3].
Методи
ціноутворення,
які
досліджують
маркетoлоги,
класифікують на сукупності: прямі та непрямі. Пряме маркетингове
цінoутворення передбачає oтримання кількісної характеристики ціни. Ці
метoди базуються на дослідженні якoстей товару та пов’язаних із ним
категорій (пoпит, сoбівартість, кoнкуренція).
Непряме маркетингове ціноутворення – це пoлітика підприємства
стосoвно знижок і торговельного кредитування. Воно має на меті
заохотити споживачів до тривалого кoнтактування з підприємством
щoдо придбання йoго прoдукції, збільшення обсягів збуту, поліпшення
іміджу підприємства [2].
За результатами дослiдження основних методів маркетингового
ціноутворення, аналізованих у працях вітчизняних і зарубіжних
науковців, необхідно зазначити, що основними методами єорієнтовані
на витрати, попит і конкурентів. Методи, наведені на рис. 1 розглянемо
детально.
Методи, орієнтовані
на витрати

Методи, орієнтовані
на попит

Методи, орієнтовані на
конкурентів

• метод простих формул
• середні витрати + прибуток
• згідно з маргінальними витратами
• метод беззбитковості
• на основі суб’єктивної оцінки
цінності продукту
• на основі цінової еластичності

• "залежне" встановлення цін
• "слідування за лідером"
• ціноутворення з урахуванням
реакції конкурентів
• тендерне ціноутворення

Рис. 1 – Методи прямого ціноутворення
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Дослідження літературних джерел свідчить, що історично першим
був запропонований витратний підхід до ціноутворення, в основою
якого лежать ідеї вартісних теорій цін.
Методи ціноутворення на оснoві витрат використовуються
найчастіше, тому що:
а) вони є простими (після визначення витрат до них додається
певний процент чи норма прибутку);
б) вони є менш ризикованими, тому що базуються на відомому
факторі - витратах.
Окремо вартo зупинитися на розгляді недолiків даних методів, до
них можна віднести те, що ігнорування попиту може призвести до
встановлення ціни на нереальному рівні. Проаналізувавши дані методи,
рекомендуємо застосовувати їх в галузях із стабільним споживчим
попитом і конкуренцією, тому що попит і реакція конкурентів є
відомими.
Важливими є методи, орієнтовані на попит, вони передбачають
встановлення ціни з урахуванням того, який обсяг продукції споживачі
схильні придбати при різних рівнях цін. Значення цього метoду зрoстає
в умовах більшої чутливості споживачів до цін. Ціноутворення з
орієнтацією на попит – базується на понятті « цінності товару для
покупця, що сприймається»[1].
Необхідно виділити,
метoд ціноутворення з орієнтацією на
конкурентів, він враховує кoнкурентну ситуацію в галузі і мoже бути
реалізований двoма метoдами встановлення ціни, до яких належать
ціноутворення на рівні поточних цін, ціноутворення у процесі торгів.
Викoристовуючи метoд установлення ціни на рівні потoчних цін,
підприємство встановлює такі самі цiни, як у кoнкурентів, нижчі або
вищі, ніж у конкурентів. Важливо, щоб ціна відображала відчутні
переваги товару підприємства у порівнянні з пропозицією конкурентів.
Стосовно метoду «на оснoві закритих тoргiв», то компанія подає
заявку на участь у конкурсі на викoнання проекту. При цьому вoна
oрієнтується на можливі ціни конкурентів і встановлює при цьому ціну,
нижчу, ніж у інших кoнкурентів.
Вищевикладені метoди встанoвлення цін пoтрібно рoзглядати
паралельно з результатами монітoрингу ринку.
Проведений аналіз методiв маркетингового цiноутворення дозволяє
нам стверджувати, що ціноутворення є не кiнцевим результатом, а
безупинним прoцесом, який включає збір даних, аналіз, прийняття
oптимальних стратегічних рішень на основі цього аналізу, розрахунок
прогнозної ціни, її коригування та постійний контроль.
Отже, існує велика кiлькість рiзних методiв для знаходження вірної
ціни. Наукове обґрунтування рiвня цін обов’язкoво пoвинно звертати
увагу і на наміри спoживачів та ступінь їхньoї чутливoсті до рівня ціни.
Та в діяльнoсті підприємства визначення ціни за певним метoдом є
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тільки початкoм розв’язання найважливішої прoблеми: розрахунок ціни,
що зрoбила б товари доступними для споживачів, комерційно вигідними
для підприємства та конкурентоспроможними.
Список використаних джерел:
1. Турченюк, М. О. Маркетинг / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. – Київ:
Знання, 2011. – 318 с.
2. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. пoсіб.
[Електронний ресурс] / Я.В. Литвиненко – Київ : Знання, 2010. – 294 с. –
Режим
доступу:http://pidruchniki.ws/11541121/marketing/chinniki_yaк_vplivayut_
#729.
3. Окландер М.А. Маркетингова цінoва політика : навч. пoсіб. / М.А.
Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбoвої літератури, 2012. – 240
с.
Боковець В.В., к.е.н., доцент
кафедри менеджменту та адміністрування
Алмосова В..,здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Особливості впливу корпоративної культури на діяльність
підприємства
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю
підвищення
керованості
соціально-економічного
положення
підприємства і, як наслідок, підвищення ефективності його діяльності на
основі оцінки і вдосконалення раціональної корпоративної культури. В
статті розглянуті основні фактори впливу корпоративної культури на
ефективність діяльності підприємства.
Корпоративна культура – складне і гнучке поняття. Вона
відрізняється складністю і взаємозалежністю елементів, відносною
цінністю прогнозів. Неухильно зростає її роль в загальній стратегії
розвитку і конкурентоспроможності організацій.
За кордоном концентрується значний теоретичний та практичний
досвід формування, підтримки, пере- творення корпоративної культури
на підприємствах та організаціях. Знач- ний внесок у дослідження
проблем формування корпоративної культури зробили М.Х.Мексон,
М.Альберт, Ф.Хедоурі. Уваги заслуговують роботи Н.Крилова,
А.Сухорукова, А.Веселкова, П.Шихірєва, Т.Орлової, в яких досліджуються елементи корпоративної культури, роль корпоративної
куль- тури в розвитку організації, взаємозв'язок організаційної культури
й органі- заційних перетворень.
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Значна увага проблемам формування розвитку корпоративної
культу- ри приділена у працях Т.Діл, А.Кеннеді, Р.Геллегер, Б.Карлоф,
О.Вихан- ського, А.Наумова, К.Камерон, Г.Хофштеде, В.Співака,
А.Воронкова, І.Ти- вончука, М.Баб'яка, Е.Коренєва, І.Мажура,
О.Кузьміна, В.Павлова, М.Пер- вушиної, Н.Чухрая, Т.Ландіна,
І.Алєксєєва, Г.Хаєт та інших. У досліджен- нях цих авторів розкрито
сутність корпоративної культури, підходи до оціню- вання показників
діяльності, фактори впливу на корпоративну культуру, досліджено
окремі складові корпоративної культури тощо.
Сучасні умови ринкового господарювання вимагають від
керівників підприємств використання нових, ефективних форм та
методів управлінського та владного впливу на трудовий колектив. Такий
підхід дозволить сформувати таку систему управління, при якій
кожному працівнику підприємства буде об’єктивно невигідною пасивна
трудова діяльність, що в свою чергу забезпечить досягнення бажаних
позитивних результатів діяльності підприємства.
Механізм впливу корпоративної культури на діяльність організації
полягає у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, щодо
якої вони оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Реалізуючи їх
у діяльності, вони підсилюють ті чи інші тенденції та створюють у такий
спосіб адекватні їм ситуації. Зміст корпоративної культури визначається
ступенем особистої значимості професійно-трудової діяльності для
більшості співробітників.
Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності
підприємства слід розглядати з точки зору її відповідності загальній
стратегії підприємства. Виділимо чотири підходи аналізу відповідності
корпоративної культури загальній стратегії підприємства:
1. Підхід – ігнорується культура, яка істотно перешкоджає втіленню
обраної підприємством стратегії.
2. Підхід – система управління трудовим колективом підбудовується
під існуючу на підприємстві корпоративну культуру.
3. Підхід – заходи зі зміни корпоративної культури для того, щоб
вона сприяла реалізації обраної стратегії.
4. Підхід – змінюється вибрана стратегія підприємства з метою
формування відповідності з існуючою на підприємстві
корпоративною культурою.
Третій підхід є найбільш складним, оскільки вимагає значної
кількості ресурсів та багато часу, однак снують ситуації, коли він може
бути головним для досягнення довгострокового успіху підприємства.
Для оцінки впливу корпоративної культури розглянемо модель
комплексної оцінки рівня побудови корпоративної культури на
підприємстві (рис. 1.).
Комплексна оцінка рівня побудови
корпоративної культури на підприємстві
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Функціональнапобудована

Ресурсна побудована

Показники:
Коефіцієнт рівня
функціональної побудови
(Кфп)

Показники:
1. Коефіцієнт кадрового
забезпечення (Ккз);
2. Коефіцієнт правового
забезпечення (Кпз);
3. Коефіцієнт
інформаційного
Організаційна побудова
забезпечення (Кіз);
4. Коефіцієнт
Показники:
фінансового
Коефіцієнт рівня
забезпечення
(Кфз)
Рис. 1.
Модель комплексної оцінки рівня побудови
корпоративної
кваліфікаційного
технічного
на підприємстві [1, 5.
С. Коефіцієнт
96]
відхиленнякультури
(Qr).
забезпечення (Ктз)
Оцінці підлягають всі три взаємозв’язані аспекти системного
підходу до оцінки корпоративної культури на підприємстві –
функціональний, елементний і організаційний. Оцінка рівня
функціональної побудови системи управління корпоративної культури.
Якщо процес формування і розвитку корпоративної культури є заново
проектованим, рівень функціональної побудови корпоративної культури
має бути оцінений в першу чергу, оскільки на підставі отриманого
результату можна судити про достатність рівня елементного
забезпечення і правильності організаційної побудови механізму
формування і розвитку культури підприємства (однією з причин
незадовільного рівня функціональної побудови може бути погана
організація, або брак ресурсів). Оцінка рівня функціональної побудови
корпоративної культури виробляється на підставі зіставлення тих
функцій-завдань, які вирішуються фактично на даному підприємстві, і
тих, еталонних, які повинна вирішувати корпоративна культура[2, С.
74].
Для оцінки впливу корпоративної культури можуть бути
використані різні види ефектів, які з’явилися в результаті реалізації
заходів щодо розвитку або зміни корпоративної культури.
Економічний ефект – це, по суті, зростання продуктивності праці і
зниження трудомісткості, зниження матеріаломісткості і собівартості
продукції, зростання прибутку і рентабельності.
Ресурсний ефект – це вивільнення ресурсів на підприємстві:
матеріальних, трудових і фінансових.
Технічний ефект – це поява нової техніки і технології, відкриттів,
винаходів і раціоналізаторських пропозицій, ноу-хау і інших
нововведень.
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Соціальний ефект – підвищення матеріального і культурного рівня
життя громадян, повніше задоволення їх потреб в товарах і послугах,
поліпшення умов і техніки безпеки праці, зниження частки важкої
ручної праці і ін.
Виходячи із вищевикладеного, виявлено, що вплив корпоративної
культури на діяльність підприємства повинен розглядатися в єдності
чотирьох напрямів. Такий підхід дозволить врахувати і проаналізувати
сукупну дію корпоративної культури на підприємство, включаючи всі
аспекти його діяльності і життя, дасть цілісне розуміння такої дії.
Отже, досягнення головної мети корпоративної культури –
підвищення трудового потенціалу призводить до зростання компетенції
персоналу. У кінцевому підсумку, зростання компетенції означає
зростання прибутку, прибутковості підприємства. Це пов'язано з тим, що
компетентніші працівники можуть працювати на досконалішому
устаткуванні, за досконалішою методикою; вони здатні генерувати ідеї,
творчо підходити до роботи.
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Підвищенняефективностіуправліннякорпоративнимпідприємс
твом в умовахформування ринку
Перехід до ринкових відносин - це складний процес, який
пройшов в цілому ряді країн. Тому людством вже накопичено певний
досвід, виявлено закономірності становлення ринку, які необхідно
використовувати і у нас. Умов нормального функціонування ринку
багато, але з них можна виділити три основних. Для того щоб ринок
почав функціонувати як повноправна самостійна система, необхідно
мати різноманітні форми власності, розташовувати резервом факторів
виробництва (засобів виробництва і робочої сили) і створити ринкову
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інфраструктуру. І це не тільки умови створення ринку, але і умови його
успішного функціонування і розвитку.
Законами, декретами, указами будь-якої владної структури
сформувати ринок нікому і ніколи не вдавалося. Він є об'єктивною
категорією. Проте суспільство і держава можуть створити сприятливі
умови для його формування. Єдність економічних і юридичних
передумов є середовищем, в якому відтворюються ринкові відносини.
Ефективність діяльності корпоративного 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
корпоративних
підприємств[1].
Питання ефективності діяльностікорпоративного підприємства в
умовах формування ринку є дискусійним. Значний вклад у розробку та
вивчення проблеми ефективності внесли такі вітчизняні та іноземні
автори, як В. Я. Амбросов, А. А. Бугуцький, Е. Е. Вершигора, В. С.
Дієсперов, Н. Л. Зайцев, Н. М. Купріна, И. И. Мазур, І. А. Маркіна, Г. В.
Осовська, О. М. Онищенко, Б. Й. Пасхавер, П. Т. Саблук, Е. А. Смірнов,
О. Л. Устенко, Л. М. Христенко, А. В. Шегеда та інші.
Серед економічних проблем, що постають перед економікою
України, на перший план наукового пошуку виходять питання
підвищення ефективності діяльностікорпоративного підприємств. Зміст
категорії ефективність складний та багатогранний, і не існує єдиного
визначення цього поняття. Ефективність виробництва – цеузагальнене і
повне
відображення
кінцевих
результатів
використання
засобів,предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний
проміжок часу.
Загальну економічну ефективність виробництва ще називають
загальною продуктивністю виробничої системи. Загальна методологія
вивчення економічної ефективності полягає увідношенні результату
виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобтоодержаного
економічного ефекту до витрат на його досягнення.
В сучасних умовах підвищення ефективностікорпоративного
підприємства є головним стратегічним напрямком розвитку всіх галузей
економіки, об’єктивною необхідністю, викликаною вимогами
економічних законів.
Основні фактори підвищення ефективності виробництва - це
підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління,
організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва,
поліпшення якості природних ресурсів та інші.
Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді,
коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та
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встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе
відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді,
коли між рівнями управління (інституційним, управлінським та
операційним)
налагоджений
зрозумілий
і
чіткий
алгоритм
взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління
знижує управлінську ефективність усієї системи.
Удосконалення системи управління корпоративнимпідприємством
має відбуватися за такими основними напрямами:
- 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 вироблюваної продукції.
Один
з
напрямків
підвищення
ефективності
діяльностікорпоративного підприємства — ресурсний — відображає
першочергову необхідність аналізу ефективності використання наявної
матеріальної бази виробництва та живої праці. При цьому слід
враховувати рівень завантаження обладнання в часі, структуру
собівартості продукції, що виготовляється, з точки зору співвідношення
в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці.
Зазначені показники слід розглянути в динаміці, а також по можливості
порівняти з показниками найближчих конкурентів. Для оборотних
фондів найважливішим показником є швидкість їх обороту, отже, слід
проаналізувати чинники її збільшення, зокрема такі:
- зменшення обсягів незавершеного виробництва;
- удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення з
метою оптимізації виробничих запасів;
- прискорення реалізації готової продукції (активізація
маркетингової діяльності);
- зменшення обсягів дебіторської заборгованості.
Щодо аналізу ефективності використання трудового потенціалу
корпоративногопідприємства, то тут слід зосередити увагу на таких
аспектах: внутрішньозмінні втрати робочого часу; втрати робочого часу
внаслідок плинності кадрів; рівень використання засобів механізації,
автоматизації праці та комп'ютерної техніки; аналіз системи
стимулювання працюючих; визначення професійно-кваліфікаційної
структури працюючих[2].
У межах організаційного, напрямку здійснюється пошук
можливостей підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються
на підприємстві. При цьому насамперед увага звертається на
ефективність управління.
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Важливою складовою ефективності корпоративногопідприємства,
а отже, і значним резервом її підвищення, є організація виробничого
процесу. У конкретних умовах підприємства слід проаналізувати всі
аспекти, що визначають ефективність організації робіт – від рівня
робочого місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня підприємства
в цілому. Для виробничих підприємств, ураховуючи, звичайно,
специфіку їх діяльності, особливу увагу треба звертати на можливості
застосування більш ефективних типів виробництва (масового,
великосерійного).
В наш час не менш актуальною є проблема технологічного
відставання, яка особливо актуальне для українськихкорпоративних
підприємств. Причому проблема ця є комплексною і має, принаймні, два
компоненти: матеріальний та нематеріальний. Перший з них – це
удосконалення технічної бази, а другий – організаційно-правові
проблеми. На думку багатьох економістів, подолання технічного і
технологічного відставання потребує не просто переходу на сучасні
технології, а впровадження комплексу відносин, що називається
корпоративною культурою. Така культура має запозичуватись,
звичайно, у найпередовіших компаній з тривалим досвідом роботи в
ринковому середовищі.
Таким
чином,
ефективність
виробництва(діяльності)корпоративного підприємства – це комплексне
поняття, що відбиває кінцеві результати використання ресурсів за
певний проміжок часу, головною ознакоюякого може бути необхідність
досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з
найменшими витратами суспільної праці або часу[3].
Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства передбачає
здійснення результативної, ефективної та конкурентоспроможної
господарської діяльності. Проблема підвищення ефективності
виробництва та діяльності підприємства в цілому полягає в забезпеченні
максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених
трудових, матеріальних і фінансових
ресурсів. Основні чинники підвищення ефективності роботи
корпоративногопідприємстваполягають в підвищенні його технічного
рівня, вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, зміні
обсягу та структури виробництва, поліпшенні якості природних ресурсів
тощо. Лише вміле використання всієїсистеми названих чинників може
забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва.
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Розвиток та основні проблеми конкурентної політики України
Ключовим чинником, що визначає конкурентоспроможність і
ефективність діяльності підприємств та є інструментом досягнення
цілей соціально-економічного розвитку є політика в області конкуренції.
Одним із напрямів такої політики є державний контроль за дотриманням
конкурентного законодавства, ефективне застосування якого сприяє
формуванню та розвитку конкурентного середовища, що, в свою чергу,
дозволяє забезпечити зростання добробуту населення та підвищити
конкурентоспроможність національної економіки. У рейтингу «Індексу
глобальної конкурентоспроможності 2014–2015» Україна знаходиться на
76 місці (минулого року посідала 84 місце).Це є показує те, на скільки
країна є здатною забезпечити високий рівень добробуту своїх громадян.
Слід зазначити, що окремим аспектам реалізації національної
конкурентної політики приділено увагу в наукових працях таких вчених,
як Ю. Бажал, В. Базилевич, З. Борисенко, І. Бураковський, В. Геєць, Дж.
К. Гелбрейт, Л. Дідківська, О. Завада, Б. Кваснюк, О. Кілієвич, Дж. М.
Кейнс, В. Лагутін, Д. С. Мілль, О. Нестеренко, М. Портер, Дж.
Робинсон, Д. Росс, А. Філіпенко, Г. Филюк, Ф. Шерер, О. Шнирков, Й.
Шумпетер, Т. Щербакова, Е. Чемберлен, Ф. Хайєк та інших.
Конкурентна політика являє собою систему державних заходів
правового, економічного та організаційно-адміністративного характеру,
які спрямовані на формування конкурентного середовища, захист,
підтримку конкуренції та боротьбу зі зловживаннями монопольним
становищем в економіці, спрямовується на створення оптимального
конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання,
забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації
одних суб’єктів іншими, сприяння розвитку ефективної соціально324

орієнтованої економіки. Отже, сприяння і заохочення конкуренції основа сучасної конкурентної політики [1].
Основою конкурентної політики в Україні є «Загальнодержавна
програма розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки». Метою
Програми є створення ефективного конкурентного середовища та
розвиток конкуренції на товарних ринках, як засобу забезпечення
економічного зростання, покращення умов, удосконалення механізму
державного регулювання, для максимального задоволення потреб
населення України.
Програма включає заходи антимонопольного регулювання, заходи з
розвитку конкуренції, що розширюють можливості і стимули для
заняття підприємницькою діяльністю.
На жаль, сьогодні доводиться констатувати, що значний вплив на
конкурентоспроможність країни має довго тривалість та руйнівні
наслідки економічної кризи в Україні. Тому, головним завданням
конкурентної політики нашої країни має бути боротьба не тільки і не
стільки з анти конкурентними узгодженими діями суб’єктів
господарювання, зі зловживанням монопольного становища на ринку, з
анти конкурентними діями органами влади, адміністративногосподарського управління, з обмежувальною та дискримінаційною
діяльністю суб’єктів господарювання, здійснення контролю за
економічною концентрацією підприємств. Адже заборони на зростання
розмірів фірм шляхом злиття і нарощування потужностей, монопольне
становище перешкоджає перешкоджає фірмам стати більш
конкурентоспроможними і, в кінцевому підсумку, ефективними.
Це ставить великі фірми у невигідне становище не тільки щодо
національних, але й іноземних компаній. Тому пріоритетним напрямком
національної економічної політики стає забезпечення випереджального
економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності на
основі інноваційного розвитку окремих компаній та економіки загалом.
Це, зокрема, передбачає можливість безперешкодного збільшення фірм
до рівня, який дасть змогу успішно конкурувати на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
На сьогодні, основними проблемами конкурентної політики в
Україні є:

неефективне
поєднання
функцій
державного
управління та господарської діяльності органів виконавчої влади,
що істотно обмежує конкуренцію на тих ринках, де здійснюється
така господарська діяльність;

низька ефективність існуючого механізму державного
регулювання природних монополій;

недостатній захист підприємців і споживачів від
монопольних
проявів,
насамперед
з
боку
суб’єктів
господарювання природних монополій [2, стр. 128].
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Отже, конкурентна політика є
центральним принципом
організації всіх економічних відносин у суспільстві.
Таким чином, важливим чинником стимулювання розвитку
національної економіки є створення ефективної системи
конкурентних відносин, адаптованої до умов сьогодення.
Розроблення та реалізація конкурентної політики має бути у центрі
уваги органів державної влади, які регулюють соціально-економічний
розвиток країни. У межах конкурентної політики має забезпечуватися
ефективний зв’язок мі органами державної влади з питань
конкуренції та органами влади, що здійснюють регулювання у різних
секторах економіки.
Список використаних джерел:
1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління
конкурентоспроможністю підприємств: Навч.посібник для
студентів вищих навч.закладів / Л.В.Балабанова, В.В.Холод.–
К.: Професіонал, 2006.– 443 с.
2. Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в
агропромисловому виробництві / Г.М.Кулешова// Економіка
АПК. - 2008. - №3. – С.126-132.
3. Уманців Ю. М. Конкурентна політика у системі чинників
активізації економічного розвитку / Ю. М. Уманців, А. С.
Дуцька // Вісник Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського. Сер. : Економічні науки. 2014. - № 1. - С. 29-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vknek_2014_1_5.pdf
Гаврись А.Е., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник:Боковець В.В., к.е.н., доцент
кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Удосконалення управління товарною політикою підприємства
Торговельні підприємства, що переважно торгують продовольчими
товарами, серед яких перше місце належить продуктам харчування, є
основною ланкою, яка має виконувати суспільну місію щодо
задоволення потреб населення в цих товарах. Тому дослідження саме в
цій площині обґрунтоване з позиції підвищення результативності їхньої
товарної політики щодо забезпечення цього процесу. До того ж мають
прояв негативні тенденції, щодо мережі торговельних підприємств, які
переважно торгують продовольчими товарами, а саме: зменшується
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кількість як торговельних підприємств, так і магазинів; середня торгова
площа магазинів дуже мала і складає до 100 м. кв.; рівень спеціалізації
продовольчої торгівлі вкрай низький й кількість цих магазинів також
скорочується. Позитивним є укрупнення магазинів самообслуговування,
розмір яких у середньому збільшився за останні роки в 3 рази.
Функціонування вітчизняних торговельних підприємств в умовах
ринкової економіки зумовлює необхідність адаптованого управління,
планування товарного асортименту, який відповідає потребам населення
та водночас сприяє прибутковості виробників. У зв’язку з цим
доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного
інструментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна
політика. Створення продукту та його розвиток здійснюються
підприємствами на основі інноваційної діяльності. Підґрунтям
нарощування інноваційного потенціалу торговельних підприємств
України є вирішення спектру завдань, визначених державною
програмою розвитку та реформування підприємництва.
Товарну політику від інших політик (інвестиційної, інноваційної
тощо), які мають локальний характер, відрізняє її загальна значущість,
до речі, як для підприємства, так і для суспільства. Більш того, локальні
політики майже підпорядковані вирішенню цільовій задачі щодо
раціонального наповнення товарної маси й прискорення її обігу.
Саме наскрізний характер товарної політики спричиняє труднощі її
дослідження на практиці. Здійснення товарної політики (після
формування товарного профілю торговельного підприємства)
починається із закупівлі товарів і закінчується завершенням акту обміну
грошей споживачів на товари.
Для того, щоб забезпечити коректність аналізу товарної політики,
доцільно її представити як адитивну систему, у складі якої
функціонують певні політики – її компоненти, кожен з яких обслуговує
відповідний процес.
Широта поля здійснення товарної політики, її тісний зв'язок майже
зі всіма сторонами діяльності підприємства, обумовлює розуміння
товарної політики як адитивної системи, у складі якої функціонують
асортиментна, цінова і логістична політики, що обслуговують
відповідний процес.
Цінова політика підприємства має майже наскрізний формат,
оскільки регулює закупівлю, продажу, одержання кредитів, визначає
допустимий рівень витрат при доставці товарів, організації їх
накопичення і збереження.
Збутова політика - цілі, завдання основні напрямки в області збуту,
офіційно сформульовані вищим керівництвом організації. Цей вид
товарної політики особливо важливий для виробників продукції та
виконавців послуг.Мета збуту - регулювання обсягу продажів для
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забезпечення запланованого прибутку організації та задоволення потреб
цільових споживачів;
Логістична політика спрямовує діяльність підприємства на
ефективне використання витрат у просторі і часі щодо забезпечення
його необхідними для задоволення попиту споживачів товарами на
всьому ланцюгу їх просування, підготовки до продажу й презентації для
продажу покупцю.
Асортиментна політика формує імідж суб’єкта господарювання
(підприємства, магазину). Вона розглядається як система спрямування
діяльності підприємства на створення і підтримку доцільної широти і
глибини асортименту в певному якісно-ціновому діапазоні товарів, що
забезпечує задоволення попиту цільового сегменту споживачів і
конкурентоспроможність підприємства.
Таким чином, асортиментна політика розглядається як система
спрямування діяльності підприємства на створення і підтримку
доцільної широти і глибини асортименту в певному якісно-ціновому
діапазоні товарів, що забезпечує задоволення попиту цільового сегменту
споживачів і конкурентоспроможність підприємства.
Метою асортиментної політики торговельного підприємства є
визначення широти і глибини товарної пропозиції, які б відповідали
потребам регіонального ринку і можливостям магазину реалізувати
товари (при відповідному рівні культури обслуговування), отримавши
від цього адекватний рівень доходу.
Інформаційна політика - цілі, завдання та основні напрями
комунікативних заходів, офіційно сформульованих вищим керівництвом
організації. Мета інформаційної політики - формування та підтримку
споживчих переваг товарів і послуг, що реалізуються організацією, а
також її іміджу та конкурентоспроможності.
Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого
формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару і
методами його просування від виробника до кінцевого споживача.
Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов
діяльності підприємства. Як показує практика, що знаходяться
приблизно в однаково важких умовах сформованої економічної
обстановки в Україні оптові торговельні підприємства по різному
вирішують свої проблеми: одні виявляють повне невміння і
безпорадність, а інші, дотримуючись принципів і методів маркетингу,
знаходять перспективні шляхи.
Товар займає основне місце в комплексі маркетингу. Саме він
повинен задовольняти реальні потреби і потреби людини, а маркетинг
покликаний допомогти кожному виробнику виявити і забезпечити їх
задоволення краще, ніж це роблять конкуренти.
Товарна політика являє собою сукупність цілей, завдань та
основних напрямів, визначених вищим керівництвом організації у
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відношення найбільш значущих характеристик товару і спрямованих
на стимулювання збуту, для досягнення цілей організації.
Товарна політика визначається на стадії розробки стратегії
організації, а маркетингові заходи щодо її реалізації є частиноюстратегії
маркетингу, його тактикою.
Політика в області якості - основні напрямки і цілі організації в
області
якості,
офіційно
сформульовані
вищим
її
керівництвом.Загальною метою в області якості є досягнення і
підтримку заданого рівня встановлених вимог для забезпечення
конкурентоспроможності товарів.Також політика в сфері якості повинна
вирішувати внутрішні та зовнішні цілі;
Інформаційна політика - цілі, завдання та основні напрями
комунікативних заходів, офіційно сформульованих вищим керівництвом
організації. Мета інформаційної політики - формування та підтримку
споживчих переваг товарів і послуг, що реалізуються організацією, а
також її іміджу та конкурентоспроможності.
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Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку
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Важливим
атрибутом
ринковиї
економіки
є
конкурентоспроможність
підприємства.
Розуміння
конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по
різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М.Портер, висновки
якого обгрунтовуються на результатах багатьох досліджувань
досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми
попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну
перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність
підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим
об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати
політики великих монополій в борьбі за якість, ринки збуту і отримання
прибутку.
Нерівномірність сучасного розвитку національної економіки,
нестабільність ринкового середовища, супроводжується ускладненням
економічних явищ, що зумовлює об'єктивну необхідність удосконалення
механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Сьогодні практично відсутні загально визначені наукові розробки, що
дозволяли б вирішувати проблемні питання цього рівня на єдиній діалектичній основі досвіду, сучасного стану і перспективних завдань
діяльності суб'єктів господарювання.
В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і
конкуренція товаровиробників. Практично завжди це конкуренція з відомими світовими виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те,
що знайдеться ринок, недоступний для світових виробників, тому
проблема забезпечення конкурентоспроможності власної продукції
потребуватиме постійних рішучих дій для свого вирішення.
Проблема
підвищення
конкурентоспроможності
стосується
практично всіх сторін життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад. вона постійно перебуває у центрі уваги державних діячів та
ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за
місце на ринку змушує країни постійно шукати нові можливості й
резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою
створення якісних товарів [5].
Предметом конкуренції є товар. Товар - це продукт людської
діяльності, який через обмін здатний задовольняти потребу. Щоб товар
легко продавався на ринку, він повинен відповідати двом основним
вимогам, мати відповідні споживчі властивості, тобто бути корисним
для
особистого
або
суспільного
вжитку
і
відзначатися
конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару було для
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покупця вигіднішим і зручним порівняно з іншими товарами. Між
споживчими властивостями товару та його конкурентоспроможністю
існує закономірність, і кожний конкурентоспроможний товар наділений
споживчими властивостям але не кожен товар конкурентоспроможний
[2].
На конкурентоспроможність впливає ряд факторів, що об'єктивно
впливають на підприємство, а також суб'єктивних, які залежать від
команди управління підприємства, організації, цілеспрямованості робіт,
пов'язаних з забезпеченням конкурентоспроможності.
Виділяють три групи факторів, що забезпечують конкурентну
перевагу:
відмінна якість, шо являє собою підвищену цінність для
покупців або за рахунок зменшення їх затрат, або за рахунок підвищення
ефективності товару. Така зовнішня конкурентна перевага забезпечує
фірмі підвищену ринкову владу, тобто може примусити ринок платити
більш високу ціну;
витрати фірми нижчі за рахунок високої продуктивності.
Така внутрішня конкурентна перевага робить фірму прибутковішою;
ключові компетенції - особливий навик чи технологія, які
створюють унікальну цінність для споживачів[1].
Проблема підвищення конкурентоспроможності має кілька
аспектів: технологічний, організаційний, економічний, соціальний,
юридичний та комерційний. Всі вони становлять єдину систему
забезпечення конкурентоспроможності підприємства, яка включає в
себе три рівні: оперативний, тактичний та стратегічний рівні [5].
Конкурентоспроможність
включає
такі
показники,
як
енергоємність; економічність у споживанні сировини на одиницю
продукції, що випускається, або здійснюваної роботи; вартість сировини
та експлуатаційних матеріалів, безвідходної технології; надійність;
періодичність та вартість ремонтів, вартість запасних частин;
чисельність обслуговуваного персоналу, його кваліфікація, рівень
заробітної плати.
Отже,
результати
оцінки
конкурентоспроможності
використовуються для вибору шляхів оптимального підвищення
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конкурентоспроможності продукції, для розв'язання ринкових задач. У
результаті даної оцінки визначаються основні напрями зміцнення
конкурентних позицій. Це:
зміна структури
конструкцій продукції;

використовуваних

матеріалів

або

зміна порядку проектування створення продукції;
зміна технології виготовлення продукції, системи контролю
якості, збереження, упаковки, транспортування тощо;
зміна структури і розміру інвестицій на розроблення,
виробництво і збут продукції;
зміна системи стимулювання постачальників.
У
цілому
для
оцінки
механізму
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати різні
підходи: ресурсний, факторний, рейтинговий. Слід також зазначити, що
на всіх рівнях господарювання у механізмі забезпечення
конкурентоспроможності підприємства виділяють окремо механізм
державного регулювання економіки, і тоді оцінка механізму
забезпечення конкурентоспроможності підприємства набуває вирішального значення.
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Роль інвестиційного менеджменту в економічному розвитку
України
Інвестиційний менеджмент – це процес управління всіма аспектами
інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва, метою якого є
забезпечення найефективнішої реалізації інвестиційної стратегії
суб’єктів підприємницької діяльності, максимізації прибутку від
інвестиційної діяльності, забезпечення фінансової стабільності та
платоспроможності суб’єктів підприємництва у процесі реалізації
інвестиційних програм. [1, С.34].
Актуальність дослідження обумовлена недостатнім вивченням на
цей час і необхідністю вдосконалення методів інвестиційної діяльності в
умовах ринкових відносин.
Мета роботи - визначити роль інвестиційного менеджменту в
формуванні економіки країни.
Вивченням цього питання також займалися такі фахівці:
І.А.Павленко, Д.Ю.Семененко, Г.О.Харламова.
Розглядаючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити,
що на даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у
забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості.
В Україні спостерігається непропорційний розподіл обсягів
залучення інвестицій у регіони України: 87,9% всіх залучених прямих
іноземних інвестицій надходить до шести регіонів, а саме
Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Одеської,
Запорізької областей та до м.Київ, які на сьогодні вже є економічно
розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке
спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному
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розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх
розвитку [2, С.13].
В економіку України у І кварталі 2014р. іноземними інвесторами
вкладено
1559,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить
176,2% до відповідного періоду 2013р. Загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій на 1.04.2014р. становив 55708,9 млн. дол. США,
що на 1,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку
на одну особу населення складає 1226,7 дол. США. До десятки основних
країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр - 17692,2 млн.дол.США, Німеччина - 6124,0
млн.дол.США, Російська Федерація - 3814,8 млн.дол.США, Австрія 3420,4 млн.дол.США, Велика Британія - 2609,0 млн.дол.США ,Франція 1761,1 млн.дол.США, Швеція - 1700,0 млн.дол.США та Швейцарія 1160,6 млн.дол.США [3] Тому розглянувши статистичні данні одразу
видно що у 2014 році інвестицій у нашу країну надійшло більше, а ніж у
2013 році, що дає змогу нашій країні ставати інвестиційно
привабливішою. Але не все так добре, наша держава дотепер не
створила обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної
діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності
країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного
господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє
зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та
держави.
Структурна криза української економіки, зумовлена її
неефективністю, призвела до тривалого спаду і стагнації. Постає потреба
в маркетизації економіки з метою забезпечення економічного розвитку
країни. Створення нової економічної системи, спроможної стимулювати
економічне зростання за умови стабільних саморегульованих цін, є
центральним завданням економічної реформи. Тому в основі будь-якої
стратегії реформування має бути організація реального процесу
пожвавлення економіки та інвестицій.
Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення
господарського життя з метою забезпечення економічного зростання
держави. Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації,
структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів.
Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як
саморегульованої
системи
переливання
капіталів,
системи
довгострокових інвестицій.
Економічне зростання та інвестиційна активність досягаються лише
через створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини
ресурсів і капіталів. Завдання відродження ринку фінансових інвестицій
і капіталів містить як короткостроковий та середньостроковий аспекти,
що передбачають підвищення ефективності функціонування банківської
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системи, так і довгостроковий аспект, пов’язаний з вирішенням
проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів і державних цінних
паперів [4, С.24].
У сучасних умовах в Україні почав розвиватися також первинний
ринок цінних паперів. Емітентами цінних паперів є біржа, інвестиційні
компанії і фонди, підприємства виробничого сектору. Розробка пакета
відповідних нормативних документів прискорить акціонування
підприємств, сприятиме різкому збільшенню пропозиції цінних паперів.
Водночас підвищуватиметься попит на цінні папери, що може
зумовлюватись, наприклад, прагненням населення застрахувати власні
заощадження від знецінювання у зв’язку з інфляцією.
Для України, при сучасних умовах розвитку економіки, актуальним
засобомзалучення інвесторів є варіант створення спільного підприємства
у вигляді акціонерного товариства за участю української сторони
(реципієнта) і закордонного партнера (інвестора). У цьому випадку
ініціатива, як правило, виходить від реципієнта, що намагається
зацікавити потенційного інвестора.
Зважаючи на велике значення іноземних інвестицій для економіки
країни, Законом України «Про інвестиційну діяльність», було посилено
контроль за цією сферою. Зокрема, запроваджену обов’язкову державну
реєстрацію іноземних інвестиції. Крім того, відтепер іноземні інвестори
повинні здійснювати інвестиційну діяльність у грошовій формі
виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках
України. Таким чином, органи державної влади матимуть змогу
відслідковувати увесь потік іноземних інвестицій та відповідно до цього
формувати стратегічну програму розвитку тієї чи іншої галузі економіки
[4, С.27].
Зниження активності інвестиційної діяльності в Україні зумовлено,
на нашу думку, такими причинами:
- недосконала законодавча база;
- нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку;
- несприятливий інвестиційний клімат;
- неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм та їх
недієвість.
Отже, для підвищення рівня інвестиційної привабливості нашої
країни таактивізації інвестиційної діяльності необхідно:
- керівництву країни та уряду дотримуватися активної позиції щодо
залучення інвестицій;
- підтримувати на державному рівні програми та проекти зарубіжних та
вітчизняних інвесторів;
- формувати сприятливий інвестиційний клімат;
- забезпечувати прозорість, «партнерські» відносини між державою та
інвестором;
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- розвивати інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції у світовий
простір.
Лише активна державна позиція та комплексний підхід щодо
вирішення існуючих проблем, пов’язаних з інвестиційною діяльність на
макрорівнях і макрорівнях, дозволить з максимальною ефективність
реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній сфері, що стане
передумовою її успішного економічного розвитку в майбутньому.
Таким чином, протягом тривалого часу доведеться перебудовувати
економіку за об’єктивними законами, надавати їй соціальної орієнтації,
інтегруватися в європейську та світову економіку, ліквідовувати
наслідки попереднього господарювання. Саме тому, основою цих
процесів і запорукою їх успішного перебігу має стати ефективний
інвестиційний менеджмент.
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Подвійний запис: його суть та значення
В XIII столітті вагомий внесок у розвиток бухгалтерського обліку
зробила Італія. Саме там, на півночі країни зародилася система
подвійного запису або подвійної бухгалтерії. Її суть полягає у
запровадженні в просту бухгалтерію рахунків власних коштів, внаслідок
чого всі факти господарського життя стали відбиватися двічі. Подвійний
запис більш зручно і повно відображав господарські процеси, система
рахунків простої бухгалтерії доповнилася рахунками власних коштів, а
матеріальні рахунки отримали грошову оцінку [1].
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Ґрунтовні дослідження щодо історії розвитку бухгалтерського
обліку, в тому числі виникнення і розвитку подвійної бухгалтерії,
проведені провідними вченими як вітчизняними так і зарубіжними, а
саме: Л. М. Васільєвою, Н. М. Ткаченко, Т. О. Токаревою, Т.Н.
Мальковою, В.Г. Швецем та ін. Однак, до теперішнього часу серед
вчених немає єдиної думки про необхідність виникнення подвійного
запису та його передумов. Автори по-різному дають відповіді на ці
питання. Усе це свідчить про актуальність теми.
Вперше суть подвійного запису було розкрито і логічно
обґрунтовано у праці італійського математика, людини унікальних знань
зі світовим іменем - Луки Пачолі, надрукованої у 1494 р. під назвою
«Трактат о счетах и записях». Звідси поняття «подвійна італійська
бухгалтерія». Слід зазначити, що у праці Л. Пачолі термін «подвійний
запис» відсутній. Вперше він згадується в працях Д. Тальенте (1525),
однак природу виникнення цього терміна не обґрунтовано [2].
Л. Пачолі називають батьком системи подвійної бухгалтерії. Першу
друковану працю з бухгалтерії було невдовзі видано іншими мовами, то
ж вона породила чимало наслідувачів у Німеччині, Франції, Англії.
Одну з таких робіт було перекладено російською мовою за правління
Петра Першого [3].
Трактат містить формулювання основних принципів сучасного
бухгалтерського обліку (подвійний запис, дебет, кредит, баланс тощо).
Він мав величезний вплив на весь подальший розвиток облікової думки.
З XVI і до середини XIX сторіччя подвійна бухгалтерія поступово
охопила всі сфери економічного життя, переможно крокуючи по країнах
і континентах. Подвійну бухгалтерію В. Гете назвав «найбільшим
винаходом людського розуму» [1].
Причини виникнення бухгалтерського обліку поділяють на
зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх факторів відносять:
- виникнення капіталістичних відносин у результаті економічного
розвитку суспільства;
- розвиток торгівлі та кредитних відносин.
До внутрішніх факторів відносять:
- технічну недосконалість простих записів, необхідність
вдосконалення контролю облікових записів;
- розуміння наявності подвійного характеру господарських явищ.
Подвійний запис – це технічний прийом, що випливає з
необхідності безперервно обліковувати господарчі засоби та їх джерела.
Сутність подвійного запису полягає у тому, що:
- кожна господарська операція відображається на двох рахунках;
- в одному рахунку операція відображається у дебеті, в іншому – у
кредиті;
- сума дебету кожної операції дорівнює сумі кредиту.
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Значення подвійного запису поділяють на контрольне та
економічне. З контрольного значення – підсумок записів за дебетом усіх
рахунків повинен дорівнювати підсумку записів за їхнім кредитом, а за
економічним – допомагає забезпечити контроль за збереженням майна
господарства.
Подвійний запис дозволяє перевірити економічний зміст
господарських операцій та правомірність їх здійснення, починаючи від
окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі. Подвійний
запис забезпечує виявлення помилок в облікових записах. Кожна сума
відображається за дебетом та кредитом різних рахунків, тому оборот за
дебетом всіх рахунків повинен дорівнювати обороту за кредитом всіх
рахунків.
Порушення подвійного запису, помилкове віднесення суми операції
у дебет або кредит рахунків приводить до виникнення принципових
помилок у бухгалтерському обліку: викривляються обороти та,
відповідно, залишки окремих рахунків, унаслідок чого сальдо на
рахунках бухгалтерського обліку не відповідають дійсності [4].
Контрольне значення подвійного запису полягає в забезпеченні
достовірності обліку, тотожності активу і пасиву, синтетичного й
аналітичного обліку, своєчасності та повноти оприбутковування
товарно-матеріальних цінностей, коштів, запобіганню зловживанням з
боку посадових та матеріально відповідальних осіб.
За допомогою подвійного запису в обліку забезпечується
відображення господарських операцій в їхньому взаємозв’язку і
взаємозалежності. Такий підхід забезпечує контроль за правильністю
виконання і зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом рахунків.
Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції,
називається кореспонденцією рахунків, а рахунки, за дебетом і кредитом
яких реєструється ця операція, – кореспондуючими рахунками [5].
Отже, подвійним записом називають відображення кожної
господарської операції двічі, за дебетом одного і за кредитом другого
рахунків в одній і тій же сумі. Подвійний запис – це не тільки принцип
однакового відображення операцій на рахунках, а й основний технічний
прийом бухгалтерського обліку, тому що забезпечує горизонтальний
взаємозв'язок між рахунками, а також важливий контрольний прийом,
оскільки очевидно, що скільки не було б операцій, загальна сума записів
за дебетом рахунків завжди дорівнюватиме загальній сумі записів за
кредитом рахунків.
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Маркетингова стратегія вертикальної інтеграції як фактор розвитку
транснаціональних корпорацій (ТНК)

В сучасних умовах функціонування міжнародного ринку, наслідком
процесу глобалізації економічної системи є поява глобальної
конкуренції. Для того, щоб бути здатним протистояти впливу
конкурентів і займати лідерське положення на міжнародному ринку,
транснаціональним корпораціям необхідно розробити ряд стратегій, які
забезпечуватимуть їй надійне просування на ринки країн, а також
гармонічне функціонування всіх підрозділів корпорації.
Досліджуючи положення підприємства на ринку, нам слід
керуватися тим, що всі ринки безперервно міняються. Тому
підприємствам необхідно утверджувати своє положення на ньому.
Керівництву необхідно ставити перед собою завдання у вигляді плану
дій, розробленого для досягнення певної мети корпорації шляхом
завоювання нових ринків збуту продукції, зниження витрат виробництва,
покращення якості продукції з урахуванням внутрішніх можливостей і
змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі [2, ст. 360]. Такий план
в довгостроковій перспективі повинен коригуватися відповідно до змін
зовнішніх факторів впливу, стежити за коливаннями кон'юнктури ринку,
поведінки конкурентів, які досить легко і, можливо, навіть несподівано
для підприємства мають можливість витіснити його з ринку.
Об’єктом даного дослідження є діяльність ТРК на міжнародній
арені. Предметом в той час виступає маркетингова стратегія ТНК, що є
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складовою стратегічного менеджменту і передбачає забезпечення
узгодженості цілей глобальної експансії ТНК з її економічним
потенціалом.
За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку,
транснаціональні корпорації (ТНК) — це «підприємства, що
складаються з материнського підприємства та його закордонних
філіалів», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і
не мати цього статусу [3]. До списку глобальних корпорацій,
представлених на вітчизняному ринку можна віднести Coca-Cola,
Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro Cash&Carry, Hewlett-Packard,
British American Tobacco та деякі інші ТНК. Міжнародна і
зовнішньоекономічна маркетингова діяльність здатна вирішити багато
проблем організації бізнесу і показати позитивні результати реалізації
маркетингової стратегії. ТНК повинні ставити перед собою чіткі
завдання для ефективного функціонування. Вони повинні сформулювати
відповідну стратегію, в якій цілями створення і функціонування єдиної
маркетингової структури є підвищення ефективності організації
постачання виробництва та збуту продукції, усунення організаційної
роз'єднаності в комерційній та маркетингової діяльності, розробка й
розвиток інтегрованого процесу управління постачанням та збутом у
міжрегіональній
інтегрованої
групі,
підвищення
керованості
інтегрованою структурою, координація діяльності, обмін інформацією
[1, ст. 58].Адже, використання стратегії і інструментів маркетингу в
управлінні інтегрованої групою дозволить максимально реалізувати
переваги інтеграції і запобігти прояв недоліків функціонування великої
інтегрованої структури.
У висновку доцільно згадати про переваги, які отримує ТРК
корпорація запроваджуючи в своїй діяльності маркетингову стратегію
вертикальної інтеграції. Ними є: згладжування різких коливань попиту,
зниження ризиків за рахунок їх розпилення та географічної
диверсифікації операцій, відповідність вимогам і перевагам клієнтів,
поліпшення ліквідності активів підприємства за рахунок використання
іноземних джерел отримання валютних коштів, отримання додаткового
комерційного ефекту за рахунок використання переваг національних
факторів виробництва та ресурсного потенціалу зарубіжних країн,
використання науково-технічного, сировинного, паливно-енергетичного,
інвестиційного та трудового потенціалу інших країн з підвищеним
ступенем ефективності. Тому я вважаю, що для прийняття відповідних
стратегічних рішень компанія повинна сформулювати «філософію»,
стратегічну концепцію розвитку на світових ринках у міжнародному
маркетинговому плані і вміти досить гнучко реагувати на зміни ринкової
ситуації в зарубіжних країнах.
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Шляхи забезпечення економічного зростання підприємницької
діяльності в Україні в умовах фінансової нестабільності
На фоні становлення світової ринкової економіки, посилення
світової конкуренції, фінансової та політичної нестабільності, кризових
явищ в економічній сфері України, особливо важливим завданням є
створення ефективної інноваційної інфраструктури, удосконалення
державного регулювання й економічного стимулювання суб’єктів
підприємницької діяльності, покращення інвестиційного клімату та
залучення іноземних ресурсів.
Актуальність проведення структурної перебудови економіки,
підтримка і розширення виробничого потенціалу українських
підприємств, очевидно вимагають суттєвих змін в державному
регулюванні і економічному стимулюванні суб’єктів господарювання.
Вдосконалення механізму державного регулювання набуває особливої
вагомості в умовах обмежених бюджетних можливостей і наявності
фінансової нестабільності в економіці та може стати ключовим фактором
і двигуном економічного реформування в економіці країни. Ось чому,
проблемами державного регулювання підприємницької діяльності в
Україні займались відомі науковці як Ю.С. Вдовенко, І. М. Сараєва, М.
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Ю. Авксєнтьєв, Н. О. Полянська, Г.Ф. Бондар, Л. В. Барбакова, А. А.
Пересада.
Метою дослідження є висвітлення проблем використання
механізмів державного регулювання в процесі впровадження
антикризових заходів, гуманізації наслідків кризи, формування бази
після кризового зростання, пошук шляхів вирішення фінансового
забезпечення підприємницької діяльності, та роль державного
регулювання в створенні сприятливого клімату для іноземних інвесторів.
Держава спрямовує свою регуляторну політику на вдосконалення
правового механізму господарських відносин, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної
влади та суб’єктами господарювання. Недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,
зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності є основними
принципами державної політики в цій сфері [1,С. 26].
Серед можливих шляхів забезпечення економічного зростання
найбільш ефективними є покращення інвестиційного клімату в державі,
сприяння державною політикою інноваційної діяльності та
конструктивна перебудова інфраструктурної сфери національної
економіки.
Адже, створення сприятливих умов для формування
інвестиційного клімату є одним з пріоритетів діяльності уряду та
суб'єктів підприємницької діяльності з огляду на потребу залучення
ресурсів бізнесу для розбудови інфраструктури країни.
Наступним важливим етапом для ефективної підприємницької
діяльності, для забезпечення успіху державних програм, їх реалізації в
економічній сфері передбачається створити необхідні умови з метою
оцінки вихідного стану інноваційного розвитку на рівні всіх суб’єктів
економічної діяльності незалежно від форм власності. Також, надавати
професійну допомогу тим суб’єктам економічної діяльності, які її
потребують, шляхом створення розгалужену мережі організаційпосередників для надання на ринкових засадах всебічної допомоги
підприємствам і установам у розгортанні своєї діяльності [2, С.197].
На нашу думку, не тільки жорсткий контроль держави може
правильно реалізувати програму ефективного економічного зростання. А
також економічне зростання підприємницької діяльності в нестабільній
фінансовій ситуації може забезпечити: створення державою
сприятливого інвестиційного середовища; поліпшення підприємницької
діяльності шляхом впровадження інноваційних програм розвитку у всіх
галузях, регіонах, на підприємствах і установах; створення урядом
програм інноваційного розвитку в пріоритетних напрямках економіки
країни; створення мережі організацій для надання допомоги
підприємствам і установам у розгортанні своєї діяльності.
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Отже, сучасне функціонування підприємницької діяльності в країні
не в найкращому становищі. Це залежить значною мірою від політичної
та фінансової нестабільності в Україні. Виходячи з вищесказаного,
стрімке залучення іноземних ресурсів в Україну приятиме економічному
зростанню підприємницької діяльності в умовах фінансової
нестабільності. Тож держава повинна зосередити увагу та вибрати такі
галузі для першочергового інвестування, які мають найбільший
потенціал в Україні.
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Система обліку та контролю в управлінні підприємством
Актуальність і практична значущість цієї теми зумовлені рядом
причин.В ринкових умовах господарювання зростає значення функції
контролю. Контроль стає необхідним, по-перше, для усунення
невизначеності інформації про ситуацію, що склалась на підприємстві;
по-друге, для попередження можливості виникнення пов’язаних з цією
невизначеністю кризових ситуацій; і, по-третє, для забезпечення та
постійного підтримання умов успішної діяльності підприємства.
Середнайбільшпоширених в сучаснихумовах форм та способів
контролю можнаназватиуправлінськийоблік, внутрішній аудит та
контролінг.
Дослідженнями місця та ролі контролю в системі управління
підприємством присвячували свої публікації, такі автори Б.О. Акєнтьєва,
Н.О. Алексєєва, А. Аренс, М.В. Борисенко, В.В. Благой, Т.А. Бутинець,
Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Л.В. Дікань, Р.О. Костирко, Є.А.
Кочерін, Н.П. Кузик, Дж. К. Лоббек, С.М. Петренко, А.М. Ткаченко,
Т.В. Фоміна, С.В. Щеголькова, Г.М. Яровенко.
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На сьогодні існують різні погляди вітчизняних і зарубіжних
вчених-економістів та спеціалістів щодо суті внутрішнього контролю та
його місця у системі управління. На думку одних, контроль
історичнообумовлений,
а
тому
мета
і
йогозавданнявизначаютьсязалежновід способу суспільного
ладу
держави. Іншівважають, що контроль – цеперевіркавиконання тих
чиіншихуправлінськихрішень, яка сприяєдосягненнювизначенихцілей
при оптимальних затратах ресурсів та робочого часу. Насправді,
внутрішній контроль як функціяуправлінняохоплюєвсісферидіяльності:
виробничу, комерційну, інвестиційну, фінансову та ін., і представляє
систему спостереження та перевірки не тількипроцесуфункціонування і
фактичного
стану
управлінськогооб’єкта,
а
йзабезпечуємаксимальниййогорозвиток
у
конкурентному
середовищіринковихвідносин.
Система
внутрішнього
контролю
дозволяєпереконатись,
щодіяльністьпідприємствавідповідаєприйнятійполітиці
керівництва,
внутрішнімнормативним
документам
підприємства,
вимогамидіючогозаконодавства;
сприяєзбереженню
і
ефективномувикористаннюрізноманітнихресурсіворганізації,
виявленнюновихможливостей та резервів, своєчаснійїїадаптації до
змінзовнішнього та внутрішньогосередовища [3].
Контроль виступає засобом організації зворотних зв’язків, завдяки
якому орган (суб’єкт управління), що управляє, отримує інформацію про
стан керованого об’єкту і про хід виконання ухвалених рішень. Це дає
можливість своєчасно реагувати на відхилення, що відбуваються в
діяльності керованого об’єкту і вносити відповідні корективи. Будучи
самостійною функцією управління, контроль тісно пов’язаний з іншими
сторонами управлінської діяльності прогнозуванням, плануванням,
обліком, аналізом і регулюванням [1].
Найбільш досконалою формою організації контролю на
підприємстві є запровадження контролінгу як функціонально
відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві.
Контролінг включає в себе встановлення цілі підприємства, поточний
збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень,
здійснення функцій контролю відхилень фактичних показників
діяльності підприємства від планових, а також підготовку рекомендацій
для прийняття управлінських рішень. Координуючи, інтегруючи та
спрямовуючи діяльність усієї системи управління підприємством на
досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію “управління
управлінням” і являє собою синтез планування, обліку, контролю,
економічного аналізу, організації інформаційних потоків тощо.
Основними цілями контролю як функції управління на
підприємстві є забезпечення: — планового здійснення виробничого
процесу; — стандартів якості продукції, що випускається; —
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ефективності
діяльності
підприємства;
—
фінансової
конкурентоспроможності підприємства; — гарантій належного
виконання управлінського рішення; — встановлення зворотного зв’язку
в процесі управління.
При цьому управлінський контроль, у найбільш вузькому
трактуванні, – це здійснення його суб’єктами, наділеними відповідними
повноваженнями (тобто суб’єктами контролю), таких дій: — визначення
фактичного стану або дії керованої ланки системи управління
організацією
(об’єкта
контролю);
—
оцінкавідхилень,
щоперевищуютьграничноприпустимийрівень,
на
предмет
ступеняїхньоговпливу
на
аспектифункціонуванняорганізації;
—
виявлення причин цихвідхилень. Відповідно до підходу у
вузькомурозумінні
мета
контролю
–
інформаційнапрозорістьоб’єктауправління
для
можливостіприйняттяефективнихрішень.
Результативність
контролю
в
управлінніхарактеризуєекономіявтрат,
тобтозбитку,
обумовленафункціонуваннямсистеми
(іншими
словами:
різницяміжпередбачуваними величинами збитківвумовахвідсутності
контролю і при йогонаявності). Підсистему контролю в управлінні за
прийнятимрішеннямможнаподілити
на
кількавидів
контролю:
попередній, поточний, заключний, зізворотнимзв’язком, за стандартами,
за показникамирезультативності, за показникамиприпустимихвідхилень
[2].
Зміст управлінського обліку визначається цілями управління: він
може бути змінений за рішенням адміністрації в залежності від інтересів
та цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів.
З метою оцінки та контролю ефективностідіяльності в
практицігосподарюваннявикористовуютьсятакіпідходи
до
побудовианалітичногоуправлінськогообліку
на
підприємстві:
за
центрами виникненнявитрат; за центрами відповідальності за витрати,
щовиникають; за центрами рентабельностівиробництваокремо взятого
продукту.
Основнимикритеріями
у
побудові
моделей
управлінськогооблікуслугуютьціліуправління, система оцінки та
контролю за витратами, рівеньспеціалізаціїпідрозділів та величина
їхвитрат.
Одним
з
інструментівсистемивнутрішнього
контролю
є
внутрішнязвітністьпідприємства
та
система
їїпоказників.
Відмінністьфункцій,
щовиконуютьсяокремимипідрозділамивизначає
склад
та
змістінформаціївнутрішньоїзвітності.
Розрізняютьтакітипивнутрішньоїзвітності:
інформаційну,
про
економічнірезультати,
результативнузвітність
про
персональнудіяльність.
Такожсучасною формою контролю на підприємстві є
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запровадженнявнутрішнього
аудиту.
Можливості
і
мета
діяльностіслужбивнутрішнього аудиту маютьдуже широкий спектр та
напрямки і залежатьвідрозміру та структурипідприємства, а також
потреб керівництва. Як правило, функціївнутрішнього аудитора
складаються з контролю за функціонуванням та організацією систем
бухгалтерськогообліку і внутрішнього контролю.
Метою внутрішнього аудиту є удосконалення організації й
управління виробництвом, виявлення та мобілізація резервів його
зростання.
Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання
комерційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її
проходження
та
після
завершення.
Завданням
внутрішньогосподарського аудиту є аналіз ситуації ризику,
застереження від банкрутства підприємства, використання ноу-хау для
збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживання заходів,
що сприяють стабільності фінансової діяльності підприємства.
Внутрішній аудит забезпечує керівництво інформацією для прийняття
рішень, які стосуються ефективного функціонування бізнесу.
Внутрішній контроль є невід’ємнимелементомсистемиуправління
та взаємодіє з усімаструктурнимипідрозділами. Внутрішній контроль, як
окрема служба повинен підпорядковуватисьвласникуабокерівнику,
якщовін
є
і
власником
та
акціонеромтовариства,
цезменшитьризикикорумпованості
та
змовміжкерівником
та
внутрішніми контролерами.
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Деякі аспекти управління стимулюючою функцією оплати
праці
Підвищення стимулюючої функції оплати праці є головним
завданням будь-якого суб’єкта господарювання, оскільки існують певні
фінансові та інші обмеження щодо мотивування працівників та
підвищення продуктивності праці на підприємстві. Одним із шляхів
вирішення даної задачі є ефективне застосування систем оплати праці.
Управління основною оплатою праці переслідує наступну мету:
забезпечення зростання результативних показників: продуктивність
праці, дохід від продажів і прибуток, дотримання термінів виконання
робіт і заданого рівня якості продукції. У той же час, керуючи
додатковою оплатою праці, досягається оптимізація виплат,
передбачених законодавством.
Можливості управління стимулюючою роллю оплати праці
ґрунтується на найважливіших функціях заробітної плати. Теоретичні
дослідження функцій заробітної плати наведені у працях відомих вчених
В. Пашуто, Б. Генкина, Т. Костенькова, Н. Волгін, Р. Шурпенкова, Н.
Ільєнко. Макроекономічні дослідження теорій заробітної плати тісно
пов’язані з працями С. Фішера, Р. Дорнбуша і Р. Шмалензі. У своїй книзі
«Економіка» вчені розмежовують поняття реальної та грошової
(номінальної) заробітної плати. Реальну заробітну плату вчені називають
«купівельною спроможністю» номінальної заробітної плати [1, с. 33].
Мікроекономічні дослідження стимулюючої функції оплати праці в
системі управління тісно пов'язані
з її організацією на рівні
підприємства. Так, Т. Костенькова орієнтиром організації оплати праці
називає підвищення стимулюючої ролі оплати праці [3, с. 37]. Оплата
праці в мікроекономічних дослідженнях розділяється на основну та
додаткову. Класифікація оплати праці на макроекономічному та
мікроекономічному рівні управління представлена в табл.1.
З метою підвищенні стимулюючої функції оплати праці широко
застосовуються доплати і надбавки, які мають компенсаційний та
стимулюючий характер. Так, керуючи доплатами і надбавками, що
носять компенсаційний характер, досягається оптимізація виплат,
передбачених законодавством. Стимулюючі доплати і надбавки
покликані забезпечувати зростання результативних показників (
прибутку підприємства, скорочення термінів виконання робіт та
підвищення їх якості).
Таблиця 1
Класифікація оплати праці на макроекономічному та
мікроекономічному рівні управління
Рівень
управлі
ння

Область
дослідження

Оплата
праці/за
робітна
плата

Класифік
а-ція за
видами
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Пояснення видів оплати
праці

реальна

номінал
ьна
мінімаль
но
запитува
на
Макрое
кономічни
й

Економічна
теорія,
статистични
й облік

Заробітн
а плата
альтерн
ативна

справед
ли-ва
ефектив
на

Мікроек
ономічни
й

Галузева
економіка,
бухгалтерськ
ий і
податковий
облік

основна
Оплата
праці
додатко
ва

Кількість товарів і послуг,
які можна придбати на
номінальну
заробітну
плату
Сума грошей, одержана
працівником за годину,
день,тиждень і тощо
Ставка
оплати,
яку
працівник заслуговує і
бажає отримати виходячи
зі
своєї
попередньої
заробітної плати і відомих
пропозицій
Сума грошей, яку міг би
отримати працівник, якби
він вступив на наступну
найкращу роботу, або від
якої
відмовився,
залишившись на даній
роботі
Мінімальний
розмір
оплати
праці,
встановлений
законодавством
Припускає, що граничний
продукт працівників і
одержувана
заробітна
плата взаємопов’язані
Оплата відпрацьованого
часу по встановленими
тарифними
ставками,
окладами,включаючи
доплати, надбавки та
премії
Оплата
невідпрацьованого часу
за законодавством

В управлінні стимулюючої функцією оплати праці на практиці
використовуються системи преміювання, як індивідуале так і
колективне. Застосування індивідуального преміювання здатне
підвищити продуктивність праці працівника, забезпечити дотримання
термінів виконання робіт і заданого рівня якості продукції. Колективне
преміювання, поряд з досягненням цілей індивідуального преміювання,
покликане забезпечити згуртування колективу і усунення плинності
кадрів [2, с. 31].
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Більш конкретні цілі переслідують щорічні виплати, такі як
винагорода за вислугу років (згуртування колективу і усунення
плинності кадрів), винагорода за підсумками роботи за рік (забезпечення
зростання результативних показників), дивіденди (зростання показників
прибутку підприємства). Заохочення у вигляді винагороди за
підсумками роботи за рік і за вислугу років поставлених перед нею цілей
не досягла. У ринкових умовах господарювання цю функцію виконують
дивіденди, що виплачуються учасникам акціонерного товариства, які
одночасно є і його працівниками [4, с. 144]. В зазначеному випадку
виплата винагороди стосується найчастіше незначного кола працівників:
найбільш кваліфікованих. Розміри винагороди дуже різноманітні і
нерідко враховують такий фактор, як «відданість» підприємству.
Природно, що рівень відданості або вірності (суму винагороди за
підсумками діяльності за рік) визначає особисто директор підприємства
або безпосередній керівник працівника.
Дослідження стимулюючої функції оплати праці в системі
управління на макроекономічному рівні та на рівні підприємства
показало наступні інноваційні результати:
- класифікація витрат на оплату праці на макроекономічному та
мікроекономічному рівні управління різна;
- на макроекономічному та мікроекономічному рівні управління
відомо використання чотирьох систем, однак поняття системи оплати
праці та його зміст не збігається;
- можливості управління стимулюючої функцією оплати праці
ґрунтуються на цілях управління діяльністю підприємства і
визначаються в розрізі кожної системи оплати праці.
Список використаних джерел:
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Шляхи вдосконалення нормування праці в сучасних умовах
господарювання

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин та поглиблення
економічної самостійності підприємств нормування праці набуває
великого значення як засiб скорочення затрат живої працi, зниження
собівартості продукції, підвищення продуктивності праці. Нормування є
стержнем організації праці на підприємстві, в установі, організації, а
нормування праці є однією iз найважливіших складових управлiння
працею на пiдприємстві, за допомогою якoї визначається час,
необхідний для вирішення тих чи інших проблем на пiдприємстві чи для
надання певних послуг, чи для виконання поставлених завдань.
Встановлення норм працiмає за мeту гарантувати суспільству певну
продуктивність праці, а працівникові певний рівень заробітної плати. За
виконання норм праці оцінюється трудова діяльність кожного
працівника і оплачується його праця.
Науковим обґрунтуванням нормування праці займалося чимало
науковців серед яких можна виокремити наступних: В. Н. Абрамова, А.
К. Гастєва, Б. М. Генкіна, А. М. Гриненка, Ф. Гiлберта, О. А. Грішнову,
В. М. Дaнюка, С. Г. Дзюбу, Х. Емерсона, А. Л. Жукoва, А. М. Колoта, С.
Г. Струміліна, Ф. У. Тейлора, А. Файоля, В. І. Чернова та інших. Проте,
незважаючи на чисельність проведених досліджень та публікацій, дана
тема все ще залишається неповністю висвітленою.
Багато вчених не мoжуть однозначно дати тлумачення поняття
«нормування праці». Для прикладу наведемо декілька визначень.
П. Богиня й О. Грішнова наводять таке визначення : нормування
праці – це вид діяльності з управлiння пiдприємствoм, спрямований на
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встановлення oптимальних співвідношень між витратами та
результатами праці, а також мiж чисельністю працівників різних груп та
кiлькістю одиниць oбладнання [1]. Дещо інше тлумaчення наводять І.
Лясникова, П. Петроченко й Г.Холодна нормування праці – це
встановлення міри витрат праці на виконання певної роботи (операцiї та
її елементiв) у щонайраціональніших організаційно-технічних умовах
виробництва [2]. Про те, що нормування праці включає в себе
визначення необхідних витрат праці (часу) на виконання робiт
(виготовлення продукції) окремими працівниками, і колективами
(бригадами), зазначають Г. Чанишева, Н. Болотіна та інші [3]. Дещо
інший підхід до визначення нормування праці висвітлюється у нинішній
час, під яким розуміють науковий метод вивчення процесу праці і
встановлення на цих засадах науково обґрунтованої мiри праці як
необхiдної та достатньої кількостi і якості праці, що потребує виконання
певної роботи, виготовлення конкретної продукції у певних
організаційнотехнічних умовах виробництва [4].
Для ефективного функцiонування підприємства необхідно
виокремити наступнi завдання, котрі виконує нормування праці:
– встановлення витрат часу на одиницю продукції;
– розробка найбiльш раціональної структури вирoбничого
прoцесу;
– проведення аналізу виконання норм праці для розкриття резервів
виробництва і продуктивності працi;
– упровадження ефективної організації працi робітника на
робочому місці [5].
Виходячи із вищеперерахованих завдань, можна сформувати
функції, які покликана виконувати система нормування праці:
– формування інформаційної бази для розрахунків основних
техніко-економічних показників дiяльності підприємства;
– створення об'єктивної основи для вдосконалення організації
оплати праці в умовах прискореного НТП;
– визначення трудового вкладу всіх працівників підприємства та
частки кожного з них у колективно заробленому фонді оплати
праці;
– виявлення резервів живої праці і формування організаційнотехнічних заходів, впровадження яких забезпечить їх
використання.
Зрозумiло, що для чіткого виконання всіх поставлених завдань,
необхідно сформувати принципи, за допомогою яких буде
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контролюватися процес управління нормами праці. Серед таких
принципів можна виділити наступні:
1. Принцип вiдповідності.
2. Принцип прoгресивності.
3. Принцип наукової та організаційно-технічної обґрунтованості.
4. Принцип єдності, рiвнонапруженості норм.
5. Принцип обов'язковості комплексності норм.
6. Принцип рeгламентації складу робіт та умов виконання норм.
7. Принцип оптимального вибору об'єкта нормування.
8. Принцип демократичного залучення трудящих.
Основним принципом нормування праці, на наш погляд, є перший
принцип – забезпечення максимальної відповідності норм суспільно
необхідним витратам праці. Ця вимога обумовлена тим, що норми
завжди виконують роль одного з найважливіших засобів підвищення
продуктивності праці в конкретному виробництві.
Науково обґрунтовані норми праці дозволять чітко оцінити
результати трудової діяльності кожного працівника і колективу загалом.
Встановлення норм праці на окремі види робочих процесів і операцій
дозволяє розрахувати та витримувати необхідні кількісні та якісні
пропорції між робочими місцями, цехами, виробництвами та ін.
Усi заходи по вдосконаленню нормування праці можуть бути
згруповані за наступними напрямами:
– скорочення чисельності робiтників, що не виконують норми
вироблення;
– забезпечення оптимальної i рівномірної напруженості норм працi;
– збільшення і охoплення нормуванням праці усiх працівників
пiдприємства;
– перегляд норм при здійсненні організаційно-технічних заходів на
робочих місцях.
Отже, нoрмування праці виступає важливою ланкою менеджменту
персоналу та є пoрівняно новим об’єктом аналiзу, адже протягом
тривалого часу здійснювалoся лише з метою визначення суспільнонеобхiдних затрат працi для виготовлення певного обсягу продукції,
352

виконання робіт, надання послуг. нормування праці, будучи
iнструментом обліку, аналізу i планувaння трудовитрат, впливaє на
витрати i на прибуток підприємства, слугує для встановлення
стандартного часу на виконання різних видів робіт і для оптимізацiї
технологiчних трудових процесів. Це найважливiший елемент у
плануванні виробництва, організації господарського розрахунку. Для
того, щоб керувати підприємством, фiрмою потрібно знати планові і
фaктичні витрати праці i матеріально-грошові витрати на одиницю
продукції за основними елемeнтами собівартості. Головним завданням в
наш час є вдoсконалення концепції нoрмування витрат тa результатів
праці шляхом усунення зазначених недоліків в існуючій системi.
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Дослідження проблем та шляхів підвищення продуктивності праці
завжди знаходилось в центрі уваги економічної думки. Актуальність
даної теми пов’язана з тим, що нестабільність зовнішнього середовища,
залежність від іноземних кредитів і інвестицій, обмеженість внутрішніх
екстенсивних факторів росту мало зараз впливає на ефективність
кожного окремого підприємства. Тому доцільним є звернення до
інтенсивних факторів, насамперед це зростання продуктивності праці.
Продуктивність праці, проблеми та шляхи її підвищення
досліджували такі вчені, як Г. М. Биков, В. С. Астраускас, В. С.
Вечканов, Л. І. Абалкин,
М. Г. Абалкин, А. К. Семенов, Р. В.
Гаврилов, Н. Г. Чумаченко, Н. І. Іванов, М. Д. Прокопенко, В. М. Шубін
та інші. Однак таке багатогранне питання і далі потребує дослідження та
розроблення певних ідей та впровадження інновацій.
Продуктивність праці – це показник результативності доцільної
діяльності працівників, яка вимірюється кількістю роботи (продукції,
послуг), виробленої за одиницю часу. Продуктивність праці
характеризує здатність працівників створювати своєю працею товари й
послуги за годину, зміну, тиждень, декаду, місяць, квартал, рік. Обсяг
робіт, виконаних одним працівником, є виробітком. Показником
виробітку можна виміряти будь-яку роботу: виробництво продукції,
продаж товарів або надання послуг [1, С. 125].
У ринковій економіці підвищення продуктивності праці – основний
чинник вирішення економічних проблем підприємства та економіки
країни в цілому.
Підвищення продуктивності праці на мікрорівні призводить до
підвищення конкурентоспроможності країни в цілому, тобто
підвищення можливостей країни в умовах ринку виробляти товари та
послуги, які відповідають вимогам світових ринків при одночасному
збереженні чи підвищенні реальних доходів своїх громадян.
На макроекономічному рівні зростання продуктивності праці
визначає динаміку валового внутрішнього продукту, забезпечує
збільшення купівельної спроможності основної маси населення, стає
дієвим засобом послаблення інфляції і основним джерелом реалізації
заходів, спрямованих на соціальний розвиток і зростання життя
населення [3, С. 99].
На даному етапі розвитку економіки України проблемними
питаннями підвищення продуктивності праці на підприємствах є:
1. Проблема витіснення показника продуктивності праці
такими
фінансовими
інструментами,
як
прибуток,
рентабельність, заробітна плата та інші. На жодному рівні
управління його не розглядають як основу виходу з кризи, як
джерело економічного росту.
2. Відсутність явної залежності між прибутком і
продуктивністю. Це призвело до незатребуваності цього
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показника в практичній діяльності. Зміни продуктивності й
прибутку не завжди йдуть в одному напрямку. Прибуток
може бути отриманий за рахунок цінового фактору й при
зниженні продуктивності праці, а висока продуктивність не
завжди супроводжується зростаючим прибутком, якщо товар
не користується попитом.
3. Недосконалість існуючих методик вимірювання
продуктивності праці, значна погрішність цього показника не
дозволяє порівнювати продуктивність економічної системи на
різних рівнях управління, особливо в період значних
інфляційних процесів, змін асортименту продукції,
структурних змін в економіці.
4. Сильно ослаблений мотиваційний механізм. Затримки
у виплаті заробітної плати, низький її рівень, недосконалість
існуючої системи оплати праці знизили зацікавленість
працівників у ефективній праці й практично повністю
зруйнували залежність між оплатою праці та її
продуктивністю [5].
Продуктивність праці є динамічним показником, тобто постійно
змінюється під дією різної кількості факторів. Зростання продуктивності
праці на будь-якому підприємстві залежить від багатьох чинників – як
зовнішніх, так і внутрішніх. Всі чинники збільшення продуктивності
праці можна об’єднати у чотири основних групи:
1. Техніко-технологічні чинники визначаються рівнем
розвитку засобів виробництва із впровадженням нових
технологій, використанням якісної сировини. Важливим
чинником є індустріалізація, яка полягає у створенні
прогресивної виробничо-технологічної бази. Це комплексний
процес, в якому лежить застосування сучасних нових
виробничих технологій, упровадження нових комп’ютерних
розробок, перехід до механізованого складання різноманітних
виробів тощо.
2. Організаційні чинники спрямовані на створення такої
організації виробничого процесу, яка ліквідує втрати
робочого часу і забезпечує оптимальне завантаження як усім
членам трудового колективу, так і основним виробничим
фондам підприємства.
3. Соціально-економічні
чинники
можна
умовно
поділити на фактори морального і матеріального
стимулювання. До них належать зростання заробітної плати,
премії та доплати, можливість самовираження і творча
заінтересованість, кар’єра, підвищення кваліфікації тощо.
4. Природні умови та географічне розміщення виділяють
і аналізують передусім на підприємстві добувної та деяких
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переробних галузей промисловості, а саме впливають на вид
діяльності підприємства і його зв’язки з постачальниками і
споживачами [2, С. 3].
Відповідно до методики розрахунку продуктивності праці на
національному рівні, динаміку продуктивності праці в Україні за 20122014 рр. представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок динаміки продуктивності праці
Кількіс
Продуктивність
Індекс
ВВП
ть
праці (ВВП у грн. у
продуктивно
(млн.гр
зайнят
розрахунку на
сті
н.)
их
одного
праці (у % до
(тис.)
зайнятого)
2012 р.)
140466
2012
19261,4
72926,6
100
9
146519
2013
19314,2
75861,2
104
8
156672
2014
18073,3
86687,4
118,9
8
[розраховано автором на основі джерела 4]
Аналізуючи наведені у табл. 1 розрахунки, можна констатувати, що
за період 2012-2014 рр. показник продуктивності праці в Україні має
тенденцію до зростання. Середній річний приріст показника складає 6,88
тис. грн. на одного зайнятого.
Отже, в цілому спостерігаємо позитивну динаміку продуктивності
праці з 2012 по 2014 рр., однак, вона носить нестійкий характер, а
враховуючи останні світові тенденції, що пов’язані з економічною
кризою, та політичну ситуацію в країні, що чинить неабиякий вплив на
економіку країни, можна передбачити падіння продуктивності праці, яке
буде досить важко подолати без державної підтримки. В зв’язку з цим
необхідно відновити облік продуктивності праці на макро- та
мезоекономічному рівнях, що дозволить оперативно реагувати на її
зміни, а також розробити чітку програму управління продуктивністю
праці через створення організаційно-економічного механізму управління
продуктивністю праці на макроекономічному рівні.
Продуктивність праці на підприємстві є основним показником його
успішності. Чим вища продуктивність праці, тим більш прибутковою є
бізнес-діяльність. На сьогоднішній день Україна відстає за рівнем
розвитку продуктивності від розвинених європейських країн. Тому,
держава та підприємці повинні прийняти ряд заходів для вдосконалення
механізму управління продуктивністю праці. Лише при правильній
організації, мотивації праці та впровадження досягнень науки і техніки
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можна розраховувати на процвітання українських підприємств та
економіки в цілому.
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Вінницькийторговельно-економічнийінститутКНТЕУ
Вінниця
Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного
підприємства в сучасних умовах
Актуальність теми полягає у тому, що з розвитком промисловості та
удосконаленням процесів продажу товарів, відбувається посилення
конкуренції, внаслідок чого керівники підприємств знаходяться в
постійному пошуку нових інструментів управлінняі важелів підвищення
своєї конкурентоспроможності. Для здійсненняуспішноїдіяльності на
ринку необхідна детально розроблена і добре продумана
товарнаполітика. Формуваннянеобхідного товарного асортименту, а
такожрозробканапрямівйогоудосконалення є основнимзавданням будьякоїторговельноїмережі. Підприємстваповиннівизначатитіпродукти і
послуги, якізабезпечатьнеобхіднийрівеньконкурентоспроможності. Під
час
формуванняасортиментутоварів
у
торговельніймережінайважливішоювимогою
є
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максимальнезадоволенняпопитупокупців
та
максимізаціяприбутківторговельного
підприємства.
Правильнеформуванняасортименту у торгових мережах є одним з
найважливішихінструментіввборотьбікомпанії з конкурентами.
Вихіднимиданимипід
час
формуванняасортиментутоварів
у
торговельніймережі
є:
чисельністьнаселення,
його
густота,
особливостіпопиту,
існуючаматеріально-технічна
база,
спеціалізаціямагазинів, очікуванняспоживачів, їх стиль життя,
наявністьпідприємств-конкурентів
і
їхрозміщення,
та
багатоіншихпоказників, якізалежатьвідмісцярозташування і виду
торговельноїмережі [4].
Процесформуванняасортиментутоварів у магазинах складається з
трьохетапів.
На
першомуетапівстановлюєтьсягруповийасортименттоварів,
чимвизначаєтьсяасортиментнийпрофільпідприємства.
Ця
робота
проводиться на основімаркетинговихдосліджень, які є основою
виборуцільового
ринку.
Не
вибравшицільового
ринку,
на
якомуздійснюватиметьсяторговельнадіяльність,
неможливоплануватиасортименттоварів, технологіюроботи магазину,
рівеньцін, засобиреклами і т. ін.
На другому етапі - визначається структура груповогоасортименту
магазину,
тобтовстановлюєтьсякількіснеспіввідношенняокремихгруптоварів.
Структуру груповогоасортиментувстановлюють з урахуванням: типу і
розміру магазину, йоготехнічноїоснащеності, умов товаропостачання,
чисельності
і
складу
населення,
транспортнихзв'язків,
наявностііншихпідприємствторгівлі та їхспеціалізації.
На третьомуетапі - визначаютьрозгорнутийасортименттоварів,
тобтоздійснюютьпідбірконкретнихрізновидівтоварів
у
межах
кожноїтоварноїгрупи. Менеджер повинен прийнятирішення про широту
асортименту,
йогоглибину,
якість
і
цінитоварів,
щопропонуютьсяпокупцям. Товарнийасортимент - є одним з
ключовихфакторів у конкурентнійборотьбіпідприємств[2].
Протевартозвернутиувагу,
щоторгівляпродовольчими
і
непродовольчими товарами маєістотнівідмітніриси. У продовольчих
магазинах
необхідновраховуватиособливостіформуванняпопиту
на
певнівидитоварів. Наприклад, більшістьпродовольчихтоварів — хліб,
м'ясо, молоко, цукор, овочі — споживаютьсянаселеннямщодня, тому що
вони є основою раціонухарчування, і для цихтоварівхарактернівисока
частота купівлі і стабільністьпопиту. Для повногозадоволення потреб
населенняповинна
бути
досягнутапевнастабільність
у
формуванніасортиментуцихтоварів.
Наявність
широкого
асортиментуцихтоварів
у
магазинах,
сприяєуспішному
та
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ритмічномувиконаннюпланівтоварообігу,
поліпшеннюпоказниківїхдіяльності[1].
Важливим
фактором
є
те,
що
попит
на
продовольчітоварипіддаєтьсяколиванням,
пов'язанимізсезонністювиробництвачиспоживання.
Наприклад,
у
зимовий періодзбільшується попит на м'ясніпродукти, жири, крупи,
макароннівироби, а у весняно-літнійперіод — на молочніпродукти,
морозиво,
безалкогольнінапої.
При
формуванніасортиментупродовольчихтоварів
треба
такожвраховуватинеобхідністьзадоволенняпопитуособливихкатегорійпо
купців — дітей і людей з різнимизахворюваннями. Тому в
асортиментпродовольчихмагазинівобов'язковоповиннівключатисятовари
дитячого і дієтичногохарчування.
Продовольчітовари, переважно, належать до товарівповсякденного,
або частого попиту, на відмінувід них, непродовольчим товарам
властивабільшчіткаперіодичністьпопиту. Вона може бути пов’язана з
термінамиспоживання (фізичногочи морального зносу) і з поповненням
та
розширенням
гардеробу.
Періодичністькупівельтоварівспоживачамиколиваєтьсявідкількохтижнів
до кількохроків. Чим більшийперіодміжкупівлями того чиіншого товару,
тимбільшоюміроюзмінюється попит.
Попит на товаритривалогокористування, такі як : телевізори,
радіоприймачі,
машини,
комп’ютернатехніка
та
ін.,
значноюміроюзалежатьвідтехнічногопрогресу.
Замістьвибулогозіспоживаннявиробукупуєтьсявирібновоїконструкції,
моделі, марки[3].
Всучаснихконкурентнихумовах,
при
розробціасортиментнихпереліківторговихпідпририємств,
потрібнокеруватисявимогами:
 мати
в
магазинах
якнайширшийасортименттоварів,
якийдопускаєтьсянаявністюобіговихкоштів, обсягомтоварообігу і
нормативами товарнихзапасів, з включенням при цьому в
асортиментвипадковихтоварів, що не відповідаютьпризначенню і
профілю магазину;
 надавати,
асортиментутоварівнеобхіднустійкість
а
такожпристосовуватийого
до
змінпопитунаселення,
сезоннихколиваньтощо;
 забезпечувати,
умови
для
зростаннятоварообігу
і
підвищенняефективностіроботимагазинів, завдяки правильному
підборутоварів.
Асортименттоварів
для
кожного
магазину
піддаєтьсяпостійнимзмінам, підвпливомвиробництвановихтоварів, а
такожкупівельногопопитунаселення. Тому необхідно систематично
вивчатицізміни й ураховуватиїх.
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Створенняобов'язковихасортиментнихпереліківтоварівсприяютькра
щомузадоволеннюпопитупокупців, підвищенняконкурентоспроможності
та збільшенняприбутку.
Для ефективної діяльності торговельне підприємство повинне
дотримуватись таких принципів :
 раціональнийрозподілресурсівпідприємства
технічних,
матеріальних, трудових, фінансових;
 конкретизацію
і
доведеннязавданьвідділам,
участкам,робочиммісцям з регламентацієюїхвиконання;
 розробку
календарно-плановихнормативів
тривалостівиробничого
циклу,
оптимальногорозмірупартій
закупівельвиробів і випускупродукціїта ін.;
 своєчасне
та
якісневиконанняпоточнихзавдань,
передбаченихрічними планами діяльностіпідприємства;
 своєчаснезабезпеченняробочихмісцьсировиною, матеріалами,
комплектуючимивиробами, напівфабрикатами, інструментами;
 координацію роботи суміжних цехів, дільниць, бригад, робочих
місць;
контроль і регулювання ходу виробничогопроцесу та
роботипідприємства.
Виконанняцихзавданьзабезпечитьчітку, ритмічну роботу
всіхструктурнихпідрозділівторгового підприємства, а також
стабільністьйого діяльності.
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Особливості контролю в системі управління підприємством
Розвиток ринкових відносин та посилення конкуренції між
суб’єктами господарювання не вимагає від власників (керівників)
організацій системно здійснювати соціальний контроль за об’єктами
управління для досягнення поставлених цілей. Сьогодні недостатньо
ухвалити управлінське рішення і добитися його реалізації. Необхідно
здійснити соціальний контроль за його виконанням, оцінити його
ефективність і виявити необхідні корективи, щоб наступний цикл
управлінської роботи був ще більш ефективним, ніж попередній.
Місце контролю в системі управління, його функції і завдання
розглянуті в працях Ю.Вебера, А. Дайле, X. Дитгера, До. Друри, X. - У.
Кюппера, Э. Майєру, Р. Манна, Г. Пича, М.С. Пушкаря, A.М.
Кармінського, О.А. Ананькіної, Л.А. Малишевої, Н.П. Шульги та ін.
Організація контролю передбачає вияснення його призначення та
сутності, виділення видів контролю та характеристика їх специфіки,
визначення етапів контролю. Контроль у виробництві являє собою одну
із загальних функцій, характерних любому підприємству [1, с. 63].
Здійснення соціального контролю і оцінка ефективності
менеджменту – це останні етапи управлінської фази, які необхідні для
початку наступного його безпосереднього циклу. Без них ефективне
управління організацією неможливе [2, с. 44].
Контроль є продовженням процесу планування й супроводжує
процес реалізації планів. Практика господарювання показує, що
контролю відведена важлива роль в оцінці діяльності суб’єктів
господарювання. Діяльність контролю спрямована не тільки на
перевірку фактичних результатів, в першу чергу це функція управління,
яка направлена на виявлення резервів та прийняття нових управлінських
рішень. Виявлені відхилення за допомогою контролю дають можливість
вносити відповідні корективи, перетворюючи контроль у безупинний
процес. Процес управління містить у собі не лише прийняття рішень, але
й організацію виконання і контроль за його здійсненням [3, с. 284].
Керівники здійснюють контролюючу функцію шляхом особистого
контролю на місцях, заслуховування доповідей безпосередніх підлеглих
та інших працівників, ознайомлення із задокументованою інформацією,
з метою – перевірити, чи все виконується відповідно до прийнятої
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програми, наказів і встановлених принципів, визначити помилки.При
цьому вони мають помічати хибні погляди на справу і помилки, щоб
можна було їх своєчасно уникнути або виправити, щоб не повторювати
[4].
Різноманітність підходів до поняття контролю пояснюється тим, що
контроль як функція менеджменту неможна розглядати окремо від
планування, організації, мотивації та психологічних аспектів.
Виділяють вхідний, поточний і вихідний контролі. Вхідний
контроль передбачає контроль трудових, матеріальних та фінансових
ресурсів. Поточний контроль передбачає виявлення відхилень від
запланованих показників та корегування фактичних показників.
Поточний контроль має зворотний зв’язок, згідно з яким керівництво
корегує дії організації при зміні зовнішніх та внутрішніх умов праці.
Вихідний контроль виконує дві функції. Перша функція передбачає
планування майбутніх робіт, друга – вдосконалення системи мотивації.
Накопичення певного досвіду в процесі виконання робіт сприяє
плануванню їх в майбутньому без повторення помилок. Після
закінчення робіт персонал стимулюється, що сприяє закріпленню зв’язку
«результат – нагорода». На їх основі здійснюється подальший розвиток
мотивації [1, с. 65].
Контроль як функція менеджменту є елементом зворотного зв’язку,
тому що за даними контролю проводиться коригування раніше
прийнятих рішень і планів, а також стандартів усієї господарської
діяльності. Він є об’єктивною необхідністю, тому що навіть
найоптимальніші плани не можуть бути реалізовані, якщо вони не
будуть доведені до виконавців і за їх виконанням не буде налагоджений
об’єктивний, постійний контроль. Як правило, найбільш ефективний
контроль – найпростіший контроль з точки зору тих цілей, для яких він
призначений. Якщо система контролю дуже складна і люди, які
взаємодіють з нею, не розуміють і не підтримують її, то така система
контролю не може бути ефективною.
Ринкова
система
планування
базується
на
принципах
збалансованості, гармонізації інтересів власників і найманих
працівників, однак, виникає необхідність регулювання процесу
реалізації складеного раніше плану, контролю за ходом його виконання.
Конкретні заходи по регулюванню і контролю витікають із природи
контролю, який слід розглядати як продовження процесу забезпечення
досягнення цілей. Необхідність контролю визначається і невизначеністю
майбутнього, на яке впливає багато факторів і їх практично неможливо в
повній мірі передбачити на дату складання плану. Помилки, проблеми,
ризики, які супроводжують виконання плану, виявляються під час
контролю та аналізу їх причин. Зацікавлене у результатах керівництво,
цей фактор використовує для попередження кризових ситуацій,
попередження прорахунків та помилок[3, с. 285].
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Враховуючи сучасний підхід до розкриття сутності контролю,
можна виділити три етапи в організації контролю, а саме: установлення
стандартів, порівняння результатів зі стандартами, розробка заходів.
Установлення стандартів здійснюється відповідно цілі, яка може бути
оцінена по конкретним показникам чи критеріям. Таким чином, перший
етап передбачає розробку показників результативності робіт. Другий
етап направлений на установлення відхилень, вимірювання результатів,
інформацію про результати. Третій етап включає розробку заходів, які
можуть зводитись до наступного: нічого не робити, ліквідувати
відхилення або змінити стандарт [1, c. 66].
При організації контролю необхідно враховувати наступне:

виконання контрольних функцій повинне доручатися
особам, компетентним у питаннях, що підлягають контролю, щоб
вони могли на високому професійному рівні оцінити причини й
передбачити наслідки можливих відхилень, внести пропозиції по
усуненню недоліків;

працівники, менеджери, що здійснюють контроль, не
повинні бути пов’язані єдиними матеріальними інтересами з
підконтрольними підрозділами, щоб забезпечити об’єктивність і
принциповість оцінок (контроль може бути перехресним);

при здійсненні процесу планування, при реалізації
планів та в інших видах діяльності обов’язково повинен бути
присутній самоконтроль. Самоконтроль – невід’ємна частина
нової концепції управління, оскільки кожна людина, кожен
працівник повинен бути зацікавлений результатами своєї
діяльності для того, щоб досягти поставлених перед собою цілей і
завдань, а керівництво, в свою чергу, повинне створити відповідну
систему мотивації, використовуючи яку зможуть досягти своїх
цілей обидві сторони [3, с. 287].
Таким чином, контроль за процесом і результатами підприємства є
одна із найважливіших функцій менеджменту. Від рівня його організації
залежать техніко-економічні показники підприємства. Контроль
забезпечує адаптацію до змін середовища, зменшення накопичуваних
помилок, долання складних організаційних проблем та мінімізацію
втрат. Відправною точкою пошуку нових можливостей в сфері
удосконалення менеджменту, повинно стати усвідомлення керівними
кадрами всіх рівнів, що використання управлінського ресурсу поки що
відстає від викликів часу.
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Корпоративна культура як основа ефективного менеджменту
підприємства
На даному етапі господарювання ефективність діяльності
підприємств багато в чому визначається рівнем розвитку їх
корпоративної культури. Необхідність формування корпоративної
культури підприємства в сучасних умовах, коли науково-технічний
прогрес значно прискорює старіння професійних знань і навичок,
неухильно
зростає
в
загальній
стратегії
розвитку
і
конкурентоспроможності організацій. Це пов’язане, зокрема, з тим, що
високий рівень корпоративної культури виступає ключовим фактором
довгострокової ефективності підприємства, за рахунок впливу на
мотивацію працівників, продуктивність й ефективність їхньої трудової
діяльності.
Корпоративна культура відіграє важливу роль у визначенні і
реалізації управлінської діяльності, здійсненні ефективної політики
підприємства. Дослідження в цій сфері здійснювали як зарубіжні, так і
вітчизняні вчені, а саме: І. Ансофф, М. Портер, В.А. Співака, І.
Мінакова, І. Бєлікова, Р. Коджоян, М. Коул та ін. Проте, враховуючи
мінливість зовнішнього середовища, можна стверджувати, що питання
вивчення корпоративної культури і надалі залишається актуальним.
364

На сьогоднішній день існує велика кількість підходів до
трактування поняття “корпоративна культура підприємства”, однак
майже всі вони є значною мірою альтернативними або тотожними.
Більшість авторів трактують корпоративну культуру організації як
складну систему ціннісних орієнтацій, вірувань, очікувань, норм та
принципів, що поділяються усіма членами колективу та лежать в основі
відносин й взаємодій як всередині організації, так і за її межами [4,
С.128]. З цього визначення можна сформувати основну мету існування
корпоративної культури на підприємстві - мотивація робітників до
ефективноі праці.
На сучасному етапі розвитку економіки є досить відомим той факт,
що майже кожна успішна організація має свою корпоративну культуру,
– сукупність найважливіших положень діяльності організації,
обумовлених місією та стратегією розвитку, що знаходять своє
відображення в соціальних нормах і цінностях більшості працівників.
Адже, така культура, на нашу думку дозволяє вирізняти організацію,
створює позитивну атмосферу для її членів, зміцнює соціальну
стабільність та є контролюючим механізмом, який направляє і формує
відносини та поведінку працівників.
Ядром корпоративної культури повинні стати цінності. Соціальні,
моральні і культурні цінності створюють в єдності корпоративну
культуру суспільства загалом й окремих організацій зокрема. На їх
основі можуть виробляються норми і форми поведінки людини. Саме
вони формують модель поведінки і спілкування в організації,
внутрішньо-організаційні норми і соціальні ролі.
Під час проведення наукового дослідження було встановлено, що
важливим стратегічним чинником мобілізуючим всі структурні ланки
корпорації та її окремих працівників на досягнення поставлених цілей у
рамках задекларованої місії компанії є високий рівень корпоративної
культури [4].
Ми вважаємо, що при виборі культури організації, як
узагальнюючої характеристики всієї організації в цілому необхідно
брати до уваги певні атрибути, а саме:
• по-перше віра в керівництво, даний аспект важливим є як для
самого керівника, адже він буде знати, що рішення які ним приймаються
будуть схвально сприйматися у колективі, так і для самих працівників,
адже для них насамперед важливо довіра зі сторони керівництва та
усвідомлення значущості кожного з них для в цілому;
• по-друге необхідно ставити на передове місце ті цінності, що
люди цінують у своєму житті, в організації – це перш за все своє
положення, титули, просування по службі та власне саму роботу;
• по-третє підтримувати на високому рівні комунікаційну систему і
мову спілкування у колективні, за рахунок використання усної,
писемної, невербальної комунікації, адже за рахунок цього вдастся
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досягти позитивної атмосфери в колективні, що в свою чергу збільшить
продуктивність праці в організації;
• по-четверте усвідомлення часу, ставлення до нього і його
використання: ступінь точності часу у працівників, дотримання
тимчасового розпорядку;
Крім цього, на нашу думку, необхідно брати до уваги інші не менш
важливі атрибути при встановленні корпоративної культури на
підприємстві, такі як: трудова етика й методи стимулювання, ставлення
до роботи й відповідальність за доручену справу; поділ праці й
виконання посадових обов'язків шляхи просування по службі;
Аналізуючи сказане, можна стверджувати, що всі характеристики
взяті разом, формують організаційну культуру. Вони відображаються в
традиціях, у поведінці людей, у їхньому зовнішньому вигляді, у манері
спілкування, у їхніх діях і емоціях [2, С.84].
За сучасних умов економічного розвитку вітчизняні компанії
зайняті власним виживанням і в порівнянні із зарубіжними
підприємствами не приділяють потрібної уваги розвитку корпоративної
культури. Вся корпоративна культура вітчизняних підприємств
зводиться переважно до зовнішнього вигляду співробітників, спільних
розважальних вечірок, при цьому ігноруючи основні потреби
працівників та недостатньо усвідомлюючи важливості створення
єдиного корпоративного духу, стилю поведінки, самосвідомості у
професійній діяльності співробітників. Однак, корпоративна культура
успішних зарубіжних компаній, таких як “Nucor”, “Apple”, “Intel”,
“Google”, може стати прикладом для вітчизняних підприємств, які
можуть пристосувати та використати деякі її особливості в українських
реаліях.
На основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що
корпоративна культура розглядається як головнии механізм, якии
забезпечує практичне підвищення ефективності роботи підприємства.
Враховуючи всі позитивні сторони корпоративноі культури, можна
констатувати, що формування іі високого рівня для сучасних
підприємств повинне стати однією з наиважливіших стратегічних цілеи
іх ефективного розвитку.
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Молодіжний ринок праці
Актуальність теми обумовлена тим, що молодь – головна рушійна
сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальніх,
економічних і політичних подій. Завдяки високому розумовому
потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість
впливати на суспільні процеси, визначаючи майбутнє суспільства,
держави та світового співтовариства. Проблема молоді постає особливо
гостро тому, що молоде покоління найменше інтегроване в соціальні
зв’язки, виявляє найменше стійкості у поглядах і поведінці.
Загострюється проблема молоді, зазвичай, під час кризових періодів
розвитку суспільства.
Молодь – соціально-демографічна група, відокремлена на основі
сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану.
Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно
універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний
статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну
природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному
суспільству закономірностей соціалізації [1].
На сьогодні ситуацiя у сферi працii зайнятостi є дуже складною i
суперечливою для української молодi. Багато молодих людей отримали
новi можливостi щодо самореалiзацiї, пiдвищення свого життєвого
рiвня. Пристосовуючись до нових умов життя, вони починають
займатися бiзнесом, комерцiєю. Однак через послаблення державного
контролю за працевлаштуванням молодi, скорочення робочих мiсць,
вiдсутнiсть програм соцiального захисту загострилася незахищенiсть
молодi на ринку працi, з’явилися нові проблеми щодо її
працевлаштування, реальним стало молодiжне безробiття.
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Проблема працевлаштування та зайнятості молоді давно є
предметом дослідження вчених (економістів, демографів, психологів,
соціологів), перебуває у фокусі уваги журналістів, представників
державних установ та неурядових організацій.
Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними
особливостями соціального стану і трудової поведінки: досить високим
освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо
навколишнього економічного й соціального середовища; підвищеними
вимогами щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту,
характеру і умов праці; високою професійною і територіальною
мобільністю, що зумовлена неусталеністю та слабкістю економічних і
соціальних зв’язків молодої людини [2].
Метою даної роботи є розгляд проблем, які стосується зайнятості та
працевлаштування молоді, її місця на ринку праці України, та
визначення основних напрямів формування і регулювання механізмів
цього ринку.
Ринок молодіжної праці можна умовно розділити на дві категорії:
це молодь, яка ніде не навчається і намагається знайти роботу відразу
після школи, і молодь, яка влаштовується на роботу після вищого
навчального закладу. У розрізі цих двох категорій можна виділити ще
одну групу – це молодь, яка намагається сполучити і навчання, і роботу,
але у загальній масі таких дуже мало.
Але сьогодні на заваді додаткового заробітку молоді, зокрема,
студентів постають такі умови, де вимагають: стаж роботи за фахом не
менш ніж 3 роки; знання іноземних мов; зайнятість на повний робочий
день і т.д.
Всі
ці
обставини
спонукають
молодь
займатися
нерегламентованою, а то й тіньовою діяльністю [3]. Така діяльність
серед молодого населення призводить до певних негативних наслідків,
які можна поділити за напрямками:
– економічні – знецінення робочої сили, вивезення за кордон
національних ресурсів, зменшення надходжень до бюджету тощо;
– соціальні – посилення незахищеності молоді на ринку праці,
зростання соціальної напруженості;
– психологічні – втрата мотивації до праці, зміна структури
ціннісних орієнтацій, що призводить до зниження формування
престижності легальної зайнятості;
– правові – підвищення рівня криміногенності суспільства,
зростання злочинності тощо.
Аналізуючи ситуацію, що склалася, варто зазначити, що існує ряд
причин, зміна яких спричинила б позитивні зрушення на ринку праці, а
саме:
– загальний стан економіки країни, де кількість робочих місць не
збільшується, а навпаки зменшується;
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– високий податковий тиск, який здійснюється на підприємства та
підприємців з боку держави;
– відсутня система розподілу молоді за робочими місцями після
закінчення навчання або ж під час навчання (так зване стажування або
практика) [4].
Отож, можна сказати, що молодь більшою мірою, ніж інші групи
населення, підпадає під загрозу бути безробітною. Тому настає питання
чи реально подолати безробіття серед молоді?
Проблема працевлаштування молоді полягає сьогодні не стільки у
відсутності робочих місць, як у нездатності держави, роботодавців та
самих молодих спеціалістів знайти спільну мову. Роботодавці, зазвичай,
бажають відразу мати відданого професіонала, який був би готовий
працювати за середню зарплату 12 годин на день без вихідних.
Натомість молоді невіддані непрофесіонали, бажають здебільшого
протилежного. Розрішити цей очевидний конфлікт інтересів мала б
насамперед
держава,
представники
якої
не
втомлюються
проголошувати, що молодь – це майбутнє держави. Звідси постає
необхідність створення ефективної державної політики щодо зайнятості
молоді. Особливо з огляду на ті негативні тенденції, які протягом
тривалого часу спостерігаються в економіці України..
Прагнучи влаштуватися на роботу, молодь самостійно веде пошуки
роботи за допомогою державних та молодіжних центрів та бірж праці,
кадрових агенцій, служб зайнятості, створених при вищих навчальних
закладах, знайомих або родичів, започаткування свого власного бізнесу,
але сьогодні у державі, ще не створено достатньо сприятливий
податковий клімат для того, щоб молодь реалізувала свої прагнення та
бажання.
Отже,можна зазначити, що існує суттєва незбалансованість між
обсягами і структурою попиту на робочу силу молоді та обсягами і
структурою її пропозиції. Ринок праці молоді нині занадто звужений і
здійснюється в межах порівняно невеликої кількості виділених робочих
місць. Молодь знаходиться в значно гіршому становищі щодо
соціального захисту від безробіття порівняно з іншими представниками
робочої сили. Молоді фахівці – це гордість, надія та опора будь-якої
держави, але якщо ця „опора” не має соціальної захищеності, то
„невлаштованість” молоді перетворюється на численні проблеми та
загрози економічній стабільності і соціальній безпеці країни.
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Стратегічне управління підприємством у кризових умовах
Загострення світової економічної кризи актуальна на сьогоднішній
день. Актуальність антикризового управління для вітчизняних
підприємств вимагає нетільки формування чіткої термінології, але й
методики, за допомогою якої можнавизначити, які саме методи
управління будуть потрібніконкретному підприємству.В умовах
глобальної кризи, наслідки якої важко передбачити, на бізнес одночасно
впливає безліч чинників, що виводять підприємства із стану стійкості. У
цих умовах, як правило, товарний портфель і конкурентні переваги,
напрацьовані багатьма вітчизняними підприємствами в стабільних
умовах функціонування та розвитку, стають неефективними. З метою
виживання бізнесу доводиться скорочувати витрати, прагнучи
підвищити ефективність основної діяльності. Отже, керівництву будьякого підприємства необхідний перелік заходів і методів антикризового
менеджменту для реагування на виникаючі кризові ситуації.
Вагомий внесок у теорію стратегічного управління підприємством
у кризових умовах зробили такі вчені як Д Бартон, Д . Крукенбегр, С.
Пашев, О. Чернявський та інші.Проте недостатньо висвітленою
залишається проблема розробки антикризової стратегії підприємств у
нестабільних умовах ринку. Адже головне завдання стратегічного
антикризового управління – це не лише вироблення якнайменше
ризикових управлінських рішень, які дозволили б досягти поставленої
мети і результату з мінімумом додаткових засобів і при мінімальних
негативних наслідках, але й розробка антикризових стратегій
підприємства та перетворення їх на стратегічні фактори успіху в
складному, рухливому, невизначеному середовищі.
В сучасних умовах запобігання існуючих проблеммакро- та
мікроекономічного характеру здійснюється через невід’ємний
елементзагальної системи управління підприємством – антикризове
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управління. Великарозбіжність думок та поглядів щодо сутнісної
характеристики та головних складових,які покладені в основу
антикризового управління, зумовлює необхідність та потребу
внауковому обґрунтуванні цієї категорії з метою підвищення
ефективності їїпрактичного застосування в ринкових умовах.
Антикризові стратегії – це стратегії, які оптимізують поведінку
корпорацій в умовах спаду в галузі, стійкого зниження основних
фінансових показників діяльності корпорації і загрози банкрутства [1, с.
44]. Вони охоплюють комплекс заходів в області планування,
управління персоналом, фінансів, взаємин з групами підтримки, а також
юридичних і інших заходів з метою убезпечити фірму від загрози
банкрутства або суттєвого спаду і створити умови для повороту до
оздоровлення корпорації. Спад у виробничих, фінансових і інших
важливих показниках, що визначають ефективність дії фірми на ринку,
носить закономірний, детермінований характер; його причини можна
досліджувати і зробити відповідні корективи [4, С. 134].
Підприємство, що займає стійкі ринкові позиції та має на меті
подальше зростання обсягів збуту, прибутку та масштабів діяльності
може скористатися наступними шляхами запобігання кризовим
явищам:інтенсивне зростання (інтенсифікація існуючих можливостей та
ресурсів фірми), інтегративне зростання (об’єднання зусиль з іншими
підприємствами), диверсифікаційне зростання (вихід в інші сфери
бізнесу, які не пов’язані з основною діяльністю підприємства).
Вибір стратегії інтенсивного зростання має базуватися на
наявності таких можливостей фірми [2]:
− підвищення ринкової частки та обсягу збуту певних товарів на
існуючих ринках; при наявності такої можливості – глибоке
проникнення;
− знаходження нових ринків збуту для існуючих товарів фірми;
при наявності – стратегія розвитку ринку;
− пропозиція нового товару на існуючому ринку – стратегія
розвитку товару.
Стратегії інтегративного зростання охоплюють стратегії, які
передбачають збільшення результатів діяльності підприємства внаслідок
об’єднання зусиль з іншими підприємствами. Залежно від того, з ким
об’єднується підприємство, виділяють наступні види стратегій: пряма
інтеграція, зворотна інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна
інтеграція.
Стратегія диверсифікації не належить до стратегій інтенсивного
зростання, оскільки вихід на новий ринок з новим товаром не може бути
здійсненний за допомогою наявних ресурсів фірми й потребує змін у
структурі та бізнесі фірми. Зазначена стратегія застосовуються у
випадках, коли підприємство відкриває для себе нові можливості в
інших сферах бізнесу. В окремих випадках така стратегія може бути
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необхідністю, коли ринок, на якому підприємство здійснює
господарську діяльність, скорочується, і фірма вимушена шукати для
себе інші види діяльності.
Проте в умовах кризи далеко не всі компанії застосовують
стратегії зростання. Багатьом з них доводиться зменшувати витрати,
скорочувати кількість персоналу, позбуватися неефективних структур. У
теорії стратегічного менеджменту більшість з цих явищ зараховують до
стратегії зменшення витрат. Однак у сучасних умовах ці явища
переважно пов’язують із стратегією даунсайзингу (скорочення) [3, С.
45].
Теоретичні дослідження та практичні результати діяльності
вітчизняних та зарубіжних підприємств довели, що в умовах кризи
практично не використовуються стратегії інтенсивного зростання, а
досить ефективними є стратегії інтегративного зростання та стратегії
диверсифікації.
У докризові часи компанії активно застосовували стратегії злиття
та поглинання, які є однією з форм стратегій горизонтальної інтеграції.
Фінансово-економічні кризи, як правило, прискорюють процеси
консолідації. Компанії об’єднуються з метою отримати можливість
економити за рахунок ліквідації дублюючих функцій, компенсації
власних слабкостей за рахунок сильних сторін партнера, об’єднання
ресурсів для реалізації масштабніших проектів. Підприємства, які
диверсифікують свій бізнес через поглинання або створення нових
бізнес-одиниць, комбінації різних напрямків бізнесу покликані
забезпечити синергійний ефект.
Однак у період кризи ринок злиттів і поглинань загалом «впав» з
погляду як кількості, так і сум угод. Пояснюється це тим, що повноцінне
злиття – це процес досить дороговартісний, навіть якщо він відбувається
шляхом обміну акціями, без здійснення готівкових платежів. А
інтеграція двох компаній в єдину структуру – досить складний, тривалий
і затратний крок, який не завжди гарантує успіх.
У кризові часи більш популярними є стратегії зворотної інтеграції.
Однак більшість стратегічних угод були укладені не у формі класичних
злиттів чи поглинань, а у формі стратегічних партнерств, в рамках яких
компанії можуть користуватися перевагами спільної діяльності,
зберігаючи при цьому роздільне керівництво. При цьому такі угоди
можуть укладатися як між компаніями однієї галузі, так і між
компаніями різних галузей [2].
Специфіка формування стратегічного підходу виглядає по-різному
для організацій, які вибирають загальну стратегію зростання або
стратегію скорочення. Для кризових умов вибір стратегічних
альтернатив для організацій, які здатні забезпечити собі стабільний
розвиток, обмежується або концентрованим зростанням, або
диверсифікацією. Організації, які не можуть втримати попередню частку
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ринку та темпи зростання при зменшенні інвестування у розвиток,
змушені перейти до стратегій скорочення, що є характерним для
функціонування за фінансово-економічної кризи.
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Конкуренція та її вплив на інноваційну активність
підприємства
В існуючих умовах більшість промислових підприємств стали не
тільки не конкурентоспроможними в сучасній ринковій економіці, а й
втратили накопичений інтелектуальний та інноваційний потенціал. Це
стосується й тих, які володіють унікальними технологіями та
величезною матеріально-технічною базою.
На сьогоднішній день, щоб залишатись конкурентоспроможним,
недостатньо лише мати тільки високу якість поставленого на ринок
товару. Поряд з високою якістю продукції істотну роль відіграють такі
чинники, як конкурентоспроможність товару в цілому, високий
технічний рівень виробництва і управління, імідж підприємства,
товарно-збутові можливості тощо. Це пов’язано з тим, що в останні
роки, починаючи, приблизно, з шістдесятих років двадцятого століття,
споживачі часто віддають перевагу не стільки якості товару та його
конкурентоспроможності,
скільки
конкурентоспроможності
підприємства, яке виготовило цей товар. Таким чином, попит на той чи
інший товар, особливо наукомісткий, багато в чому залежить не тільки
від його якості та конкурентоспроможності, але більшою мірою
визначається конкурентоспроможністю підприємства – виробника цього
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товару. Підвищенню конкурентоспроможності сприяє високий рівень
інноваційної активності. Інноваційна активність підприємства завжди
знаходиться під впливом сукупності факторів, як внутрішніх, так і
зовнішніх. Чим вона вище, тим вища конкурентоспроможність
підприємства, відповідної галузі, економіки в цілому, добробут
населення.
Отже,
проблема
забезпечення
і
підвищення
конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення конкуренції
залишається однією з найбільш значущих в сучасній економіці, але є
складною для вирішення через її міжгалузевий та системний характер.
Вивченням
аспектів
інноваційної
активності
та
конкурентоспроможності підприємств займались: Бойко І.М.[1], Болюра
О.В.[2], Жовковська Т.[3], Синіговець О.М.[4], Федулова Л.І.[5] та інші.
Не існує єдиної конкретної формули створення конкурентних
переваг підприємства. Відповідно сучасним тенденціям, існують різні
напрямки їх формування. На основі аналізу діяльності підприємств
провідних галузей, світових брендів і кредитних ринків кращими
засобами формування конкурентних переваг є: наукові дослідження і
розробки в технологічно оснащених сферах бізнесу, відомість бренду,
корпоративна репутація, патенти, економія на масштабі, швидкий
доступ до оборотного капіталу, бар’єри входу, висока якість товару і
рівень сервісу, ексклюзив, гнучкість, швидкість і час, низькі ціни,
покращення обробки бази даних.
Вибір прискореного розвитку визначає участь в інноваційній
діяльності.[4, С.56]
Розвиток інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств
та їхінноваційної активності вимагає пріоритетного використання нових
технологій, виробництва високотехнологічної продукції, впровадження
прогресивних управлінських та організаційнихрішень тощо.
Інноваційна діяльність повинна спрямовуватись у бік створення як
нових видів продукції так і радикальних технологій, які мають високий
потенціал ринкового проникнення. Це сприятиме усталенню її, як
істотного чинника конкурентоспроможності та, як наслідок,
економічного зростання.
Для дослідження прямої залежності впливу інновацій на
конкурентноздатність виробництва варто провести порівняльну
характеристику. Зазвичай оцінка конкурентоспроможності товару
здійснюється на основі наступних ознак:
здійснюється за ринкових умов;
об’єктивний характер інформації;
лише конкуренти виступають суб’єктами;
товари (група товарів) конкурентів є основою для аналізу;
предметом оцінки конкурентоспроможності є компетенції
конкурентів.
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В більшості випадків впровадження інновацій на підприємствах
носить «реактивний» характер, тобто спрямовуються на виживання чи
ліквідацію кризової ситуації. Як правило, ця тактика характеризується
слабкою реакцією на зміну попиту і, як наслідок, приводить до
безсистемності управлінських рішень та формування тактики
пристосування до змін на ринку.
Для
підвищення
ефективності
інноваційної
діяльності
підприємства управління її активізацією необхідно здійснювати на базі
сукупності науково обґрунтованих принципів. Для досягнення
максимального ефекту активізації інноваційної діяльності необхідно
постійно розвивати і вдосконалювати методологічну базу.
Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності не
може бути досягнуто без високого рівня організації процесу активізації
інноваційної діяльності промислових підприємств, що вимагає
обґрунтування розвитку. У сукупності принципи підвищення
ефективності інноваційної діяльності та рівня конкурентоспроможності
підприємства припускають розробку алгоритму моделі системи
управління з підвищення конкурентоспроможності та інноваційної
активності підприємства. [1, С.103]
У загальному вигляді взаємозв’язок розвитку інноваційного
потенціалу та рівня конкурентоспроможності підприємства можна
відобразити наступним логічним ланцюжком:
Інноваційна
модель
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства включає у себе комплекс взаємопов’язаних заходів, які
спрямовані на створення і розповсюдження нововведення (продукції або
технології ).
Рівень розвитку інноваційного потенціалу підприємства
озвитку інноваційного потенціалу підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
Інноваційні можливості, передові підходи
озвитку інноваційного потенціалу підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
Інноваційність продукції та прогресивність технології
озвитку інноваційного потенціалу підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
Рівень конкурентних переваг
озвитку інноваційного потенціалу підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
Конкурентні можливості і рівень їх реалізації
озвитку інноваційного потенціалу підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
Рівень конкурентоспроможності підприємства
Рінноваційного потенціалу підприємства
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Рис. 1. Взаємозв’язок розвитку інноваційного потенціалу та рівня
конкурентоспроможності підприємства [3, С.214]
Отже, підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що в сучасних
умовах формування тактики оцінювання впливу інновацій на розвиток
конкурентоспроможності підприємств є багатофакторним явищем, яке
залежить від впливу середовища суб’єкта господарювання. Власне
інноваційна політика в цих умовах є процесом, спрямованим на
прийняття управлінських та маркетингових рішень під впливом
товарного та інноваційного потенціалу підприємства з метою
підвищення конкурентоспроможності товару та підприємства загалом, а
також задля залучення усіх інструментів по сприянню активізації
маркетингової діяльності.
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На сьогоднішній деньекономіки характеризується значною
конкурентною боротьбою суб’єктів господарювання різних галузей. Такі
умови вимагають переходу до більш ефективних методів управління,
одним із яких є інноваційний розвиток. Саме інновації дають змогу
підприємствам займати лідируючі позиції на ринку, збільшувати
прибуток, вести гідну конкурентну боротьбу. Для ефективнішого
використання інновацій на підприємстві необхідно розробляти нові
підходи до їх вивчення, запроваджувати нові принципи інноваційного
розвитку та долати внутрішньо-організаційні бар’єри, які стримують
упровадження інновацій.
Проблемі впровадження інновацій на підприємствах приділяло
увагу багато вітчизняних вчених, зокрема О. Механік [4], О. Вівчар, Н.
Паранька [1], І. Процик, І. Криван [3], Л. Чернобай, С. Стоцько [5].
Для того, щоб детальніше дослідити проблематику даної теми,
необхідно перш за все розглянути тлумачення терміна «інновація».
У перекладі з англійської мови термін «innovations» означає
нововведення. Інновація – це нововведення в галузітехніки, технології,
організаціїпраціабоуправління, засноване на використаннідосягнень
науки і передового досвіду[2, С. 130].
Сьогодні для того, щоб вітчизняне підприємство підвищило свою
конкурентоспроможність, йому необхідно час від часу вносити зміни у
свою господарську діяльність, запроваджувати певні інновації. Стрімкі
зміни у внутрішньому та в зовнішньому середовищі підприємства,
зумовлюють зацікавленість його у стратегічних змінах.Звичайно, у
відповідь на такі зміни які відбувають сьогодні, підприємство має
розробляти та впроваджувати адекватні дії.
В сучасних умовах, які характеризуються нестабільністю
зовнішнього економічного середовища, ефективне
управління
підприємством потребує переходу до нових, більш ефективних
методів управління, що забезпечують інноваційний розвиток.
Для сучасних підприємств та економіки держави в цілому,
необхідними передумовами успішного розвитку на ринку є такі:
– розробка нових, сучасних підходів до вивчення процесів у сфері
інновацій;
– запровадження на підприємстві нових принципів інноваційного
розвитку;
– дослідження та подолання внутрішньо-організаційних бар’єрів
на підприємстві, що уповільнюють впровадження інновацій;
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Інноваційні процеси за характером поділяються на організаційні,
технічні та соціально-економічні[3, С. 52].Організаційні нововведення
характеризуються процесами впровадження нових методів організації
наукової та виробничої діяльності трудових колективів на підприємстві.
Цей процес спрямований на покращення організації роботи трудового
колективу, що в свою чергу призведе до покращення показників доходу.
Під технічним нововведенням розуміється випуск нових знарядь та
предметів праці, удосконалення технічного забезпечення процесу
виробництва. Освоєння нових технологій допомагає скоротити час
розробки та впровадження нового продукту на ринок, що в свою чергу
дає можливість швидко реагувати на потреби споживачів. Інноваційні
технології також заощаджують робочу силу, покращують умови праці,
заощаджують час який витрачається на виробництво продукції.
Соціально-економічні
нововведення включають
в
себе
вдосконалення економічних методів управління наукою та
виробництвом за допомогою підвищення кваліфікації кадрів,
матеріального та морального стимулювання персоналу, покращення
виховної роботи в колективі, за допомогою внутрішньовиробничого
стимулювання, планування, аналізу прогнозованих результатів,
удосконалення оплати праці використовуючи надбавки, премії
[5, С.
35].
Для того, щоб впровадження інновації на підприємстві мала успіх,
керівники здебільшого комбінують дані процеси. Для досягнення змін за
допомогою
інновацій,
важливим
аспектом
є
усвідомлення
співробітниками підприємства переваг отриманих в результаті змін.
Завдання керівництва, яке практикує інновацію на своєму
підприємстві, максимально проінформувати співробітників шляхом
письмових та усних повідомлень, надавати консультації при виникненні
будь-яких питань. Надзвичайно важливу роль у впровадженні інновацій
відіграє згуртованість трудового колективу, клімат який існує в
колективі, довіра між керівництвом та персоналом.
Для
успішного
керівництва
інноваційною
діяльністю,
підприємствам важливо створити організацію, привабливу для
висококваліфікованих фахівців, і шляхом заохочення творчості
утримати цінні кадри для виробництва інноваційного продукту, здатного
успішно конкурувати на ринку.
У 2014 році було проведено обстеження промислових підприємств
у результаті чого було виявлено, що майже 19% підприємств України
використовують у своїй діяльності інноваційні технології, що на 3,5%
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більше ніж у 2010 році. Статистика свідчить, що велика кількість
підприємств не мають можливості практикувати інновації у своїй
діяльності, оскільки на них мають великий вплив проблеми, що
гальмують їх розвиток, а особливо під час фінансової кризи [1, С. 153].
Зважаючи на це, питання ефективного впровадження інновацій на
підприємствах України залишається відкритим. Для його вирішення
необхідно перш за все вирішити наступні проблеми:
– недостатня кваліфікація кадрів, невідповідність кадрового
забезпечення;
– недовіра до інноваційного продукту зі сторони підприємствавиробника та споживачів;
– підприємство яке впроваджує інновації має ризик не отримати
очікуваний результат;
– недостатня кількість фінансових ресурсів;
– обмеженість інформованості щодо вітчизняного та іноземного
досвіду з впровадження інновацій;
– залучення інвестицій в інноваційну діяльність країни;
– розвиток міжнародної співпраці у сфері інноваційної діяльності
[4, С. 56].
Отже, на основі проведених досліджень, можна зробити висновки
про те, що інноваційна діяльність на підприємствах України на даний
час стоїть дуже гостро, оскільки проблема підвищення ефективності
виробництва хвилює кожне підприємство. Слід зауважити, що велика
кількість підприємств й досі працює на застарілих технічних засобах та
використовують технологію виробництва ще на рівні 60-70-х років, що
знижує успішність виробництва та потребує великі затрати часу.
Підприємству для того, щоб практикувати нововведення у своїй
діяльності, слід вирішити низку проблем в тому числі як і фінансових
так, і кадрових, що значно гальмують розвиток інновацій на
підприємстві.
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менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Конкурентні стратегії і тактика їх застосування у малому бізнесі
Сучасні умови на ринку мають велику кількістьбар’єрів, які
затримують вхід на нього велику частку малого бізнесу.
Обмеженийпростірзазвичай не даєтаким фірмам права на помилку. Тому
необхідновідразупрорахуватисвоїшанси
на
виграш
та
визначитинайкращий тип поведінки на ринку, щоможливо за
допомогоюформуваннястратегії.
Тож можна
сказати,
що її
розробкадозволяєзабезпечитипідприємствуконкурентоспроможність за
допомогоювибору
на
основіаналізуможливих
альтернатив
та
вберегтийоговідзовнішніх та внутрішніхзмін.
Конкурентнастратегія
—
цеспосібдовгостроковоїповедінкипідприємства
в
умовахконкуренціїзадлязбереженнядосягнутогорівняконкурентоспромо
жностічийогопідвищення [2,87 с.].
Теоретичні аспекти конкурентної стратегії розглядалися у працях
А. Чабана, Б. Снопіка, М. Потер, А. Юданов, Ф. Котлер. Розробкою
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тактики конкурентної стратегії займалися Ю. Кулиняк, Ф. Вірсема, А.
Томпсон, А. Тищенко та ін.
Конкурентніпереваги не є вічними, вони завойовуються та
утримуютьсятількизавдякипостійномувдосконаленню сфер діяльності.
При визначенніконкурентнихперевагорганізаціямаєорієнтуватися на
запитиспоживачів і пересвідчитисяв тому, щоціпереваги є цінними для
них.
Маліфірминабулизначногопоширення
в
економічнорозвинутихкраїнах, таких як США, Канада, Японія, країни
Західної
Європи,
Ізраїль
тощо.
Маліпідприємства
в
кількісномувідношенністановлятьнайбільший
сектор
ринковоїекономіки.
У
працяхсучаснихвітчизняних
і
зарубіжнихнауковцівспостерігаєтьсячіткаспрямованістьконкурентноїстр
атегії
на
виявлення
(досягнення)
конкурентнихпереваг.
У
пропонованихвизначеннях, на нашу думку, автори не уточнюють, яку
самеконкурентнуперевагу
повинна
забезпечитиреалізаціяконкурентноїстратегії. Насамперед, відповідно до
класифікаціїконкурентнихпереваг за джереломпоходження, їхподіляють
на
внутрішні
і
зовнішні.
Внутрішняґрунтується
на
перевазіорганізаціїстосовновитратвиробництва, менеджменту чи товару,
щостворює
“цінність
длявиробника”,
яка
даєзмогудосягтименшихвитрат,
ніж
у
конкурента.
Внутрішняконкурентнаперевага є наслідкомвищоїпродуктивності, яка
забезпечуєорганізаціїбільшурентабельність
та
більшустійкість
в
умовахзниженняцінпродажів, щонав’язуються ринком чиконкуренцією.
Зовнішняконкурентнаперевагагрунтується на властивостях товару,
якістворюють
“цінність
для
покупця”
за
рахунокповнішогозадоволенняйого
потреби.
Зовнішняконкурентнаперевагазбільшує “ринкову силу” організації,
оскільки вона можепримуситиринокприйматиціну продажу вищу, ніж у
пріоритетного конкурента, який не забезпечуєвідповідноїякості. Отже,
на нашу думку, внутрішніконкурентніпереваги є не метою
конкурентноїстратегії, а основою їїформування. Саме тому
конкурентнастратегіянасампередорієнтована
на
досягненнязовнішніхконкурентнихпереваг,
ґрунтується
на
наявнихвнутрішніхперевагахорганізації,
і
урезультатідаєйомузмогузаймативигідніконкурентніпозиції на ринку чи
в окремомуйогосегменті.
Невеликі фірми утворюють свого роду фундамент, на якому
виростають вищі «поверхи» господарства і який багато в чому визначає
архітектуру всієї будівлі. Малі фірми інтегрують, зв’язують економіку в
єдине ціле.
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Знаменитий американський бізнес-консультант Джей Конрад
Левінсон вважає, що малим фірмам слід сповідувати ідеологію
«партизанського
маркетингу».
Сутністьїїполягає
в
тому,
щомалепідприємствоповиннеусвідомити,
щовонооточенебільшпотужними ворогами-конкурентами. Але перемога
над ними можлива, тому щобільшістьіз них ліниві, консервативні і не
володіютьусім арсеналом маркетингу. Засобом же перемоги можуть
стати
різкіточковіудари,
значенняякихнеповороткіконкурентинедооцінюють[3, 348 c].
На нашу думку, фірма повинна залишатися невеликою за
розмірами, тому що в такому випадку вона маєсуттєвіперевагипорівняно
з іншими типами компаній. Щобвижити у конкурентнійборотьбі,
маліпідприємстванайчастішеобирають один з трьохваріантівповедінки:
1.
діяльністьу
сферах,
якітрадиційнообслуговуютьсятількималимбізнесом;
2.
виконанняфункційсубпостачальниканескладних
деталей
абонапівфабрикатів для більшихкомпаній;
3. випусктоварівабопослуг, якікопіюютьчужівироби.
Але все ж маліфірмивідзначаютьсянизькимступенемстійкості. Вони
непереможнітільки як клас. А поодинцінадтослабкі для того,
щобпротистоятинесприятливомурозвитковіподій.
Тому
маліфірми
гинуть сотнями і тисячамипід час макроекономічнихпотрясінь,
технологічнихзрушень, зміндержавноїполітики.
Проведені нами дослідження показали, що якщомалійфірмі при
сприятливихобставинахвдалосявирости,
то
вона,
на
нашу
думку,можематичотириваріантиповедінки:
1. підвищити свою ефективність і на ційбазідобитисясередніхвитрат
(силовастратегія);
2. розробитиефективнустратегію, яка захищаєвідконкурентів;
3. не змінюватися і стати легкоюздобиччю для першого ж сильногосуперника;
4. просто не розширюватирозміріввласногоділа.
Отже, конкурентнастратегія є важливимелементом для будь-якого
виду бізнесу. Для малого бізнесуїївідсутністьможепризвести до
зменшенняконкурентоспроможностіабонавіть
до
банкрутства.
Конкурентнастратегіяпередбачаєвибір
масштабу
підприємства
(доцільністьрозширенняасортименту) та метод конкурентноїборотьби.
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Бухгалтерський облік як складова системи управління
підприємством

Інтеграція України у Світовий економічний простір, удосконалення
інвестиційного клімату, розвиток сучасних ринкових відносин,
покращання ефективності діяльності підприємств в державі вимагають
наявності якісної та достовірної інформації про фінансовий стан та
господарську діяльність її підприємств. Основним постачальником такої
інформації є бухгалтерський облік. Створення ефективної та
раціональної методології бухгалтерського обліку, що відповідатиме
національним інтересам держави можливе лише з урахуванням
національних умов господарювання, змін в економічному і соціальному
житті,
вивченням
зарубіжного
досвіду
і
використанням
фундаментальних положень, прийнятих у розвинутих країнах з
ринковою економікою [1].
Дослідженням різних аспектів бухгалтерського обліку
присвячені роботи видатних вітчизняних економістів, зокрема, Ф.Ф.
Бутинця, М.Т. Білухи, В.М. Жука, Я.Д. Крупки, П.Я. Хомина та багатьох
інших.
Перехід економіки України на ринкові умови господарювання
призвів до значних структурних змін в організації, забезпеченні
діяльності і відповідно в управлінні підприємствами. На сучасному етапі
розвитку економіки України необхідною умовою ефективної
підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського обліку
відповідно до потреб користувачів. Важливість бухгалтерського обліку
обумовлена тим, що він є унікальним, єдиним у своєму роді і суспільно
визнаним методичним інструментом економіко-правового узгодження
економічних інтересів всіх учасників бізнесу з приводу справедливого
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розподілу зароблених доходів на рівні окремих узятих суб’єктів
господарювання. Сутнісна особливість бухгалтерського обліку полягає в
тому, що він забезпечує всі зацікавлені сторони об’єктивною,
сформованою на загальноприйнятих принципах і тому достовірною
інформацією,
яка
необхідна
для
ухвалення
рішень.
В
значнійміріінвесторизастосовуютьобліковуінформацію
для
визначеннярезультативності та доцільностіінвестуваннякоштівв той
чиіншийбізнес.
Цеможливолишена
основівідображення
реально
отриманихдоходів.
Держава
за
допомогоюоблікових
і
звітнихданихоцінюєрівеньподатковогонавантаження на підприємство і
стан
розрахунків
з
бюджетом.
Фондовібіржінаосновібухгалтерськихзвітівбагато в чомувпливають на
котируванняціннихпаперівсуб’єктівгосподарювання[2].
Якістьобліку-цездатністьйогоелементівформуватиінформацію про
стан фінансово-господарськоїдіяльності. Показниками якості процесу
обліку можна виділити наступні: аналітичність, достовірність,
своєчасність, стислість, ретельність, надійність, оперативність, повнота
відображення
об’єктів
виробничо-господарської
діяльності,
відповідність об’єктів виробничо-господарської діяльності заданому
значенню. Методика оцінки ефективності організації бухгалтерського
обліку на підприємстві, визначає порядок проведення аналітичних
процедур, направлених на виявлення фактичного стану організації та
бухгалтерського обліку[3].
Оцінка
ефективності
організації
бухгалтерського
обліку
здійснюється за такими елементами: організація облікової політики,
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, організація
системи складання та подання звітності, організація документообігу,
організація матеріально-технічного забезпечення облікової системи,
професійно-кадровий склад облікової системи та деякі додаткові
показники.
Як відомо, система бухгалтерського обліку повинна бути такою,
щоб забезпечувати оптимальну якість інформації при мінімальних
термінах збирання і обробки даних, а також максимальну ефективність
праці виконавців. Інструментомреалізаціїцьогоможе бути належним
чином сформована обліковаполітикапідприємства.
Важливезначеннямаєвідпрацювання
в
державівимог
та
критеріївщодо форм бухгалтерськогообліку. Робота маєпроводитись не
тільки
з
урахуваннямкомп’ютернихтехнологій,
але
й
необхідновраховуватитехнологіювиробництва,
аналітичні
та
синтетичнірегістрипаперових та комп’ютерних форм обліку по галузям.
[2]
Необхіднимкроком
у
системіполіпшеннябухгалтерськогообліку
є
вирішенняпроблемирозподілусистемибухгалтерськогообліку
на
фінансовий та управлінський. Дане питання носить доситьдискусійний
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характер
з
приводу
правомірностірозподілусистемибухгалтерськогообліку
на
вищезгаданівиди та місця кожного з видівобліку в обліковійсистемі.
Середбільшостівченихнемаєсумніву,
щофінансовийоблік
є
частиноюбухгалтерського.
Більше
того,
багатонауковціввважає,щофінансовийоблікприйшов
на
змінубухгалтерського. Вінскладаєтьсяізсукупності правил і процедур,
щозабезпечуютьпідготовку
та
оприлюдненняінформації,
яка
відображається у фінансовійзвітностівідповідно до чинних нормативноправовихактів.
Формуванняцієїінформаціїфінансовийоблікздійснює,
використовуючивластивібухгалтерськомуоблікуприйомиреєстрації,
групування і систематизаціїданих. Саме тому йогоназивають
«бухгалтерськийфінансовийоблік». [3]
Одним
ізнапрямківудосконаленняфінансовогообліку в Україні на даний час
фахівці
на
державному
рівнівважаютьперехід
на
міжнародністандартифінансовоїзвітності.
Вважається,
щозапровадженняміжнароднихстандартіввУкраїнісприятимезалученнюі
ноземногокапіталу,
що
дозволить
вітчизнянимпідприємствамзабезпечитиефективневеденнягосподарськоїд
іяльності
та
подолатиекономічну
кризу.
Окрім
того,
у
фінансовомуоблікунеобхіднобільшеувагинадаватикапіталізаціївитрат,
щодастьможливістьпокращитифінансовий
стан
підприємства
і
привернутиувагуінвесторів.
Приздійсненніуправлінськогооблікувідбуваєтьсяадаптаціяінформа
ціїдопотребменеджментупідприємства,
зокремаформуваннявитратзамісцямивиникненняіцільовимнаправленням,
адоходи
засегментамидіяльності.
Вусіхвипадкахефективнареалізаціяфункційуправліннязумовлюєвикорис
таннясвоєчасної, повноїтадостовірноїобліково-аналітичноїінформації.[1]
В умовах ринкових відносин існує пряма залежність між
прибутковим веденням господарської діяльності та якістю облікової
інформації, ефективністю її використання. Завдяки своїм особливостям
бухгалтерський облік здатний забезпечити необхідну інформацію для
складання фінансової, управлінської, податкової та статистичної
звітності.
У
системібухгалтерськогооблікувідображаютьсянайважливішіаспектиекон
омічногожиттясуспільства.
Тому
в
розвиткубухгалтерськогооблікузацікавленівсіучасникигосподарськогож
иттясуспільства-власникизасобіввиробництва,
найманіпрацівники,
держава, кредитори, інвестори, банки.
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Екологічний менеджмент на макрорівні
Будучи загальноекономічною наукою, екологічний менеджмент
застосовує дані конкретних економічних наук, а також природничих
наук — геології, біології, ґрунтознавства, лісознавства, метеорології,
демографії та інших наук, їхні висновки і положення, що необхідні для
обґрунтування найбільш ефективних методів використання умов і
ресурсів природи.
Екологічний менеджмент має як теоретичне, так і практичне значення. В
умовах функціонуючої системи народного господарства в країні в даний
час екологічний менеджмент покликаний давати конкретні рекомендації
з різних шляхів використання природних ресурсів.
У більш широкому розумінні екологічний менеджмент повинний
сприяти розробці основ концепції стійкого еколого-економічного
розвитку. Такий розвиток припускає відмову від сформованої на
практиці концепції екстенсивного економічного зростання, що лежала в
основі розвитку системи світового господарства і природних ресурсів,
яка базувалася на уявленні про невичерпність і необмеженість
можливостей природного середовища до самовідновлення[1].
Його необхідність визначається не тільки різким погіршенням
екологічної обстановки, кризою навколишнього середовища, але й
закономірними тенденціями розвитку сучасного виробництва, такими,
як диференціація регіонального розміщення виробництва; збільшення
виробничих потужностей по потребах нових технологій; загострення
впливу виробництва не тільки на природу регіональну, але й загальний
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світовий простір; поділ країн у світовій економіці на виробників
небезпечних відходів й їхніх поглиначів (концентрація відходів);
виникнення політичного змісту екологічної свідомості й світогляду;
тенденції науково-технічного прогресу (біотехнології, ядерні технології
й ін.).
Саме , екологічне управління — це діяльність державних органів і
економічних суб'єктів, спрямована на дотримання обов'язкових вимог
природоохоронного законодавства, а також на розробку й реалізацію
відповідних цілей, проектів і програм.
Екологічний менеджмент — ініціативна й результативна діяльність
економічних суб'єктів, спрямована на досягнення їхніх власних
екологічних цілей, проектів та програм, розроблених на основі
принципів екоефективності й екосправедливості. Екологічний
менеджмент можна трактувати як екологічно безпечне управління
виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення між
екологічними та економічними показниками.
Він представляє собою систему відносин і одночасно сукупність
методів, керуючих рішенням різноманітних природно-ресурсних та
екологічних проблем, що виникають на різних рівнях економічної
ієрархії — від підприємства і муніципалітету до загальнонаціональної і
глобальної економіки.
Обгрунтовуючи методи підвищення рівня
екологічної
безпеки
процесів
виробництва
і
споживання,
ресурсозбереження та мінімізації екологічних ризиків, екологічний
менеджмент дозволяє:
1) для компаній - виявити шанси в області економії витрат,
освоєння нових екологічних ринків, підвищення на цій основі
конкурентоспроможності;
2) для регіонів і країн - підвищити якість навколишнього
природного середовища з урахуванням інтересів теперішніх та
майбутніх поколінь;
3) самій природі - підтримувати біорізноманіття та багатство
природних ресурсів. [2]
Основні цілі й відповідні критерії їх досягнення в екологічному
менеджменті пов'язані з процесами постійного поліпшення. Послідовне
з року в рік поліпшення має досягатися в усіх екологічно значущих
аспектах діяльності економічних суб'єктів. Подібне поліпшення в цілому
неможливо імітувати чи фальсифікувати, що створює необхідну основу
для оцінки екологічної спроможності економічних суб'єктів. Таким
чином, ефективний екологічний менеджмент має забезпечити
підприємству кредит довіри у відносинах з усіма заінтересованими в
його діяльності сторонами. Саме в цьому полягає основна перевага
екологічного менеджменту порівняно з традиційним формальним
екологічним управлінням.[3]
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Голоною ж ціллю екологічного менеджменту є скорочення
споживання ресурсів та зменшення навантаження на навколишнє
середовище через впровадження системних інтегрованих методів
роботи.
Екологічний менеджмент можна також трактувати як екологічно
безпечне управління сучасним виробництвом, за якого досягається
оптимальне співввідношення між екологічними та економічними
показниками.
Принципи екологічного менеджменту:
• опора на економічне мотивування;
• своєчасність розв'язання проблем;
• відповідальність за екологічні наслідки, що виникають у результаті
прийняття управлінських рішень будь-якого рівня;
бруднювальних речовин, ефективність ресурсоспоживання, низькі
показники енергоємності тощо);
• забезпечення екологічного сумісництва всіх підрозділів
підприємства;
• досягнення оптимальних еколого-економічних співвідношень
(мінімальна собівартість чи максимальний обсяг випуску продукції за
найменших збитків для навколишнього середовища);
• попередження негативної антропогенної дії на природу в процесі
виробництва, споживання чи утилізації продукції, яка виготовляється;
• перетворення екологічних обмежень на нові можливості зростання
виробничої
діяльності
(утилізація
відходів,
упровадження
маловідходних технологій тощо);
• оновлення продукції відповідно до соціальної відповідальності перед
споживачами та створення привабливого іміджу;
• створення "зеленого" іміджу в очах громадськості (вибір
постачальників з урахуванням їхнього ставлення до навколишнього
середовища, передбачуваність щодо ресурсів, які постачаються та ін.).
Система екологічного менеджменту в країні визначається, формується і
регламентується Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища», прийнятого в 1991 р. Згідно з цим Законом
метою державного управління в галузі охорони довкілля є реалізація
законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки,
забезпечення проведення ефективних заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів, досягнення узгодженості державних і громадських
органів у галузі охорони довкілля. Отже, державний екоменеджмент
включає чотири основні функції (на макрорівні):
–
здійснення природоохоронного законодавства;
–
контроль за екологічною безпекою;
–
забезпечення проведення природоохоронних заходів;
–
досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.
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Питання екологічного управління набувають останнім часом усе
більшого значення й екологічний менеджмент є одним з основних
організаційних та економічних механізмів екологічного збалансовано
розвитку.
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Значення торгівлі послугами у розвитку сучасної економіки
На сьогодні обсяги світової торгівлі послугами стрімко
наближаються до обсягів торгівлі товарами. Саме послуги є джерелом
довгострокового економічного зростання країн, причому важливішим,
ніж промисловість.
У сучасних реаліях бізнесу, підприємства в пошуках іноземних
ринків мають витрачати значно, більше, ніж раніше, на маркетингові та
наукові дослідження, рекламу тощо. Технологічний прогрес в галузі
комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив’язані до
національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і
страхові компанії, застосовують факсимільний зв’язок, електрону пошту
можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних
інформаційних технологій архітектори, інженери можуть передавати
свої проекти і наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової
відстані.
Світовий обсяг експорту комерційних послуг у 2013 р. збільшився
на 11% і досяг 3,7 трлн. дол. США. Найбільше зростання та суттєву
долю в експорті комерційних послуг становили транспортні послуги
(25% всього обсягу експорту) та туристичні послуги (23%), які на
сьогодні демонструють стійке зростання. Інші комерційні послуги, в
тому числі фінансові, склали відповідно більше половини всього обсягу
експорту (51%) [1, С.142].
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Світовий обсяг експорту послуг у міжнародній торгівлі зростає в
тому числі за рахунок розширення та появи нових видів, яких сьогодні у
зовнішній торгівлі нараховується більше шестисот.
Зростання торгівлі послугами обумовлене наступними фактами:
- революційно технічні зміни;
- підвищення темпів розвитку технологічних програм в галузі
телекомунікацій та інформації;
- збільшення попиту на фінансові, страхові, банківські послуги.
Сектор послуг у розвинених країнах забезпечує близько 77%
зайнятості населення, а висока продуктивність праці в цьому секторі
призводить до більших темпів зростання ВВП, ніж ті, що здатна
забезпечити промисловість [1, с.159]. Країни, що розвиваються, на
ринку послуг пропонують послуги з тих секторів, у яких є потенціал
розвитку експортної торгівлі. Наприклад, фінансові, телекомунікаційні,
будівельні, медичні й інші сектори. Більшість цих країн великою мірою
залежить від імпорту послуг, від лібералізації якого отримують
переваги.
Станом на 2014 рік у структурі світового експорту послуг понад
половину його вартісного обсягу припадає на міжнародний транспорт
(25,4%) і міжнародні приватні та ділові поїздки (28,8%) [2, С.76].
Лідерами на світовому ринку послуг є країни «великої сімки», так
звані G7, на які припадає біля 70% світового експорту послуг та понад
50% їх імпорту. В розрізі окремих країн світу варто також зазначити, що
33% світового ринку експорту послуг припадає на США (14% світового
експорту комерційних послуг), на другому місці - Великобританія, потім
Німеччина, Франція та Японія, що вченими пов’язується з їх переходом
до постіндустріальної моделі розвитку, в якій домінує сектор послуг, а
також із зростанням пропозиції нових послуг. Для цих країн характерне
зростання експорту фінансових, інформаційних та ділових послуг. Щодо
імпорту послуг лідерами також є США (10,5% світового імпорту
комерційних послуг), Німеччина, Великобританія, Японія [3, С.96].
Незважаючи на стабільне зростання ринку послуг СНД, на якому
спостерігалося зростання у попередні роки, із появою кризових явищ в
економіках країн та падінням світових обсягів ринку послуг, частка
ринку країн СНД у світовому обсязі залишається незначною. За даними
СОТ, ринок фінансових послуг країн СНД складає 0,6% всього
світового ринку послуг, при цьому варто відзначити значне зростання
порівняно з попередніми роками, коли ця цифра сягала всього 0,2% [3,
С.104].
У той же час «азіатські тигри» займають понад 8% світового ринку
експорту послуг. Південна Корея, наприклад, експортує інжинірингові,
консалтингові та будівельні послуги, Сінгапур - фінансові та банківські.
Великий потенціал для розбудови потужного сектору послуг,
передусім у галузях туризму та готельного бізнесу, сухопутного
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транспорту, судноплавства, мають країни Центральної та Східної
Європи. Але через деякі проблеми: низьку концентрацію капіталу, брак
коштів на переобладнання технічної бази та створення нових основних
фондів, законодавчі обмеження, непрозорість ведення бізнесу та
корупцію, а також з огляду на потенціал країн, експортна виручка від
сектору послуг незначна.
У подальшому розвитку світового ринку послуг зростаючу роль
відіграє науково-технічний прогрес. Зокрема, сектор інформаційнокомунікаційних послуг з такими новими галузями, як електронна й
мобільна торгівля, що базуються на мережі Інтернет. Завдяки цим
досягненням послуги можуть більш ефективно впливати на структуру та
динаміку
експорту
країн,
продуктивність
праці
й
конкурентоспроможність фірм та галузей, а врешті-решт - на рівень
життя населення .
Оскільки кількість послуг підрахувати досить складно, статистика
МВФ, на думку вчених, відображає їх значно менше від реальної
кількості. Адже витрати туристів, бізнесменів, дипломатів під час
їхнього перебування за межами рідної країни підрахувати дуже важко.
Також послуги часто надаються в комплексі з товарами і складають
частину ціни товару.
З огляду на це, фахівці оцінюють заниження масштабів торгівлі
послугами, що відображається в офіційній статистиці платіжного
балансу МВФ, майже на 50% [4, С.248].
Таким чином, зростання світового ринку послуг стимулює розвиток
світових ринків товарів, капіталів та робочої сили, сприяє обміну
інформацією та інноваціями, що безпосередньо створює сприятливий
клімат для розвитку підприємництва.
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Перспективи та проблеми розвитку франчайзингу в Україні
Перехід України до ринкової економіки сприяв появі все більшої
кількості вітчизняних та іноземних підприємств, які пропонують свої
товари та послуги на певних умовах. Однією з високоефективних форм
організації діяльності, що характеризується стабільним рівнем
прибутковості, низьким рівнем ризику та коротким періодом окупності є
франчайзинг [1].
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослідженнями
питань франчайзингу, а саме: Е. Легенда , Г.В. Цірат, Л.Л. Цимбал, Г.О.
Андрощук, О.В. Суховатий, О.А. Городова, Н. М. Широбокова, В.В.
Шкромада, Є.Г. Кошелеві, В.І. Ляшенко, Г. Андрощук, М. Бедринець, В.
Денисюк, І. Килимник, О. Корольчук, З. Опейда, Я. Сидоров, А. Цірат.
У проекті Закону України «Про франчайзинг» від 29.08.2014 р.
франчайзинг визначається як підприємницька діяльність, за якою на
договірній основі одна сторона (правоволоділець) зобов’язується
передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на визначений
строк або без такого комплекс виключних прав на використання знака
для товарів та послуг, фірмового найменування, послуг, технологічного
процесу і (або) спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерційної
інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених
договором об’єктів виключних прав [3].
Будучи успішним способом для "старту", а також розвитку власного
бізнесу, франчайзинг є однією з найбільш стабільних і прибуткових
можливостей інвестування.
У сучасному вигляді франчайзинг виник саме у США - країні з
найбільш розвинутою економікою, в якій ринкові відносини існували і
розвивалися у чистому вигляді, з мінімальними обмеженнями і
мінімальним втручанням у них держави. Основою створення
франчайзингу стали процеси ускладнення й удосконалення форм і
методів збуту внаслідок загострення конкуренції, насамперед - у сфері
збуту товарів і послуг. Спочатку найбільше поширення франчайзинг, як
особливий метод збуту товарів, отримав у трьох галузях промисловості
США: автомобілебудуванні, виробництві прохолодних напоїв і
аптечному бізнесі. Пізніше - у ресторанах їжі швидкого приготування
[5].
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В Україні франчайзинг почав розвиватися наприкінці XX сторіччя,
проте справжній бум почався у 2004 році. З тих пір кількість
франчайзингових мереж щорічно збільшується в середньому на 30%. Як
і в багатьох інших країнах, найбільше франшиз представлено в
роздрібній торгівлі, на другому місці - громадське харчування, потім сфера послуг та виробництво [4]. У підтвердження слів, варто
ознайомитися зі статистичними даними, які свідчать про позитивні
тенденції розвитку франчайзингу в Україні (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні (2005-2014 рр.)[6]
Щорічне зростання кількості франчайзерів можна пояснити
зацікавленістю іноземних компаній до франчайзингу як форми
розповсюдження своїх товарів у всіх регіонах країни без використання
значних фінансових ресурсів. А спад даного показника протягом 20082009 рр. обґрунтовується кризовим станом економіки України і закриття
багатьох компаній, в тому числі й франчайзингових.
В Україні в даний час функціонує близько 200 франчайзингових
мереж, що представляють франчайзерів Росії, Польщі, Голландії,
Франції, США та інших розвинених країн. При цьому більше 50% всіх
франчайзингових договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами за
системою джоббінг («ТНК-Україна», «ЛУКОЙЛ-Україна» і «АльянсУкраїна») і з діяльністю класичних ресторанів та закладів фаст-фуд
(«Ріzzа Челентано», «Картопляна хата»,«МакСмак», мережа ресторанів
«Козирна карта»). Крім того, по франчайзингу працюють і представники
роздрібної торгівлі [5].
Таким чином, для підтримки розвитку франчайзингу в Україні
необхідне вдосконалення правової бази в напрямку підвищення
захищеності як франчайзера, так і франчайзі.
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Франчайзинг є економічно вигідним для держави, адже цей бізнес
створює нові робочі місця, що сприяють ефективному функціонування
національної економіки.
В Україні також існують проблеми, які заважають широкому використанню франчайзингових схем, основними з яких є:
 висока вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною
спроможністю покупців;
 відсутність кваліфікованих кадрів;
 складні умови та бар'єри ведення такої інноваційної форми бізнесу
як франчайзинг [8].
Загалом для розвитку франчайзингу в Україні можна виділити
основні перешкоди:
1) недосконала нормативно-правова база, яка не регулює багато
питань, пов'язаних з франчайзингом;
2) відсутність структур, які б займались консультаційними
питаннями;
3) проблеми фінансово-кредитного характеру;
4) недостатня обізнаність підприємств щодо можливостей і
особливостей такого способу ведення бізнесу як франчайзинг
(відсутність знань, у першу чергу правових, необхідних для
ведення бізнесу як у ролі франчайзера, так і в ролі франчайзі) [8].
Підсумовуючи проблеми розвитку франчайзингу, слід зазначити,
що франчайзинг має широкі перспективні можливості для розвитку в
Україні. Розвитку франчайзингу сприятиме поширення інформації,
проведення конференцій та семінарів на тему франчайзингу, активізація
діяльності Асоціації франчайзингу України, публікація статей та
буклетів.
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Реструктуризація та санація підприємств: ефективність та
шляхи удосконалення

Сучасний стан економіки на макро-і мікрорівні характеризується
деформованою структурою виробництва. Кризові явища, що маєть місце
в економіці України посилюють негативні процеси, знижуючи
купівельну спроможність, попит населення на товари. Значна кількість
підприємств опиняється на межі банкрутства. Тому одним із
стратегічних завдань більш ефективного розвитку бізнесу є структурна
перебудова, яку можна здійснювати за допомогою проведення
ефективної політики реструктуризації та санації потенційно
конкурентоспроможних підприємств.
В роботах багатьох українських і зарубіжних вчених, О. Амоші, А.
Гончаров, М. Білик, Т. Мойсеєнко, О. Копилюк та інших розглядаються,
як правило, окремі питання реструктуризації. Наприклад, О.І. Амоша
розглядає реструктуризацію як «організаційно-економічні, правові,
технічні заходи, спрямовані на зміну структури підприємства, його
управління, форм власності, організаційно – правових форм і здатні
привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягу
випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності
виробництва» [1, С. 34].
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Досить часто із реструкрутизацією ідентифікується поняття
«санації». Реструктуризація суб’єкта господарювання – це проведення
організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів,
спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм
власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити
прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва
[2, с. 69]. Реструктуризацію доцільно починати на ранніх стадіях кризи,
оскільки вона спрямована на подолання причин стратегічної кризи.
Санація включає в себе як реструктуризацію (заходи щодо відновлення
прибутковості та конкурентоспроможності) та заходи фінансового
характеру, що спрямовані на відновлення ліквідності та
платоспроможності.
Під санацією розуміють заходи, якими супроводжується процес
банкрутства і які здійснюються на підприємствах, що визнані
банкрутами, або тими, що незабаром будуть оголошені банкрутами. У
зв’язку з цим, керівництво фірм, що ще не визнані
неплатоспроможними, вважає, що їм непотрібні заходи по санації. Цей
підхід є хибним, оскільки, під санацією розуміють оздоровлення
підприємства, забезпечення ефективності його функціонування,
оптимальності всіх його функцій, і лише як одна із можливих складових
оздоровлення розглядається антикризове управління. «Оздоровлення»
потрібне не лише фірмам, які опинилися у глибокій кризі, а й тим, які
працюють відносно успішно, отримують прибутки, бажають покращити
становище, оптимізувати свою діяльність. Навіть успішно діючі
підприємства мають проблеми, які з часом можуть поглибитись та
призвести до кризи. Чим раніше ці проблеми будуть ліквідовані, тим
легшим і успішнішим буде оздоровлення. Успішне проведення санації
підприємства пов’язане зі своєчасною оцінкою ефективності санаційних
заходів, їхнього впливу на економічний стан підприємства. На цій
підставі можуть оперативно коригуватися плани санації, стимулюватися
їх виконавці [3, С. 51].
Основою змін (реструктуризації) на підприємстві є його орієнтація
на ринок, зміна підходу до діяльності підприємства: від “виробляти те,
що можемо, продавати те, що виробляємо” до “виробляти те, що
потрібно ринку, те що знаходить платоспроможний попит, те що можна
реалізувати”. Реструктуризація – це здійснення організаційногосподарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності,
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управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому
оздоровленню
підприємства,
збільшенню
обсягів
випуску
конкурентоспроможної
продукції,
підвищенню
ефективності
виробництва та задоволенню вимог кредиторів [4, С. 89].
В основі реструктуризації лежить переорієнтація підприємства,
орієнтація на ринок, на потреби споживача, закриття безперспективних
товарів, переорієнтація на виробництво товарів, що потребує ринок. У
процесі переорієнтації досить часто виникає потреба у заміні існуючої
організаційної структури, закритті ліквідації одних підрозділів і
створенні інших.
Реструктуризація може здійснюватися на
підприємстві, що готується до приватизації (здійснюється Фондом
державного майна України із залученням консалтингових фірм за
державний кошт) і на приватизованому підприємстві новим власником
за власний кошт (за рахунок вільного чи капіталу, що вивільнюється за
рахунок прибутку або за рахунок залучених коштів (кредити,
акціонерний капітал, державні субсидії тощо). Проведення заходів з
оздоровлення підприємства (санації і реструктуризації) може бути,
також, однією з умов інвестиційного конкурсу. У такому випадку кошти
на реструктуризацію виділяються інвестором, що виграв конкурс, згідно
з угодою [5, С. 125].
Оздоровлення має бути комплексним і повинно складатися із
заходів з оздоровлення: у сфері управління персоналом, в області
загального менеджменту; у сфері фінансової діяльності (відновлення
платоспроможності до початку процедур банкрутства, попереднє
“досудове” вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення з метою
відновлення платоспроможності підприємства) ; у сфері матеріального
постачання виробництва і виробничого управління; у сфері збуту і
маркетингу; у сфері R&D (досліджень та розвитку) [3, С.47].
Оздоровлення здійснюється за двома напрямами: оперативний
(мета: збереження чи покращення ліквідності та платоспроможності) і
стратегічний. Оперативний напрям і є першим етапом реструктуризації –
санацією; стратегічний має на меті розвиток потенціалу (майбутній
розвиток). Стратегічний напрямок є другим етапом реструктуризації. Без
другого етапу підприємство не матиме ефективного розвитку.
Відсутність стратегічного напряму у програмі оздоровлення означає
прагнення вивести підприємство із кризи, не визначивши напрямок його
руху.
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Вирішення вищевказаних завдань є необхідним для підвищення
конкурентоспроможності підприємства, що є основою успішної
прибуткової діяльності і розвитку. Процес оздоровлення складається з
наступних етапів:
І етап. Аналіз стану фірми і визначення можливості оздоровлення
(внутрішній і зовнішній аналіз).
ІІ етап. Розробка концепції оздоровлення (санації та
реструктуризації):
розробка
альтернативних
варіантів,
оцінка
альтернатив, вибір, визначення напряму дій, розробка плану дій,
формування бюджету (визначення напряму та розробка бізнес-плану).
ІІІ етап. Реалізація (створення програми дій: заходи, виконавці,
відповідальні, строки, цілі, пріоритети, обмеження тощо, безпосереднє
виконання, контроль за виконанням, аналіз проміжних результатів,
коригування програми).
Отже, для правильного вибору ефективних заходів із санації
підприємства необхідно вивчити фактори, що визначають кризове
становище фірми та розробити ефективну стратегію виживання. З цією
метою доцільно провести аналіз факторів зовнішнього середовища, що
мається безпосередній вплив на підприємство та спрогнозувати наслідки
негативного та позитивного впливу макросередовища.
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Мотивація персоналу як один із ключових аспектів управління
якістю продукції
В сучасних умовах розвитку підприємництва в Україні одним із
найважливіших складових елементів менеджменту підприємства є
управління персоналом та мотивація діяльності, оскільки задаток
успішного функціонування підприємства безпосередньо залежить від
задоволеності робітниками своєю працею.
На сьогоднішній день ринкова економіка характеризується сталим
розвитком підприємств та фірм, які функціонують для досягнення
головної мети – прибутку, їх конкуренція виявляється в усьому:
продукції, послугах, сервісі обслуговування, стратегіях та дослідженнях,
залученні споживачів тощо. Серед головних факторів, що визначають
функціонування підприємства є не лише якісна продукція, гарна
стратегія, прийнятність ціни товару, новітні технології. Головним
фактором є саме працівники цього підприємства, оскільки при кращих
умовах роботи і спеціальному обладнанні працівники не завжди
зацікавлені у своїй праці, а тому і в результаті діяльності самого
підприємства. Багато з них працюють лише заради оплати своєї праці і
часто результати їх роботи вимірюються не якісними, а кількісними
показниками, що є проблемою та недоліком самих підприємств у
неможливості стимулювання робітників до праці.
Питанням мотивації праці присвячено багато праць зарубіжних та
вітчизняних вчених-економістів: Багмут Т., Биканова О. [1], Богиня Д.,
Калінчика М., Клименко М.[2], Лишиленко В., Маслоу Л., Маліка М.,
Оучі У., Пащенко О., Слєзінгера Г., Філатова О., Ходаківського Є.,
Черні В., Якуби К. та ін.
Головною метою щодо управління персоналом для підприємства
повинно бути забезпечення підприємства працівниками, що
відповідають вимогам даної сфери діяльності, їх професійної і
соціальної адаптації. Основними задачами, що вирішують структури з
управління персоналом, є:
- планування потреби підприємства в трудових ресурсах;
- пошук і добір потрібних працівників;
- навмання і підвищення кваліфікації;
- правові питання трудових відносин;
- створення умов для підвищення продуктивності праці;
- контроль за зміною статусу працівників;
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управління трудовою мотивацією.
Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед
мотиваційна, у сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх
резервів працівників і їх максимально ефективне використання [3, с.
67].
Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил,
які спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на
досягнення особистих цілей і цілей організації.
Основними завданнями мотивації можна вважати такі, а саме
-

Таблиця 1
№

Основні завдання мотивації працівників
Назва:
Характеристика:

п
/
п
1 Розуміння:
формування в кожного співробітника розуміння
.
сутності і значення мотивації в процесі праці;
2 Спілкуванн
навчання персоналу і керівного складу
. я:
психологічним основам внутрішньо спілкування;
3(табл.
Керування:
формування в кожного керівника демократичних
1):
.
підходів
до
керування
персоналом
із
використанням
сучасних методів
мотивації.
Щодо сучасних
методів мотивації,
то в останній
час найбільш
поширеними стандартними методами мотивації э: заробітна плата,
премії, подяки тощо. Але, на жаль, в сучасних умовах заробітна плата,
як засіб мотивації, не відіграє ключової домінуючої ролі. Наприклад, на
підставі результатів дослідження, проведених в американських
організаціях з метою удосконалення методів мотивації (стимулювання)
праці, виявили, що робота цінується залежно від відповідних чинників,
тобто від «нестандартних» видів мотивації праці чим від заробітної
плати.
До таких видів можна віднести:
- позитивний психологічний клімат в компанії;
- сприятливі фізичні умови роботи;
- зручне розташування офісу та оплачувані обіди;
- більш короткий робочий день;
- надання можливості навчатися і підвищувати свою кваліфікацію.
До надсучасних методів управління можна запропонувати
використання так званих 3-х: стиль участі, стиль безпосереднього
керівництва, стиль командної роботи[4].
Також на вибір засобів мотивації впливає стать та вік працівників,
висновки були зроблені психологами з Оксфордського університету.
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Матеріальне заохочення впливає на незаміжніх жінок, що відсувають
особисті питання па другий план, і на тих одружених чоловіків, які і далі
дозволяють собі вести насичене особисте життя. На роботу заміжніх
працівниць і неодружених чоловіків має позитивний вплив публічна
похвала. Співробітники до 30 років дуже цінують знакові відмінності,
наприклад, присвоєння звання «Кращий працівник». Такі висновки були
зроблені після вивчення протягом шести років впливу різних видів
заохочень на основні категорії працівників [1].
Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств
свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу.
Для працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші
ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При
цьому на перший план висуваються самореалізація і саморозвиток
(нематеріальна мотивація) [2, с. 83].
Отже,
на
сьогоднішній
день
основним
фактором
конкурентоздатності підприємницької структури, її життєздатності і
процвітання є якість персоналу і його ставлення до праці, тобто рівень
професіоналізму і творчості працівників. Саме персонал і відіграє
вирішальну роль у процвітанні, коли матеріальні ресурси достатні і
загальнодоступні, а технологія і методи управління ними не становлять
особливо складної системи. Вирішальне значення персонал має і в
ситуації нестабільності, кризових явищ. Професіоналізм, прогностичні
якості, інтуїція працівника в умовах хиткого зовнішнього середовища
визначають цінність і результативність прийнятих рішень. У той же час
освічений персонал, творча особистість володіє, як правило, високим
рівнем самооцінки, вимагає від керівників шанобливого ставлення до
себе, не допускає дискримінації, почуває себе з керівництвом відносно
«на рівних».
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СЕКЦІЯ № 2. ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
ЗакревськаО.М.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Бабчинська О.І., к.геогр. наук, доцент
кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
М.Вінниця
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА

Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму реалізації
управлінських рішень як умови досягнення стратегічних цілей
підприємством. Запропоновано механізм реалізації управлінських
рішень, який є взаємозалежною системою цілей, вимог, принципів,
методів, форм, етапів та елементів, що забезпечують виконання
прийнятих рішень та виділення п’яти його складових: суб’єктів
реалізації УР, цільову, методичну, процесну та забезпечувальну.
Ключові слова: управлінське рішення, механізм реалізації управлінських
рішень, стратегічна ефективність реалізації управлінських рішень,
складові механізму реалізації управлінських рішень, стратегія.
Серед керівників поширена думка, що якщо рішення прийнято, то
його буде обов’язково виконано. На практиці більшість рішень або не
виконується зовсім, або неефективне їх виконання не приводить до
бажаного результату, тобто, як бачимо, має місце недооцінка виконання
рішень. У результаті такого підходу, як показує практика, задані
показники

оцінки

функціональних

та

ефективності

не

корпоративної

досягаються,
стратегій

є

і

реалізація

неефективною.

Керівництво не отримує реальної інформації про хід реалізації стратегії
в конкретний період часу і, отже, не може досягати стратегічних цілей і
зберігати конкурентоспроможність на бажаному рівні. Разом із тим
необхідність ефективної реалізації стратегії вимушує кожного керівника
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підвищувати якість і ефективність реалізації управлінських рішень.
Реальна цінність прийнятого управлінського рішення визначається
тільки після його виконання, а результати реалізації кожного рішення, у
свою чергу, впливають як на виконання стратегії в цілому, так і на
розробку подальших дій. Реалізації прийнятих управлінських рішень на
практиці також перешкоджають стереотипи методів вирішення проблем,
що склалися.
Тільки послідовно і в заплановані терміни реалізоване управлінське
рішення дає можливість досягати поставленої мети і може вважатися
ефективним. У сучасній управлінській літературі існує справедлива
думка, що реалізувати рішення значно складніше, ніж його прийняти. І
менш вигідне рішення, зрештою, може дати більший ефект за умов
ефективної його реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
свідчить практика управління, у задані терміни реалізується не більше
30% рішень. До того ж, за даними експертів, майже 25% реалізованих
рішень не дають очікуваного результату, тобто виявляється недостатньо
ефективними [4, с.34]. Проблеми підготовки та прийняття управлінських
рішень досліджувалися різними авторами, серед яких слід виділити І.
Ансоффа, М. Альберта, М.А. Бессонову, Ю.В. Вертакову, М.Ф. Гончара,
В.В. Конопльова, М. Мескона, Ю.К. Прохорова, Е.А. Трахтенгерца, В.А.
Фатхутдинова, В.В. Фролова, Ф. Хедоурі, А.В. Шегду та ін. Авторами
досліджено

сутність,

принципи

та

місце

процесу

прийняття

управлінських рішень у системі управління підприємством, висвітлено
переваги та недоліки існуючих моделей прийняття управлінських
рішень, склад та зміст етапів раціонального прийняття рішень тощо.
Однак при цьому недостатньо уваги приділяється механізму реалізації
управлінських рішень, сутності етапів їх реалізації, проблемам, що
перешкоджають виконанню прийнятих рішень, та оцінці впливу
ефективно впроваджених рішень на діяльність підприємства. Потребує
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доопрацювання

питання

методичної

та

інших

складових,

що

забезпечують реалізацію прийнятих управлінських рішень.
Метою статті є удосконалення механізму реалізації управлінських
рішень, який сприяє збільшенню частки управлінських рішень, що
ефективно реалізуються, оскільки саме з цієї частини прийнятих
управлінських рішень складається ефективність реалізації стратегії в
цілому.
У нестабільних динамічних умовах успіх реалізації стратегії
залежить не тільки від правильного вибору реалізаційних заходів, які
дозволяють розробити своєчасне управлінське рішення (УР), а також від
швидкого

отримання

цього

рішення

виконавчою

ланкою

та

найскорішого його виконання. Тому слід звернути особливу увагу на
реалізацію управлінських рішень. Реалізація управлінських рішень у
системі управління реалізацією корпоративної стратегії – це діяльність
суб’єктів управління, яку організовано відповідно до певних вимог і
спрямовано на досягнення поставлених у рішенні цілей за допомогою
відповідних методів та форм управління. Для ефективної реалізації
рішень, що приймаються на всіх рівнях управління, необхідно розробити
відповідний механізм.
Під механізмом реалізації управлінських рішень слід розуміти
систему цілей, вимог, принципів, методів, форм, етапів та елементів, які
забезпечують виконання прийнятих рішень, спрямованих на реалізацію
функціональних і базової стратегій підприємства. Це взаємозалежна
система, яка регулює процес реалізації управлінських рішень.
Вважається доцільним виділити в структурі механізму реалізації
управлінського рішення п’ять складових: суб’єкти реалізації УР,
цільова, методична, процесна та забезпечуюча. До суб’єктів реалізації
управлінського рішення слід відносити менеджерів середнього та
нижчого рівнів, тобто тих осіб, які отримують прийняті рішення від
менеджерів вищого за них рівня, передають ці рішення на нижчий
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рівень управління та безпосередньо виконавцям, яких обирають для
виконання того чи іншого УР. Відповідні менеджери деталізують
прийняті рішення та здійснюють оперативне управління, моніторинг і
контроль виконання УР. Цільова складова передбачає дотримання в
процесі реалізації управлінських рішень цілей, які відповідають цілям,
що забезпечують виконання функціональних та корпоративної стратегії
підприємства. На етапі

виконання кожне з виконаних рішень

аналізується з метою дотримання поставлених цілей, від яких залежить
рівень реалізації стратегії. Методична складова визначає, яким вимогам
та принципам має відповідати процес реалізації рішень та за допомогою
яких інструментів управління цей процес буде виконано.
Успішна реалізація управлінських рішень передбачає дотримання
таких вимог.
1. Пріоритетність визначає послідовність виконання завдань, яка
найбільшою

мірою

відповідає

їх

значущості,

першочерговості,

забезпеченню ресурсами тощо.
2.

Ефективність

організації

виконання

рішень

обумовлена

раціональним використанням ресурсів для досягнення результатів.
3.

Економічність

визначається

найменшими

витратами

на

реалізацію рішення.
4. Ініціативність відповідального за найшвидше виконання рішення
з найменшими витратами часу.
5. Зацікавленість керівників та виконавців у досягненні поставлених
завдань через мотивацію та стимулювання працівників.
6. Ієрархія у виконанні рішень визначається делегуванням
повноважень щодо реалізації УР на тому управлінському рівні, який
безпосередньо володіє необхідними повноваженнями та ресурсами.
7.

Конкретність

характеризується

чіткою

та

однозначною

постановкою завдання та шляхів і строків реалізації рішення.
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8. Командна робота дозволяє оперативно виконувати ті рішення,
реалізація яких пов’язана з діяльністю декількох працівників.
9. Науковий підхід до виконання поставлених завдань.
Залежно від стилю управління, що використовується при реалізації
рішень, та ступеня залучення працівників до управління змінами
доцільно

розглядати

такі

підходи

до

управління:

директивний,

нормативний, контролюючий, підхід співробітництва, компромісний та
чемпіонський [3]. При здійсненні управління реалізацією УР доцільно
дотримуватися таких принципів, які дозволяють ефективно виконати
поставлені завдання:
– основою реалізації рішень має стати обрана стратегія та
організаційна структура, що їй відповідає;
– наявність горизонтальної та вертикальної узгодженості [2, С.309];
– кількість цілей, на яких зосереджена увага має бути обмеженою;
– наявність міжцільових зв’язків;
– розробка критеріїв, за якими аналізуються результати;
– відповідність управлінських рішень наявній організаційній
структурі управління підприємством [2, с.310];
– можливість командної роботи.
Методи реалізації управлінських рішень, які є одним із важливих
елементів механізму виконання управлінських рішень на підприємстві,
доцільно поділити на три групи: організаційні, мотиваційні та методи
оцінки ефективності. Перші дві групи методів належать безпосередньо
до класичного менеджменту. З позицій економіки найбільшу цікавість
викликають методи, які оцінюють ефективність реалізації прийнятих
управлінських рішень, серед яких найбільш поширеними є непрямий
метод, методи визначення за кінцевими результатами та визначення за
безпосередніми результатами [1, 3, 5].
В основу цих методів покладено твердження про те, що
ефективність

досягається

за

рахунок
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отримання

максимальних

результатів за мінімальних витрат. Непрямий метод припускає аналіз
ринкової вартості УР та витрат на його реалізацію за рахунок аналізу
варіантів УР об’єкта – аналога, які реалізовані в однакових умовах.
Метод визначення за кінцевими результатами заснований на розрахунку
ефективності виробництва в цілому та виділенні фіксованої частини, яка
складає від 20 до 30%. Тобто фактично цей метод – це скориговане
визначення ефективності господарської діяльності, на яку впливає
значна кількість факторів, а ефективно реалізовані управлінські рішення
– тільки один з них.
В економічній літературі виділяють два аспекти методів оцінки
ефективності реалізації управлінських рішень – цільовий і витратний.
Цільовий

аспект

відображає

міру

досягнення

підприємством

поставлених цілей, а витратний – економічність способів перетворення
ресурсів у результати діяльності. Оскільки визначення цілей і методів їх
досягнення є стратегічним завданням підприємства, справедливо цільову
ефективність трактувати як стратегічну. Під стратегічною ефективністю
реалізації управлінських рішень слід розуміти ступінь відповідності
функціонування підприємства обраній корпоративній стратегії, а також
її

функціональним

результатів,

складовим:

фінансовій,

стратегії

кадровій,

досягнення

організаційній,

фінансових

маркетинговій,

інвестиційній стратегіям. Як наслідок, загальний критерій ефективності
реалізованих управлінських рішень має відображати як результати
реалізації загальної корпоративної стратегії, так і підпорядкованих їй
функціональних складових.
Розглянувши запропоновані в економічній літературі методи оцінки
ефективності реалізації управлінських рішень, автори приходять до
висновку, що застосування запропонованої методики управління
реалізацією

корпоративної

стратегії

підприємства

доцільно

використовувати для оцінки як рівня реалізації стратегій, так і
ефективності реалізації управлінських рішень, оскільки ефективність
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реалізації

корпоративної

стратегії

підприємства

складається

з

ефективності виконаних управлінських рішень. Цей метод можна
визначити як метод оцінки ефективності стратегічних рішень. Конкретні
форми реалізації рішень обумовлюють вибір виконавців, закріплення їх
за конкретними ділянками робіт, забезпечення ресурсами та визначення
послідовності та моніторингу робіт. Форми реалізації управлінських
рішень на підприємстві досить різноманітні та визначаються насамперед
змістом прийнятого рішення. До таких форм слід віднести: проведення
нарад, інструктажів, розпорядження, накази, плани, мережеві плани
тощо.
Ефективне функціонування механізму реалізації управлінських
рішень неможливе без організованої належним чином забезпечуючої
складової. Інформаційне забезпечення є однією зі складових, що
забезпечують процес реалізації управлінського рішення, та обумовлене
необхідністю проведення значної кількості розрахунків; забезпечення
збору, накопичення, зберігання і коригування інформації; значною
трудомісткістю завдань прийняття рішення та робіт щодо його
реалізації, характером певних інформаційних процесів, що постійно
повторюються.
Різноманітність інформаційних систем, що існують, дозволяє
підприємству зробити обґрунтований вибір однієї з них. Компетенційне
забезпечення в механізмі реалізації управлінських рішень має дуже
важливе значення, оскільки, по-перше, реалізація рішень потребує
наявності певних компетенцій персоналу; по-друге, ці компетенції
обумовлюють своєчасне та ефективне виконання рішень. Організаційне
забезпечення передбачає створення такої організаційної структури
підприємства,

яка

здатна

швидко

реагувати

на

зворушливість

зовнішнього та внутрішнього середовища, бути гнучкою, певною мірою
універсальною, націленою на реалізацію поставлених завдань та
прийнятих рішень.
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Наявність усіх видів потрібних ресурсів, можливість їх залучення в
необхідному розмірі та послідовності зумовлюють виділення ресурсного
забезпечення в механізмі реалізації управлінського рішення.
Мотивація персоналу до виконання поставлених цілей забезпечує
належну мобілізацію всіх резервів виконавців. Вплив на мотиви, які
спонукають персонал до прояву активності – основний сенс мобілізації
колективу

до

Загальновживані

реалізації
функції

рішень,
управління

прийнятих

керівництвом.

(планування,

організація,

мотивація, контроль та моніторинг) притаманні також управлінню
реалізацією управлінських рішень, але вони мають деякі особливості, що
відповідають етапам реалізації управлінських рішень[4, С.39].
1.

Функція

планування

передбачає,

по-перше,

з’ясування

управлінського рішення відповідно до можливості його реалізації,
строків виконання; по-друге, визначення наявності умов для реалізації,
наявності організаційних технологій і адміністративних дій для
формування взаємовідносин, що потрібні для виконання УР; по-третє,
проведення деталізації прийнятого рішення і розробка плану його
виконання передбачає виділення складових частин УР, визначення
можливих

варіантів

організації

його

виконання

та

складання

завершального організаційного плану реалізації управлінського рішення.
2. До функції організації процесу реалізації рішень доцільно
віднести, по-перше, обґрунтування вибору виконавців. На цьому етапі
реалізації УР слід чітко уявляти індивідуальні особливості, знання та
навички, професійний досвід, кваліфікацію виконавця, якому керівник
делегує виконання рішення. У разі, коли виконання рішення потребує
командної співпраці, менеджер повинен ураховувати взаємовідносини
між особами, що реалізують УР. Наступним етапом, що належить до
організаційної функції, є доведення прийнятого рішення до виконавців.
На цьому етапі доцільно переглянути інформацію з метою
встановлення її адекватності, зрозумілості, зручності у використанні,
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можливості

використання

відповідних

форм

рішень

(наказ,

розпорядження, лист, повідомлення), а також провести інструктаж
персоналу щодо плану реалізації рішення. У деяких випадках виникає
необхідність перегляду посадових інструкцій та їх коригування, надання
певним виконавцям більш широких повноважень. Наступним етапом
процесу реалізації стратегії є визначення наявності ресурсного
забезпечення, тому необхідно відповідно до плану реалізаційних заходів
виявити наявність кожного з необхідних видів ресурсів для кожного
етапу плану реалізації управлінського рішення. За невідповідності
умовам

ресурсного

забезпечення

виконання

завдання

рішення

передається на повторне з’ясування, і тільки у разі наявності або
можливості отримання у певні строки необхідних ресурсів приймається
остаточне рішення про початок реалізації УР.
3.

Функція

управлінських
виконання

мотивації

рішень

завдань,

в

механізмі

спрямована
які

на

управління

спонукання

відповідають

їх

реалізацією

підлеглих

до

кваліфікаційним

та

компетенційним повноваженням та розроблені відповідно до плану
виконання рішення. Мотивація виконавців

є головною складовою

успіху в реалізації управлінських рішень та головною умовою
ефективної реалізації функціональних і корпоративної стратегій. Тому
вона має, з одного боку, створювати умови за яких кожен з виконавців
зможе задовольняти індивідуальні потреби, а з іншого – бути
спрямованою на досягнення стратегічних цілей. Тому система винагород
має відповідати цілям і стратегіям підприємства та забезпечувати повне
використання трудового потенціалу.
4. Функція моніторингу та контролю є однією з основних функцій
управління,

оскільки

визначає

правильність

прийнятих

рішень,

поставлених завдань, розроблених стратегій. У системі механізму
реалізації управлінських рішень моніторинг та контроль передбачають
цикл етапів завершального процесу реалізації управлінських рішень у
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вузькому розумінні, та визначення ефективності реалізації базової
стратегії підприємства – в широкому.
За допомогою контролю та моніторингу відхилень від нормативних
значень показників, коригування рішень та здійснення оперативного
управління забезпечується процес досягнення стратегічних цілей та
реалізації стратегії підприємства, функція моніторингу та контролю
передбачає

виконання

завершальних

етапів

механізму

реалізації

управлінських рішень. На етапі оперативного управління здійснюється
контроль дотримання основних характеристик рішення, що реалізується,
строків його реалізації, коригування рішень при виявленні розбіжності
між нормативними і фактичними значеннями отриманих результатів,
визначається

періодичність

інтегральних

показників

проведення
реалізації

контрольних

функціональних

оцінок
стратегій

підприємства.
Вибір

критеріїв

оцінки

реалізованого

рішення

повинен

здійснюватися один раз на рік, коли підприємство має можливість
отримання найбільш повної інформації про конкурентів, ситуацію на
ринку та на підставі цих даних здійснює перегляд та коригування
нормативних значень інтегральних показників реалізації корпоративної
та функціональних стратегій, а за необхідності – коригування самих
стратегій. Моніторинг впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища доцільно проводити за допомогою GAP-аналізу, який
дозволяє виявити розрив між нормативним та фактичним значенням
показників реалізації стратегії. Узагальнені результати GAP-аналізу
вказують на стратегічний напрям, який більшою мірою вплинув на
відхилення. Коли відхилення неістотні, формується звіт про завершення
виконання управлінського рішення, в іншому разі рішення потребують
коригування та цикл оперативного управління починається з початку до
тих пір, поки всі відхилення не будуть подолані.
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Таким

чином,

забезпечення

повноцінного

функціонування

механізму реалізації управлінських рішень у системі управління
реалізацією функціональних та корпоративної стратегій підприємства,
злагоджена робота всіх його складових дозволяє втілювати в життя
прийняті управлінські рішення та реалізувати обрану стратегію в умовах
мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито суть стратегічного управління в діяльності
підприємства, охарактеризовано його етапи, показано вплив стратегії
на механізм розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання
та взаємозв’язок складових генеральної стратегії.
Ключові слова: стратегічне управління, етапи стратегічного
управління, внутрішні і зовнішні фактори, генеральна стратегія.
Постановка проблеми. Кожен суб’єкт господарської діяльності
визначає загальну філософію управління підприємством, тобто свою
генеральну стратегію. При цьому увага акцентується на географічному
розташуванні підприємства, сферах вкладення капіталу, необхідності
освоєння нових ринків, перспективі розвитку виробництва.
Стратегія відіграє роль сполучної ланки між вимогами зовнішнього
і внутрішнього середовищ, наявністю ресурсів, а також конкурентними
перевагами. Без відповідної стратегії ресурси підприємства можуть
розпорошуватись і спрямовуватися на хибні цілі. Водночас, стратегія
управління має низку особливостей, специфічних аспектів, які необхідно
враховувати для сталого розвитку підприємства.
Метою статті є дослідження тлумачення поняття «стратегія» у
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, визначення змісту
поняття «стратегічне управління», визначення взаємозв’язку між
стратегією і розвитком, з’ясування принципів розробки генеральної
стратегії.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Вивченню

сутностістратегії приділялось чимало уваги зарубіжними науковцями, це
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зокрема, А. Чандлер, К. Ендрю, М. Портер, А.А. Томпсон та А.Дж.
Стрікленд, Н.В. Шеховцева, Р.А. Фаптхудінов, В.С. Єфремов. Вагомий
внесок у теорію стратегічного управління зробили також вітчизняні
вчені, зокрема, Г.В. Загорний, В.Ф. Оберемчук, С.В. Оборська, А.
Наливайко, Т.І. Ткаченко, З.Е. Шершньова.
Формування теорії стратегії підприємств поклали наукові праці 60х років минулого століття, що давали перші визначення основних
положень стратегічного управління, хоча вони й прив’язувались до
теорії інституціоналізму. Існувало кілька підходів до розгляду стратегії
підприємств, проте усі вони трактували поняття стратегії здебільшого з
огляду на економічний потенціал.
Виклад основного матеріалу досліджень. І все ж поняття стратегії
багато разів уточнювалось. А. Чандлер, зокрема, писав: «Стратегія… є
визначенням

основних

довгострокових

цілей

підприємства

та

адаптацією курсів дій і розміщенням ресурсів, необхідних для
досягнення цілей» [9].
Друге ключове визначення стратегії зробив на початку 70-х років К.
Ендрю, який до базової дефініції А. Чандлера додав ідентифікацію
чотирьох складових:
− ринкової можливості, або що фірма могла б робити;
− загальної компетентності та ресурсів, або що фірма
була б спроможна робити;
− власних цінностей та прагнень, або що фірма хотіла б
робити;
− підтверджених зобов’язань перед суспільством та його
членами, або що фірма повинна була б робити [4].
Після виходу у світ 1980 року книги М. Портера «Конкурентна
стратегія» розпочався новий етап у розгляді та тлумаченні стратегії як
базового поняття. Відтепер стратегію підприємства розглядають лише в
контексті конкурентного для нього середовища, і будь-який досягнутий
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підприємством

результат

обумовлюється

вибором

стратеги

для

забезпечення конкурентної переваги.
Нерідко

поняття

стратегії

тлумачать

саме

в

аспекті

довгостроковості. На нашу думку, період, на який визначається
стратегія, є похідною величиною і залежить від мети підприємства,
сутності та обсягу стратегічних дій, які передбачаються до реалізації.
Тобто можна сказати, що стратегія не є функцією часу, а передовсім
виступає функцією змісту, напрямку розвитку. На відміну від
довгострокових планів, стратегія може бути переглянута в будь-який
момент.
Багато авторів подають різноманітні означення поняття стратегії, а
саме:
З.Є. Шершньова вважає, що «стратегія – це планування всіх
найважливіших дій, які треба реалізувати; довгостроковий курс розвитку
фірми» [10];
Р.М. Кобринович запропонував найширше трактування: стратегія –
це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для
підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для
їх досягнення. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим
документом, тобто результатом стратегічного планування [1];
І.І. Цигилик стверджував, що стратегія – це загальний, всебічний
план досягнення цілей [8].
Але усі ці означення, якщо їх розглянути сукупно, сходяться на
тому, що стратегія – це завдання і шлях розвитку підприємства на
майбутній

період.

Для

забезпечення

досягнення

передбаченого

майбутнього перспективного розвитку слід організовувати в системі
внутрішнього економічного механізму надійну його підсистему –
стратегічне управління, як цільовий інструмент забезпечення реалізації
розробленої стратегії (стратегічного завдання).
Основне завдання, яке вирішує стратегія діяльності підприємства –
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забезпечення впровадження інновацій і змін в організації шляхом
розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої
координації та передбачення майбутніх змін у діяльності. Стратегія
підприємства постійно розвивається і повинна поєднувати в собі
заплановану й продуману лінію поведінки, а також можливість
реагування на все нове, ще незаплановане.
Стратегії виступають як інструменти досягнення цілей, а для
успішної реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб
підприємство

функціонувало

відповідно

до

обраної

концепції

управління. Реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та
інтегральний підходи до діяльності підприємства, дає можливість
встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями
підприємства і приводити їх у відповідність шляхом розробки й
реалізації системи стратегій у межах стратегічного управління.
Підприємство повинне постійно шукати шляхів реагування на
вимоги зовнішнього ринкового середовища, щоб формувати конкурентні
переваги. Стратегія якраз і слугує для дослідження конкурентних
можливостей підприємства щодо досягнення своїх місії і цілей. І у
сьогоднішньому динамічному ринковому середовищі компанії більш,
ніж коли-небудь раніше, потребують чіткої стратегії, що виділяла б
конкурентну перевагу, яка буде затребувана ринком, та розтлумачувала
б, як такої переваги досягти.
Кожне підприємство повинно розробити свою стратегію розвитку і
тільки від того як воно це зробить буде залежати його майбутня
діяльність. Формування стратегії необхідно провадити на підставі трьох
взаємопов’язаних

компонентів:

суспільних

потреб,

внутрішніх

можливостей виробника і ситуації, яка склалася в галузі. Тому
раціональна стратегія завжди є компромісом між потребами і ресурсами.
Розроблення стратегії підприємства повинна дати відповідь на три
основних запитання:
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− які

напрями

господарської

діяльності

необхідно

розвивати?
− які потреби в капіталовкладеннях та інших ресурсах?
− яка можливість віддачі за обраними напрямами? [2].
Зі стратегією тісно взаємодіє стратегічне управлінням і тому
потрібно також дослідити це поняття.
Стратегічне управління як різновид менеджменту сформувалося
відносно недавно. «Стратегічне управління – це багатоплановий
формально-поведінковий
формулювати

та

управлінський

виконувати

процес,

ефективні

який

стратегії,

що

допомагає
сприяють

балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі чинники,
та зовнішнім середовищем, а також досягненню встановлених цілей» [3].
Але В.Д. Нємцов і Л.Є. Довгань запропонували влучніше означення
цього поняття: стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій
поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації,
що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними
можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у відповідність
шляхом розроблення та реалізації системи стратегій («стратегічного
набору»). Концепція стратегічного управління лежить в основі
стратегічного мислення і знаходить вираз у характерних рисах її
застосування

[5].

Доцільно

визначити

параметри

стратегічного

управління для покращення ефективності впровадження організаційних
рішень та результатів групування чинників впливу на господарську
систему підприємства (рис. 1).
Характерні

риси

системи

стратегічного

управління

певної

організації залежать від:
− галузевої приналежності;
− розмірів

організації

(залежно

від

галузевих

особливостей);
− типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та
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кооперації;
− характерних рис виробничого потенціалу;
− наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу;
Чисельність
Фонд робочого часу

Наявність

Вартість основних фондів

Параметри стратегічного управління

Оборотні активи
Знос
Модернізація

Стан

Мобілізація
Фонд заробітної плати
Рівень плинності кадрів
Середні заробітна плата

Розвиток

Маневреність капіталу
Платоспроможність
Продуктивність праці
Ресурсорентабельність

Використання

Витратовіддача
Фондомісткість

Рис. 1. Параметри стратегічного управління
− рівня управління; рівня кваліфікації персоналу тощо.
Процес

стратегічного

управління

складається

з

кількох

взаємопов’язаних етапів, розроблення місії підприємства; визначення
цілей організації; оцінка та аналіз зовнішнього середовища; визначення
сильних та слабких аспектів; аналіз стратегічних альтернатив; вибір
стратегії; реалізація стратегії; оцінка стратегії [2].
Стратегічне планування є складником стратегічного управління, це
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такий вид планування, який спирається на людський потенціал як
основу діяльності підприємства, орієнтує виробничу діяльність на
запити споживачів, а підприємство – на досягнення своїх цілей у разі
зміни зовнішнього середовища. Процес стратегічного планування
повинен відбуватися за такими етапами:
1. Визначення місії та цілей організації;
2. Аналіз діяльності підприємства та зовнішнього середовища;
3. Вибір базової стратегії та функціональних стратегій;
4. Розроблення плану реалізації стратегії;
5. Оцінка й контроль за стратегією.
Добре обґрунтована, правильно сформульована місія має реальну
цінність для діяльності підприємства, оскільки:
− формує

погляди

вищого

керівництва

щодо

довгострокових планів підприємства;
− знижує

ризик

недалекоглядного

управління

та

прийняття необґрунтованих рішень;
− виражає цілі організації та служить для працівників
стимулом до сумлінного виконання роботи;
− допомагає менеджерам середньої ланки сформулювати
завдання, цілі та прагнення відділу, поєднувати основну
політику відділів із політикою й напрямом розвитку усієї
компанії;
− полегшує підготовку підприємства до майбутньої
діяльності.
При

формуванні

цілей

слід

пам’ятати,

що

на

практиці

використовується досить широкий їх діапазон: від простого їх переліку,
до побудови дерева цілей із характеристиками їхніх пріоритетів. Цілі
повинні мати конкретні трактування і кількісні характеристики, за якими
можна буде судити про ступінь їх досягнення. Відомі фахівці
стратегічного управління А.А, Томпсон та А.Дж. Стрікленд вважають,
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що визначення цілей необхідне для встановлення певного результату,
який для менеджерів найважливіший у досягненні успіху підприємства.
На їхню думку, найважливішими для досягнення успіху є стратегічні та
фінансові цілі, Стратегічні цілі треба фокусувати на конкуренції та
створенні сильних конкурентних позицій у будь-якій сфері діяльності.
Фінансові цілі – цілі, яких організація має досягнути у фінансовій сфері.
Різновиди таких цілей подано в табл. 1.
Таблиця 1. Різновиди цілей підприємства
Фінансові цілі

Стратегічні цілі

Пришвидшений темп зростання доходів

Збільшення частки ринку

Вищі дивіденди

Підвищення якості продукції

Пришвидшене

зростання

грошових

Вище

та

надійніше

становище

надходжень

підприємства у галузі

Ширші межі отримання прибутку

Поліпшення обслуговування клієнтів

Збільшення

Розширення

прибутку

на

вкладений

капітал
Підвищення

та

поліпшення

номенклатури продукції
надійності

облігацій

та

Зниження витрат виробництва порівняно

ставок за кредитами

з основними конкурентами

Збільшення припливу грошових ресурсів

Збільшення можливостей зростання

Підвищення ціни акцій

Підвищення

репутації

підприємства

серед клієнтів
Визнання

стійкого

фінансового

Повне задоволення потреб клієнтів

становища підприємства
Диверсифікованіша база для отримання

Підвищення конкурентоспроможності на

прибутку

ринках

Стабільний дохід у періоди економічних

Визнання підприємства лідером

спадів

У процесі визначення цілей постає проблема вибору серед них
пріоритетних. Хоч і фінансовим, і стратегічним цілям належить
найвищий пріоритет, труднощі виникають тоді, коли необхідно зробити
вибір між діями, спрямованими на підвищення короткострокових
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фінансових показників, та зусиллями щодо зміцнення становища
підприємства у довгостроковій перспективі.
Після сформованої місії та цілей підприємства переходять до
аналізу зовнішнього середовища з метою виявлення сильних та слабких
сторін. При цьому доцільно розглядати зовнішнє середовище з точки
зору його поділу на мікро- та макросередовище із наявними, відповідно,
внутрішніми

й

зовнішніми

чинниками

впливу

на

діяльність

підприємства [7].
Фактори макросередовища (зовнішнього) подано в табл. 2.
Таблиця 2. Зовнішні фактори діяльності підприємства
Загальноекономічні

Ринкові

Інші

зміна обсягів

зміна місткості

політична ситуація;

національного доходу;

внутрішнього ринку;

демографічні тенденції;

інфляція; сповільнення

рівень монополізму на

стихійні лиха;

платіжного обороту;

ринку; попит; товари-

криміногенна ситуація.

податкова система;

замінники; стан

регулювальне

фінансового ринку; стан

законодавство; зміна рівня

фондового ринку; стан

реальних доходів

валютного ринку.

громадян; рівень
безробіття.

Відмінність між зовнішніми і внутрішніми факторами, що
впливають на діяльність підприємства полягає в тому, що внутрішніми
чинниками менеджери підприємства можуть управляти самостійно
відповідно до своїх цілей, а зовнішні чинники підприємство сприймає як
такі, що вже склалися, і тільки пристосовується до них. Класифікацію
внутрішніх факторів подано в табл. 3.
Таблиця 3. Внутрішні фактори впливу на діяльність підприємства
Виробничі
неефективний маркетинг;

Інвестиційні
структура фондового
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Фінансові
ефективність фінансової

структура поточних витрат;

портфеля;

стратегії;

використання основних

отримані планові

ефективність структури

фондів;

інвестиційні прибутки

активів;

високий розмір страхових і

при реалізації

структура капіталу;

сезонних запасів;

реальних проектів;

дотримання допустимих

недостатньо

строк будівельно-

ризиків.

диверсифікований

монтажних робіт.

асортимент продукції;
стан виробничого
менеджменту.

Для розробки адекватної стратегії особливого значення набуває
ефективно проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства,
результати якого використовуються для прийняття управлінських
рішень щодо попередження збитковості і забезпечення розвитку
підприємства. Фінансовий аналіз є ланкою, яка поєднує розробку
управлінських рішень і діяльність підприємства. Саме за допомогою
фінансового аналізу можна визначити величину і динаміку фінансових
ресурсів,

здатність

підприємства

виконувати

свої

зобов’язання,

виплачувати дивіденди, здійснювати інвестиції в основні засоби,
покривати поточні фінансові потреби, тобто можна проаналізувати
ефективність грошових потоків, де б доходи перевищували витрати не
лише в поточному періоді, а й у майбутньому.
Наведені вище характеристики стратегічного управління однаковою
мірою впливають на планування прибутку в стратегічній перспективі.
Проте сфера стратегічних рішень при формуванні прибутку підприємств
переробних галузей промисловості багатопланова: вибір напрямів
діяльності, пріоритету ресурсів, довготривалого партнерства, його
організаційної форми, способів розвитку потенціалу, можливостей
використання сильних сторін організації, зниження негативних наслідків
слабких сторін і загроз зовнішнього середовища, конкурентної та
інноваційної антикризової політики.
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Систематизація та аналіз отриманих даних дасть змогу визначити
сукупність

альтернатив,

варіантів,

способів,

засобів

досягнення

поставлених цілей. З метою вибору генеральної стратегії здійснюється
аналіз стратегічних альтернатив, пропускаючи їх через різні обмеження
(ресурсні, юридичні, соціальні, морально-етичні та інші).
Формування й реалізація генеральної стратегії базується на
взаємозв’язку інших видів стратегій (рис. 2).
Генеральна стратегія

Виробнича

Фінансова

Маркетингова

Соціальна

Рис. 2. Взаємозв’язок стратегій підприємства

До інфраструктури підприємства входить загальний менеджмент,
планування, контроль якості, бухгалтерський облік, формування
фінансової стратегії. Фінансова стратегія визначає найоптимальніші
варіанти

формування,

розподілу

та

використання

ресурсів

на

підприємстві.
Кожен із процесів такого ланцюга цінностей є потенційним
джерелом конкурентної переваги на ринку.
Висновки.Практика бізнесу показує, що успішну стратегію не
можна скопіювати і єдиної стратегії для всіх підприємств не існує. Тому
ефективне управлінське рішення неодмінно вимагає від підприємства
стратегічного мислення й уміння розробляти і реалізувати стратегію.
Таким

чином,

правильно

обрана

стратегія

є

першим

найважливішим результатом і водночас ефективним механізмом
стратегічного управління, ос-кільки вона мобілізує використання
науково-технічного,

виробничо-технологічного,

фінансово-

економічного, соціального й організаційного потенціалів підприємства у
визначених напрямках, що пов’язані з досягненням успіху.
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Коденчук Л.А.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянута система управління персоналом як один із
елементів системи управління підприємством та основний фактор його
успішного функціонування в сучасних умовах орієнтації економіки
України на ринкові відносини. Визначено, що одним з найважливіших
ресурсів є персонал організації, зі своїми навичками, вміннями,
кваліфікацією та ідеями.У статті досліджено різні аспекти управління
персоналом, які існують на сучасних підприємствах.Порівняно сучасний
та традиційний підхід до організації управління персоналом з метою
виявлення збалансованого поєднання людських цінностей, організаційних
перетворень та постійної адаптації до змін зовнішнього середовища.
Ключові слова:персонал, трудові ресурси, управління персоналом,
система управління персоналом,ефективість управління персоналом.
Ефективність функціонування торгово – промислових підприємств
залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішими є
кваліфікований персонал. Процес управління підприємством складний і
включає в себе цілий комплекс підсистем, але дослідивши кожну з них,
можна побачити, що саме система управління персоналом підприємства
є тою сердцевиною, частина якої є всюди, адже саме робітники
підприємства

являються

рушійною

силою

його

розвитку

та

вдосконалення.
Робота з персоналом потребує цілого ряду прийомів, методів та
новітніх технологій, без яких організація праці на підприємстві не буде
ефективною.

Весь

цей

набір

інструментів

можна

коротко

охарактеризувати як систему управління персоналом.
Проблеми управління персоналом, як одного з найважливіших
напрямів роботи підприємств, постійно привертають увагу вчених
економістів. Значний внесок у розвиток теорії управління персоналом
425

зробили зарубіжні вчені І.Ансофф, Ф.Беккер, П.Друкер,

М.Мескон,

Д.Макгрегор, Т.Пітерс, Г.Саймон. Серед вітчизняних науковців ці
питання досліджували О.В. Крушельницька, Н.Д. Лук’янченко, С.
Михайлова, Г.В. Щекін, В.П. Пугачов.

Узагальнення досвіду

вітчизняних і зарубіжних підприємств дозволяє сформувати головну
мету системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх
ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.
Побудова

ефективної

системи

управління

персоналом

–

найважливіший інструмент розвитку сучасного підприємства. Сьогодні,
нажаль, немає єдиного підходу до виміру ефективності управління
персоналом. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності
персоналу і управління, в тому числі, тісно пов’язані з виробничим
процесом

і

його

кінцевим

результатом,

соціальною

діяльністю

суспільства, економічним розвитком організації.
Управління

персоналом

–

це

система

взаємопов’язаних

організаційно – економічних і соціальних заходів для створення
нормальних

умов

функціонування,

розвитку

та

ефективного

використання потенціалу робочої сили на рівні організації.
Управління персоналом являє собою різноманітну діяльність
спеціальних функціональних служб організації і лінійних керівників
відповідних виробничих підрозділів з метою формування особистості,
що володіє високою відповідальністю, колективістською психологією,
високою кваліфікацією.
Система управління персоналом організації включає в себе ряд
функціональних підсистем, що спеціалізуються на виконанні однорідних
функцій. Функції підсистем виконуються різними підрозділами по
роботі з кадрами підприємства. Залежно від розмірів підприємства склад
підрозділів змінюється: на дрібних підприємствах один підрозділ може
виконувати функції декількох підсистем, а на великих - функції кожної з
підсистем, як правило, виконує окремий підрозділ (рисунок 1).
426

Умов
праці

Юридични
х послуг

Трудових
відносин

Система
управління
персоналом

Розвиток
організаційно
ї структури

Планування,
прогнозування та
маркетинг
персоналу

Оформлення та
облік кадрів

Стимулюваня
праці

Розвиток
соціальної
інфраструктури

Розвиток кадрів
(службова кар’єра)

Рис.1 Склад системи управління персоналом підприємства
Основними напрямами діяльностісистем управління персоналом є
стратегічне управління персоналом та кадровою політикою; управління
плануванням персоналу; управління наймом, підбором та залученням
персоналу; управління трудовими відносинами; управління умовами
праці;

управління

розвитком

персоналу;

управління

мотивацією

персоналу; управління соціальним розвитком; управління розвитком
організаційних

структур

управління;

управління

правовим,

інформаційним забезпеченням системи управління персоналом.
Система управління персоналом є базисом побудови системи
управління підприємством (рисунок 2) [1].
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Система управління підприємством

Підсистема керівництва

Функціональні підсистеми

Підсистема
управління
економічною
та соціальною
діяльністю

Підсистема
управління
виробничою
діяльністю

Основне
завдання
розробка та
реалізація
соціально –
економічної
політики

Підсистема
управління
науково –
технічною
діяльністю

Основне
завдання:
розробка та
реалізація
організаційно –
виробничої
політики

Підсистема
управління
зовнішньоекономіч
ною діяльністю

Основне
завдання:
розробка та
реалізація
науково –
технічної
політики

Підсистема управління кадрами

Основне звдання: розробка та реалізація кадрової політики та
процесу кадрового забезпечення

Рис 2. Система управління підприємством
Система управління персоналом дозволяє підприємству чітко
реагувати на події у зовнішньому середовищі, обирати такі варіанти
поведінки, які б узгоджували його економічні процеси з вимогами
господарського механізму країни. Від злагодженої роботи системи
управління персоналом з іншими функціональними підсистемами,
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грамотної

реалізації

кадрової

політики

та

процесу

кадрового

забезпечення залежить успішна діяльність підприємства.
Система управління персоналом виходить з її теоретичних вимог,
об’єднує управлінські знання, накопичений досвід як зарубіжної, так і
вітчизняної практики роботи з персоналом. Вона визначає зміст програм
набору, відбору, підготовки та перепідготовки персоналу організації та
його розстановки, але не зводиться до неї. Система управління
персоналом відображає існуючі тенденції інтересів і потреб, установок і
цінностей співробітників організації, що визначають їх активність.
Запорукою успіху більшості сучасних торгово – промислових
підприємств виступає здатність швидкої адаптації до постійно мінливих
соціально

–

економічних

умов

зовнішнього

та

внутрішнього

середовища. Як внутрішні фактори(професійна культура, стратегія та
цілі підприємства), так і зовнішні фактори (споживачі, постачальник,
політичні чинники) роблять достатній вплив на функціонування
підприємства, тому протиставляти їх або виділяти найбільш значимий не
має сенсу. У цьому зв’язку керівнику потрібно приймати необхідні
управлінські рішення, з одного боку, і стимулювати діяльність
співробітників підприємства – з іншого.
Успішне функціонування торгово – промислових підприємства і
підвищення його конкурентоспроможності пов’язане з людьми, саме з
цієї причини сучасна концепція управління підприємством виділяє з
великого числа функціональних сфер управлінської діяльності ту, яка
пов’язана з управлінням кадрової складової виробництва – персоналу
підприємства. Відносини у сфері праці охоплюють широке коло
проблем, які пов’язані з організацією трудового процесу, наймов,
обліком та оцінкою кадрів, підготовкою, навчанням і перенавчанням,
вибором відповідної системи оплати праці, забезпечення нормальних
умов праці та соціальним розвитком працівників підприємства. Тому для
ефективного

функціонування

підприємства
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необхідно

правильно

організувати трудовий процес, при цьому безперервно контролюючи
діяльність працівників різними методами.
Як і будь – яка інша система, система управління складається з
компонентів, таких як: елемент системи, підсистеми системи і структура
системи.
Елементи системи управління персоналом – це об’єкти управління,
його суб’єкти, структура, методи і процедури управління. Вони
взаємопов’язані і взаємодіють між собою, утворюючи єдине ціле.
Окремі елементи системи об’єднані між собою причинно – наслідковим
зв’язком, але всі вони об’єднані єдиною цільовою спрямованістю.
До їх числа можна віднести: наявність суб’єкта й об’єкта
управління; здійснення керуючого впливу і зворотного зв’язку;
цілеспрямованість

управління;

інформаційний

характер

процесу

управління; підсилювальну здатність керування.
У даній системі елементи управління персоналом виконують певні
функції. Об’єктом управління системи є персонал (людина – група
людей – весь персонал) підприємства. Подібне означає, що будь – яке
підприємство є індивідуальним: навіть маючи схожі структури і цілі, але
люди, що займаються їх реалізацією далеко не однакові.
Щоб адаптуватися до умов ринку, який розвивається, потрібно
здійснювати перехід від традиційного управління персоналом до
концепції сучасного управління персоналом. Традиційні системи
управління були відповіддю на стандартну технологію та незмінне
зовнішнє середовище, коли нові системи управління персоналом – це
відповідь на швидкі зміни, на постійне вдосконалення технологій
виробництва та зміну зовнішнього середовища. У таблиці 1 наведено
різні аспекти управління персоналом, які існують на підприємствах.
Сучасний підхід до організації управління персоналом являє собою
збалансоване

поєднання

людських

цінностей,

організаційних

перетворень та постійної адаптації до змін зовнішнього середовища.
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Організація

управління

персоналом

підприємства

потребує

цілеспрямованої адаптації сучасним правилам ринкової гри, оскільки
саме адаптація системи управління персоналом допоможе підприємству
вижити та розвиватись у сучасних умовах ринку [2].
Таблиця 1
Порівняння систем управління персоналом на підприємствах

1.

Традиційна система управління

Сучасна система управління

персоналом

персоналом

Орієнтація на оперативні
питання

1.

Орієнтація на стратегію
Орієнтація на своєчасну

2.

Орієнтація на стабільність

2.

адаптацію системи управління
персоналом до змін у
зовнішньому середовищі

3.

4.

5.

Організаційний імператив
Найважливіший ресурс –
організаційна структура
Максимальний розподіл робіт,
прості та вузькі спеціальності

3.

Найважливіший ресурс, який
4.

штат контролерів, формальні

можна постійно розвивати – це
працівники

5.

Зовнішній контроль (керівники,
6.

Людський фактор

6.

процедури)

Оптимальне групування робіт,
багатоаспектні спеціальності
Самоконтроль та
самодисципліна
Плоска та гнучка організаційна
структура, розвиток

Пірамідальна та жорстка
7.

організаційна структура,

горизонтальних зв’язків, які
7.

розвиток вертикальних зв’язків

забезпечать ефективну
взаємодію підрозділів та
працівників

8.

Автократичний стиль
керівництва

Стиль керівництва зудований на
8.

зацікавленості усіх працівників
в спільному успіху
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підприємства у цілому
9.

Конкуренція та «політична гра»
Низька зацікавленість

10.

Співробітництво

9.

Висока зацікавленість

працівника підприємства в його

10.

працівників у спільномі

успіху

результаті

Діяльність тільки в інтересах
11.

підприємства та його

11.

Діяльність в інтересах
суспільства

підрозділів

Орієнтація на інновації та
12.

Низька схильність до ризику

12.

пов’язана з цим схильність до
ризику

Cистема управління «людськими ресурсами» включає в себе три
найважливіші напрямки діяльності:
1. Максимально
підприємства

ефективне
та

використання

особистісного

кадрового

потенціалу

потенціалу

кожного

з

його

співробітників.
2. Розвиток кадрового потенціалу фірми та особистісного потенціалу
працівників підприємства.
3. Формування середовища, сприятливого для використання і розвитку
кадрового та особистісного потенціалів.
Тому у функціональному відношенні управління «людськими
ресурсами» націлене, в першу чергу, на розробку і впровадження
специфічних механізмів, що дозволяють не тільки реалізувати, а й
розвинути кадровий потенціал підприємства.
Таким чином, персонал – конкурентне багатство, яке необхідно
розвивати разом з іншими ресурсами для досягнення стратегічних цілей
підприємства і забезпечувати його ефективне функціонування в
ринковій економіці. Персонал розглядається вже не як побічні витрати
або додаткова стаття витрат, а як стратегічно важливий ресурс компанії.
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Пріорітетними елементами системи управління персоналом на
сьогоднішній день виступають: підтримка прозорості прийнятої на
підприємстві системи матеріального стимулювання, з чітким виділенням
її сутності, цілей і завдань, факторів впливу на поточну і перспективну
діяльність та постійного моніторингу, що дозволяє контролювати рівень
мотивації; забезпечення оперативного інформаційного обміну даними
всередині підприємства про роботу персоналу, що дозволяє своєчасно
отримувати,

контролювати

і

коригувати

показники

роботи

співробітників; використання індивідуального підходу до мотивації
кожного співробітника, з урахуванням його статусу і життєвих
цінностей;

зосередження

акценту

на

формування

персоналу

з

переважанням внутрішньої мотивації до праці; створення правильного
підходу до заохочення окремих людей за сукупний внесок групи.
Формування

системи

управління

персоналом

з

використанням

запропонованих елементів дозволить найбільш повно використовувати
наявний трудовий потенціал.
Керівництво торгово – промслових підприємств має піклуватися
про своїх висококласних фахівців та працівників, що володіють
здатністю такими стати. Основне завдання

керівника –

створити

колектив, в якому було б краще, ніж в інших компаніях.
Список використаних джерел:
1. Ігнатьєва Т.Ю. Система управління персоналом як основний елемент
системи управління підприємством/Т.О. Погорєлова, Т.Ю. Ігнатьєва
// Вісник Національного технічного університету „Харківський
політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Серія: Технічний
прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. - 2013. № 21 (994) 2013 – C. 133
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УДОСКОНАЛЕННЯ HR-БРЕНДА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ
МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті теоретичні аспекти HR-бренду, поняття і етапи
формування та реалізації HR-бренду, особливості залучення молодих
робітників в організацію через елементи HR-бренду. Проведено
дослідження факторів, що впливають на залучення молодих працівників
у діяльність підприємства. Розроблено проектні заходи щодо
вдосконалення HR-бренду для залучення молодих працівників
підприємства.
Ключові слова: внутрішній HR-бренд, зовнішній HR-бренд, молоді
працівники, молодіжний кадровий резерв,управління персоналом.

Сучасні підприємства усвідомлюють: для того, щоб залучити
потрібних їм людей і переконати їх залишатися вірними компанії і
працювати
послідовний

на
і

повну

силу,

орієнтований

потрібно

більш

цілеспрямований,

на вигоду підхід, ніж той, який

застосовувався раніше. Так само необхідно враховувати довгострокові
тенденції (а саме того, що підприємство повинно відноситись до своїх
цінних співробітників так само, як і до цінних клієнтів), того, що
більшості компаній необхідно зосередитися на управлінні тим брендом,
для якого ці люди працюють - брендом роботодавця. Актуальність даної
проблематики зумовила звернення в рамках даної статті до теми HRбренду.
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Мета статті - розробити проектні заходи щодо вдосконалення HRбренду для залучення молодих працівників на підприємстві.
Дана проблематика знайшла певне висвітлення в науковій
літературі як зарубіжній, так і у вітчизняній. Початок дослідженню HRбренду як самостійної діяльності у сфері управління людськими
ресурсами, спрямованої на привабливість компанії як роботодавця було
покладено зарубіжними дослідниками, і вони ж згодом розробили
концепцію HR-бренду, виділивши його основні елементи, інструменти,
розрахунок ефективності заходів тощо Ключовими тут з'явилися
дослідження Мінчінгтона Б [3].
Поява інтересу до даної тематики в Україні можна віднести до
другої половини 2000-х рр., коли поступово почав проявлятися,
насамперед, дослідницький інтерес до бренду роботодавця. Вітчизняні
автори

пояснюють

інтерес

до

розвитку

бренду

роботодавця

трансформацією «ринку роботодавця» в «ринок працівника». Багато
публікацій присвячені доцільності і місцю бренду роботодавця в
Україні, а також його сутності і досвіду застосування. Серед авторів,
найбільш активно працюють у сфері HR-бренду, слід назвати
Бруковська О., Осовіцкая Н., Мансуров Р.Е. та ін.
HR-бренд є невід'ємною частиною загального бренду компанії.
Виділення його в окрему категорію відбулося відносно недавно, тому
поки ще саме поняття «HR-бренд» не стало загальноприйнятим і
звичним. Виконаний нами аналіз теоретичних джерел з вивчення даної
технології

управління

людськими

ресурсами,

дозволяє

зробити

висновок, що, на сьогоднішній день, поки не сформувалося єдиного
розуміння даної дефініції. Проте, в цілому, «HR-бренд» можна
розглядати

як

комплекс

заходів

спрямованих

позитивного ставлення до компанії як роботодавця.
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на

формування

З моменту свого зародження з початку 1990-х HR-бренд пройшов
три стадії розвитку: HR-бренд 1.0, HR-бренд 2.0, HR-бренд 3.0 (таблиця
1).
Таблиця 1
Стадії розвитку HR-бренда1.0, 2.0 і 3.0
Характеристика
бренда

Стадії розвитку HR-бренда
HR-бренд 1.0

HR-бренд 2.0

HR-бренд 3.0

З 1993—2000

З 2000 року

З 2009 року

Заповнити

Залучити

Зробити

вакансії

співробітникі

краще

року
1. Мета

світ

в
2. В центрі

Роботодавець

Співробітник

Зацікавлені
сторони

3.Усвідомлення
благополуччя

Співробітник

Дефіцит

Співробітники

и

таланів

як актив

Надлишок

Дефіцит

Оптимізація

талантів

талантів

людського

як

невичерпний
ресурс

4.Рухаюча сила

потенціалу
5.Ціннісні

Функціональн

Функціональн

Функціональн

пропозиції

е

е і емоційне

е, емоційне і
духовне
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6.Ключові

Робота на все

Декілька

Поєднання

поняття

життя

робіт

роботи

та

працевлаштуван

особистого

ня

життя

За даними дослідження «Корпоративний бренд компанії як
роботодавця», проведеного міжнародною компанією Expert за підтримки
«ЕКОПСИ Консалтинг», основними складовими бренду роботодавця є:
- стабільність компанії (історія розвитку, вік компанії, позиція на
ринку, впізнаваність споживчих брендів і т. д.);
- перспективи розвитку (перспективність галузі, лідерська позиція,
конкуренція на ринку і т. д.);
- образ «першої» особи компанії (популярність, впізнаваність і
репутація вищих менеджерів компанії);
- структура і прозорість бізнесу (чітка організаційна культура,
прозорі бізнес-процеси і т. д.);
-

корпоративна

культура

(корпоративні

цінності,

стиль

менеджменту, зацікавлене ставлення керівництва до співробітників,
«здоровий» психологічний клімат і т. д.);
- кар'єрне зростання (наявність кадрового резерву, відсоток
співробітників, що отримали просування, можливості реалізації наявних
знань і навичок, об'єктивність в оцінці роботи і т. д.);
- професійний розвиток (видатки на навчання співробітників,
практика стажувань та ротацій, участь персоналу в реалізації та розробці
інноваційних проектів і т. д.);
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- рівень компенсації (рівень зарплат, системи премій і бонусів,
ясність бонусних схем, соціальний пакет і т. д.);
- умови праці (стабільні характеристики зайнятості, зміст, графік
роботи, оснащеність робочих місць і т. д.) [1].
В HR-бренді виділяють два основних напрямки: внутрішнє і
зовнішнє.
Основною цільовою аудиторією внутрішнього HR-бренду - є
співробітники

компанії.

Таким

чином,

внутрішній

HR-бренд

спрямований на підвищення лояльності співробітників, задоволеності
роботою, гордості за компанію, в якій вони працюють [1].
Зовнішній HR-бренд орієнтований на фахівців, які поки знаходяться
по той бік організації - тобто на потенційних претендентів. Говорячи
маркетинговими термінами, кандидати є в даному випадку цільовою
аудиторією. Будь-якій компанії доводиться позиціонувати себе як
роботодавця: на робочих сайтах, дошках оголошень, у пресі, в кадрових
агентствах і т.д. Однак не всі роблять це продумано, відповідно до
вибудуваної концепцією формування бренду роботодавця. Дослідження
HR-бренду як механізму залучення молодих працівників проводилося
нами у ВАТ «Тунельний загін № 18» в липні-серпні 2013 року. Відкрите
акціонерне товариство "Тунельний загін № 18" є спеціалізованою
будівельною організацією, що здійснює будівництво підземних споруд
на території Сибіру, Краснодарського краю та м Москва.
Дослідження здійснювалося наступними методами: SWOT-аналіз за
системою управління персоналом підприємства; аналіз документів та
опитування у вигляді анкетування (таблиця 2).
Таблиця 2
SWOT-аналіз ВАТ «Тунельний загін № 18»
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C - Сильні сторони

CC – Слабкі сторони

1

2

Внутрішнє середовище
1.

Наявність

власного

1.

Плинністькадрів

серед

навчального центру;

робітників;

2. Особиста зацікавленість і доля

2. Контрактна система прийому на

Першої особи

роботу зі строком на 2 місяці з

- генерального

директора в створенні та розробці

подальшим

інноваційних ідей;

договору, що знижує впевненість

3.

Використання

новітніх

продовженням

в «завтрашньому дні» у персоналу

технологій від провідних світових

компанії;

виробників.

3. Відсутність технології пошуку і

Аналогів,

яких

в

Україні немає;
4.

Комфортна

прийому
обстановка

в

офісах;
5.

роботу

нових

висококваліфікованих фахівців;
4. Відсутність зворотного зв'язку

Добре

інфраструктура

розвинена
соціального

та

побутового обслуговування.
6.

на

Добре

розвинена

від співробітників про ступінь їх
задоволеності
компанії.

система

планування, фінансів, правового
забезпечення,

бухгалтерського

обліку та управління якістю;
7. Компанія постійно випускає
буклети, на сторінках

яких

публікуються матеріали поточної
діяльності, останні новини та
досягнення;
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і

лояльності

М– Можливості

З – Загрози

Зовнішнє середовище.
1. Збільшення числа бажаючих

1. Негативні наслідки світової

підвищити

фінансової кризи і пов'язане з ним

свій

професійний

рівень (що викликано масовими

погіршення

звільненнями на підприємствах в

вітчизняних підприємств.

результаті дії фінансової кризи).

2. Зміна законодавчої бази, що

2. Ріст соціальної стурбованості

регулює діяльність підприємств.

за

3.Сильна конкуренція в галузі.

своє

майбутнє,

одним

з

фінансового

стану

наслідків якого є рішення про

4. Наявність пропозицій на ринку

підвищення кваліфікації.

праці

4. Політика держави, спрямована

персоналу в галузі будівництва

на

мостів і т. д.

інноваційний

розвиток

для

кваліфікованого

економіки .
5. Наявність нових привабливих
географічних ринків.

Далі для досягнення мети дослідження нами були вивчені наступні
джерела інформації: «Положення про роботу з персоналом» ВАТ
«Тунельний загін №18» (від червня 2007 року); "Управління якістю";
офіційний сайт ВАТ «Бамтунельбуд».
Основні

документи,

що

впливають

на

залучення

молодих

працівників, розподілені по факторам моделі залученості і наведені в
таблиці 3, всі документи прийняті на рівні ВАТ «Бамтунельбуд» або на
рівні ВАТ «Тунельний загін № 18».
Таблиця 3
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Нормативна база, що включає формування залучення молодих
працівників
Вид документа

Зміст документа

Фактор, формування
залученості молодих
працівників

1

2

Трудовий договір

Положення
оплату

про
праці

3

Предмет

трудового

договору

праці

Забезпечення

Стимулювання

матеріальної

праці

робітників,

зацікавленості

керівників, фахівців

працівників

і службовців

підприємства

Положення

про

Стимулювання

Забезпечення

Стимулювання

преміювання

матеріальної

праці

працівників

зацікавленості
працівників
підприємства,
підвищення
ефективності та якості
роботи, залучення та
закріплення
професійного
кадрового

складу,

стимулювання
безперервної трудової
діяльності працівників
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Положення
працю

про

Зобов'язання

з

роботодавця:

персоналом

Якість
трудового

- У сфері трудових
відносин;

життя,

професійний
розвиток.

- У сфері оплати
праці;
-

У

сфері

У

сфері

мотивації;
-

соціальних гарантій;
- У сфері розвитку
персоналу.
Керівництво

по

Процес

організації

системі

професійного навчання

менеджменту

робітників,

якості, екології та

додаткової професійної

охорони праці .

освіти

а

Професійний
розвиток

також

керівників

і

спеціалістів.

Результат

дослідження

формування

залучення

молодих

співробітників у ВАТ «Тунельний загін № 18» методом аналізу
документів показав, що в організації немає нормативних документів
регулюючих діяльність молодих співробітників.
Для проведення анкетування нами була обрана група респондентів молоді співробітники організації (фахівці у віці від 20 до 35 років), 70
осіб (51% від генеральної сукупності).
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В

основу

Р.Е.Мансурова

даного

методу

«Методика

дослідження

експрес-діагностики

була

взята

стану

анкета

HR-бренду

компанії», яка дозволяє визначити значення факторів поточного стану
HR-бренду і виявити фактори, що впливають на ефективну мотивацію
персоналу [2].
Виходячи з виявлених проблем, нами був розроблені наступні
проектні заходи (таблиця 4).
Таблиця 4
Проектні

заходи

щодо

вдосконалення

залучення

молодих

працівників у ВАТ «Тунельний загін №18»
Виявлені проблеми

Проектні

Документальне

заходи

запезбечення

Внутрішній HR—бренд
Програми
здебільшого

навчання
мають

технічну спрямованість

Розробка

та

затвердження

про

програми роботи з

молодіжного

молодіжним

кадрового резерву

кадровим резервом
Відсутність

програм

формування

та

розвитку особистісних
компетенцій,

що

впливають

на

Проект Положення

результативність праці
молодих спеціалістів /
менеджерів.
443

формування

Висока

плинність

кадрів серед молодих
працівників.
Відсутність

системної

роботи

кадровим

з

резервом

з

числа

молодих працівників.
Відсутність

чіткої

кар'єрної драбини

Розробка

та

затвердження
карьєрограми

Проект карєрограми
для робітника

для

робітника
Зовнішній HR—бренд
Немає

технології

Розробка

пошуку і прийому на

затвердження

роботу

програми

та

Проект

програми

«Професія в дії»

«Професія в дію»
Отже, запропоновані нами проектні заходи дозволять удосконалити
HR-бренд для залучення молодих працівників у діяльність підприємства
та підвищити його конкурентоспроможність не тільки на ринку праці,
але в основному виді економічної діяльності.
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СтоляренкоТ.В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
ВПЛИВУ НА КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено питання впливу соціально-психологічних
факторів на працівників підприємств та наведено способи зменшення їх
негативної дії задля підвищення продуктивності праці. Наведені такі
сучасні
соціально-психологічні
напрямки
як:
коучінг
та
нейролінгвістичне програмування, що призведе до формування
стабільного, позитивного психологічного клімату в колективі.
Ключові слова: мотивація праці, стимулювання, мотивація праці,
плинність кадрів, соціально-психологічні фактори, соціальнопсихологічні методи, колектив, нейролінгвістичне програмування,
коучінг.
На сьогодні залишається проблемним питання ефективності
управління

трудовим колективом на підприємстві, так як для

досягнення цілей організації керівники повинні шукати ті методи, які
змусять працівників якісно виконувати свою роботу. Відомо, що
колектив є чимось більшим, ніж просто логічне впорядкування
працівників, що виконують взаємозв'язані завдання. Вчені наголошують,
що організація є також і соціальною системою, де взаємодіють окремі
особи і формальні і неформальні групи. І від соціально-психологічного
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клімату, від настрою кожного працівника залежить і продуктивність
праці, і здоров'я і багато що інше.
На нашу думку, доцільно звернути увагу на більш детальне
вивчення ролі соціально-психологічних факторів в управлінні кадрами
на підприємстві, бо за нездорового психологічного клімату в організації
підвищується плинність кадрів, що перешкоджає досягненню стійкості і
рівноваги промислово-економічних систем, впливає на якість праці та
обсяг отриманого прибутку підприємств; залучення нових робітників
коштує дорожче, ніж навчання своїх. Увага, яка приділяється
врахуванню

соціально-психологічних

тенденцій,

забезпечить

ріст

соціальної ефективності, яка поряд з економічною є найважливішою
передумовою успіху підприємства і його персоналу.
Ціль статті полягає у визначенні соціально-психологічних факторів,
що впливають на працівників та пошуку шляхів зменшення їх
негативної дії на трудовий колектив.
Цими питаннями займалися такі відомі вчені як: А. Бодалев, О.
Євтихов, І. Рибкін, Е. Падар, Д. Молден, Е. Мейо. Є публікації які
присвячені вивченою соціально-психологічного

клімату

колективу

Черепкова Н.В., Ольшанский В.Б., Чугункин С.А. та інші.
Соціально-психологічні методи діють як регулятори соціальних,
психологічних, ідеологічних та етичних відносин у колективі. Велика
кількість психологічних факторів відображається на результатах праці.
Вміння їх враховувати допомагає керівнику цілеспрямовано впливати на
окремих працівників і формувати колектив з єдиними цілями.
Фактично

соціально-психологічні

методи

—

це

сукупність

специфічних прийомів впливу на особистісні відносини, які виникають у
трудових колективах, а також на соціальні процеси, які в них
відбуваються. їх можна поділити на дві групи: соціальні і психологічні.
Колектив - група об'єднаних загальними цілями і завданнями
людей, що досягла в процесі соціально цінної спільної діяльності
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високого рівня розвитку. В колективі формується особливий тип
міжособових відносин, що характеризуються високою згуртованістю як
ціннісно-орієнтаційною єдністю, колективістським самовизначенням,
колективістської

ідентифікацією,

соціально

цінним

характером

мотивації міжособистісних виборів, високою референтністю членів
колективу по відношенню один до одного, об'єктивністю у викладі та
прийнятті відповідальності за результати спільної діяльності.[1, C.247]
Основним структурним підрозділом з управління колективом в
організації є відділ кадрів, на який покладено функції з прийому і
звільнення робітників, а також з організації навчання, підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів.
Як

вже

зазначалось,

ефективність

функціонування

кожної

організації знижує висока плинність кадрів. Тому управління плинністю
кадрів організації, з'ясування причин плинності в сучасних соціальноекономічних умовах є важливим завданням кадрової роботи.
З якісного боку процес плинності характеризується факторами,
причинами і мотивами. Виявити причини, мотиви і фактори потрібно
для розробки конкретних заходів зниження плинності кадрів.
Мотиви є першочерговим матеріалом для встановлення причин.
Традиційно трудову мотивацію сприймають як пояснення внутрішніх
факторів чи психологічного стану та відношення людини до того, що
повинно бути зроблено чи досягнуто в якості цілі поведінки. Причини
звільнення тісно пов'язані з факторами, під якими розуміють: зміст і
організацію праці, систему морального і матеріального стимулювання;
організацію

виробництва

та

управління;

стиль

керівництва,

взаємостосунки в колективі, систему професійного просування. Тож,
щоб ефективно мотивувати персонал, керівники повинні знати природу
людської

поведінки, характер

внутрішніх

відповідно до цього підібрати відповідні методи.
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спонукальних

сил та

Більшість працівників прагнуть насамперед постійного збільшення
заробітної плати, але в сучасних умовах українські компанії не здатні в
повному обсязі забезпечити всі їх потреби. Ми вважаємо, що протягом
тривалого

періоду

наука

управління

перебільшувала

значення

матеріальних стимулів. Бо в результаті проведених досліджень було
встановлено, що задоволеність працівників матеріальними умовами
праці

далеко

не

в

усіх

випадках

призводить

до

підвищення

прдуктивності праці. Для вирішення цієї проблеми в даній ситуації ми
пропонуємо

звернути

увагу

саме

на

нематеріальну

сторону

стимулювання, так як інколи персоналу важливіше відчути себе
частиною важливої системи та те, що вони роблять одну справу.
Саме це питання досліджував Мейо і він пропонує такі засоби
підвищення продуктивності праці як: паритетне управління, засноване
на обліку взаємних інтересів адміністрації та працівників підприємства;
гуманізація праці, що забезпечується впровадженням нових технологій,
створенням сприятливих умов праці; прийняття колегіальних рішень,
демократичний

стиль

керівництва

підприємством;

просвітництво

працівників, їх професійне навчання та створення умов для підвищення
їх професійної кваліфікації [3,C.69 ] .
Дані правила не втрачають свого внеску і сьогодні, тому сучасним
менеджерам слід використовувати їх задля підвищення продуктивності
праці, а також вони будуть основним шляхом розв’язання суспільних
протиріч і забезпечить соціальну стабільність суспільства. Так як
управління персоналом потребує саме психологічного занурення у світ
працівника.
Не останнє місце на формування соціально-психологічного клімату
має

вплив

фактори

макро-

та

мікросередовища.

Фактори

макросередовища – це той суспільний фон, на якому будуються і
розвиваються відносини людей. До цих факторів належать:
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− суспільно-політична ситуація в країні – ясність і чіткість
політичних економічних програм, довіра до уряду;
− економічна ситуація в суспільстві – баланс між рівнями
технічного і соціального розвитку;
− рівень життя населення – баланс між заробітною платою рівнем
цін, споживча здатність населення;
− організація життя населення – система побутового і медичного
обслуговування;
−

соціально-демографічні

фактори

–

задоволення

потреб

суспільства і виробництва в трудових ресурсах;
− регіональні фактори – рівень економічного і технічного розвитку
регіону;
− етнічні чинники – наявність або відсутність міжетнічних
конфліктів.
Чинники мікросередовища – це матеріальне і духовне оточення
особистості в організації. До мікрофакторів відносяться об'єктивні
(комплекс технічних, санітарно-гігієнічних, управлінських елементів у
кожній конкретній організації) та суб'єктивні (соціально-психологічні
фактори):
− формальна структура – характер офіційних організаційних
зв’язків між членами групи, офіційні ролі і статуси членів групи;
− неформальна структура – наявність товариських контактів,
співпраці, взаємодопомоги, дискусій, суперечок, стиль керівництва,
індивідуальні психологічні особливості кожного члена групи, їх
психологічна сумісність [2, C. 27].
Особливим фактором впливу на працівника, на нашу думку, є вище
зазначений

соціально-психологічний клімат в організації. Його

визначають як якісний бік міжособистісних взаємин, який виявляється у
вигляді

сукупності

перешкоджають

психологічних

продуктивній

умов,

спільній
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що

діяльності

сприяють
й

чи

всебічному

розвитку

особистості

в

групі.

Міжособистісні взаємини в процесі спільної виробничої діяльності
мають як усвідомлений, так і не усвідомлений, як необхідний, так і
випадковий характер.
Ось

чому

стан

соціально-психологічного

клімату

потрібно

розглядати якфункцію безлічі взаємопов’язаних факторів. Соціальнопсихологічний
обумовлений

кліматгрупи

являє

особливостями

собою

стангрупової

життєдіяльності

психіки,

певноїгрупи.

Це

своєрідний сплав емоційних та інтелектуальних установок, відносин,
настроїв, почуттів, думок членів групи. Все цеокремі елементи
соціально-психологічного клімату. Слід такожвідзначити, що стани
психіки групи характеризуються різним ступенемусвідомленості[1,C.
249]..
Необхідно

чітко

психологічногоклімату

розмежовувати
і

чинники,

елементи

що

впливають

соціальнона

нього.

Приміром,особливості організації праці в який-небудь трудової групі не
єелементами

соціально-психологічного

клімату,

хоча

вплив

організаціїпраці на формування того чи іншого клімату безсумнівний.
Задля запобігання несприятливого клімату в колективі, ми
пропонуємо ще при підборі персоналу керівникам звертати увагу не
тільки на професійні якості, а й враховувати риси характеру потенційних
працівників. Для налагодження соціально-психологічного клімату ми
рекомендуємо забезпечити комфортні умови праці, проводити спільні
заходи, такі як: відзначання з колективом Нового року, днів народжень
співробітників та інші свята, час від часу вирушати разом в походи або
на пікніки. Такі заходи не можна перетворювати на нудні зустрічі, на які
заборонено не бути. Все це, на нашу думку, згуртує колектив та
покращить взаємовідносини між працівниками.
Також рекомендуємо керівникам дозволяти співробітникам більше
контролювати себе і навколишнє оточення. Людина відчуває себе більш
450

щасливою і впевненою, коли розуміє, що від неї щось залежить.
Наприклад, у багатьох компаніях є чіткий список речей, які можуть бути
присутніми на робочому місці і від яких доведеться відмовитися. Такий
підхід до справи позбавляє співробітника можливості самому формувати
свій робочий простір. Це може значно знизити його настрій, зробити
його більш дратівливим, а, отже, призведе до конфліктів всередині
колективу.
Необхідно заохочувати спілкування співробітників один з одним.
Так як деякі роботодавці вважають, що спілкування в робочий час
негативно позначається на результатах діяльності співробітників. Однак
відсутність спілкування пригнічує працівників, вбиває в них інтерес до
своєї діяльності і в кінцевому підсумку призводить до роз'єднаності
колективу.
Також менеджери повинні попіклуватися про організацію робочого
процесу таким чином, щоб у колективі все робилося вчасно.
Постаратися уникнути кризових ситуацій, що виникають через
відсутність часу. Для цього необхідно здійснювати всі важливі дзвінки
перед обідом або перед закінченням робочого дня. Такі бесіди будуть
більш продуктивними, займуть менше часу, а також виключать
можливість виникнення несприятливої атмосфери всередині колективу.
Для підвищення продуктивності праці, що в результаті це призведе
до зростання рівня доходів необхідно також застосувати такий
соціально-психологічний метод як коучінг. Метою коучінгу є розкриття
людського потенціалу. У ньому відсутні директивні настанови, коуч
бачить перед собою особистість або групу особистостей, які мають усі
необхідні ресурси на успіх. Він не показує їм шлях до вирішення
проблем чи певного завдання, а допомагає знайти власне вирішення.
Коуч може відстежувати динаміку групи і керувати процесом, тим
самим дозволяючи групі сконцентруватися на виконанні головних
завдань.
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Також

для

управління

персоналом

менеджерам

слід

використовувати такий метод як «НЛП», що означає «нейролінгвістичне
програмуванння».
При цьому НЛП допомагає:
− встановити особисті взаємини та поліпшити їх;
−

розвинути

дар

переконання;

перейти

до

позитивного

світосприйняття;
− підвищити рівень самооцінки; подолати наслідки негативних
переживань минулого;
−

зосередитися на намічених цілях і направити всі сили на їх

досягнення;
− діяти з максимальною продуктивністю.
Даний

метод

швидше

допоможе

керівникові

будь-якого

підприємства побудувати систему соціально-психологічних методів, що
впливатимуть на результативність праці.
Отже, соціально-психологічні фактори залишаються актуальними в
управлінні плинності кадрів. Для формування міцної трудової мотивації
необхідно, щоб зміст праці виходив за межі тільки особистих
матеріальних потреб людини. Мотивація високопродуктивної праці
дозволить забезпечити поряд із відновленням нормальної працездатності
працівників зменшення плинності кадрів, підвищення місця, яке посідає
цінність праці в загальній структурі соціальних цінностей, формування
нової трудової свідомості і трудової етики. Стимулювання як тактика
вирішення проблеми є орієнтацією на фактичну структуру цінностей і
зацікавлень

працівника,

на

більш

повну

реалізацію

трудового

потенціалу.
При створенні сприятливого соціально-психологічного клімату
необхідно звернути увагу на підбір персоналу, який би мав такі риси, що
зменшить конфліктність на підприємстві. А також необхідно зручно
обладнати

робочий простір, проводити неформальні зустрічі для
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зближення колективу. При керуванні персоналом менеджери повинні
звернутися

до

використання

таких

методів

як:

коучінг

та

нейролінгвістичне програмування.
На додаток, слід не забувати і про відомі раніше методи, серед яких
можна виділити: паритетне управління, прийняття колегіальних рішень,
демократичний стиль керівництва, делегування персоналу певних справ.
Урахування соціально-психологічних факторів дозволить створити
дієвий,

ефективний

механізм

управління

плинністю

кадрів

на

підприємствах, що вплине на якість трудових ресурсів і на роботу
підприємств у цілому.
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м. Вінниця
Управління бізнесом в кризових ситуаціях
Кризові явища у функціонуванні підприємств і організацій набули в
Україні досить масштабного характеру, значного, і, тим більше,
позитивного досвіду роботи управлінського корпусу в подібних умовах
ще явно не вистачає. В зв’язку з цим продовжує залишатися актуальним
питання масштабного оволодіння українськими менеджерами досвідом
вирішення кризових ситуацій, які виникають в процесі управління
підприємствами.
Сьогодні значній кількості українських підприємств є
притаманними ті чи інші проблеми кризового характеру, які потребують
негайного вирішення, щоб уникнути серйозніших наслідків –
банкрутства та ліквідації. В зв’язку з цим, стають актуальними
дослідження проблем менеджменту та удосконалення механізмів
управління в умовах кризи. Вказані складові менеджменту потребують
подальшої розробки на основі аналізу концепцій класичного
менеджменту.
Криза підприємства являє собою процес, перебіг якого
детерміновано під часу. Як процес економічна криза має свій початок і
кінцевий період часу. Крім того, економічна криза характеризується не
просто як процес, а як багатостадійний процес, що визначає
диференціацію механізмів антикризового управління в розрізі окремих
стадій його протікання на підприємстві. Загальні часові межі цього
процесу характеризуються періодом часу від початку економічної кризи
до його закінчення.
Криза підприємства є об’єктивним економічним процесом. Кризи
неминучі в діяльності будь-якого підприємства і отримують повсюдне
прояв. Більше того, криза розглядається не тільки як об’єктивно
неминучий, але і як об’єктивно необхідний процес, що несе імпульс
інтенсифікації розвитку підприємства. Об’єктивна природа кризи
підприємства відображає не тільки закономірність її настання, а й
можливість виходу з його
Нами поділяється думка Скібіцького стосовно того, що сутність
економічної кризи проявляється у перевиробництві товарів відносно
платоспроможного сукупного попиту, в масових банкрутства фірм,
зростанні безробіття та інших соціально-економічних потрясіннях [1].
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Існують основні фактори, що обумовлюють кризовий розвиток
підприємства. У процесі вивчення та оцінювання ці фактори
поділяються на дві основні групи: ті, що не залежать від діяльності
підприємства (зовнішні або екзогенні фактори) та залежні від діяльності
підприємства (внутрішні або ендогенні фактори).
Особливістю кризи підприємств є його висока залежність від
зовнішніх факторів – рівня регулювання фінансової діяльності
підприємства, кон’юнктури фінансового ринку, ступеня розвитку його
інфраструктури тощо, коливання яких в динаміці носить найбільш
інтенсивний характер. Разом з тим, ця криза досить часто виникає і під
впливом негативних внутрішніх факторів. Частина цих внутрішніх
чинників може носити суб’єктивний характер. Як правило, така криза
може бути відносно швидко вирішена за рахунок внутрішніх механізмів
антикризового управління.
Слід зауважити, що у країнах з ринковою економікою щорічно
сотні тисяч підприємств припиняють свою діяльність, втративши
актуальність через не відповідність виробничого й інтелектуального
потенціалу існуючим вимогам ринку. Криза неефективних підприємств
– це нормальне явище ринкової економіки. Але варто відзначити, що
відносно кризового стану українських підприємств, основними
причинами її виникнення можна назвати:
- недостатній рівень знань про можливості передбачення кризи;
- низький рівень функціонування і взаємозв’язку між такими
важливими механізмами як соціально-політичний, господарськоекономічний, культурно-психологічний;
- незадовільне керівництво, яке є первинним внутрішнім чинником і
головною першопричиною розвитку кризи (недостатні знання
керівництва; незбалансована адміністративна команда; відсутність
стратегічного підходу; слаба дисципліна; аморальність і недостатність
ентузіазму);
- недостатній контроль, який проявляє себе в трьох аспектах:
відсутність планування, необґрунтоване ухвалення рішень, випадкові
відхилення, помилки та прорахунки (інженерні, управлінські, політичні);
- неналежне виконання фінансовими службами покладених на них
функцій, зокрема відсутність гнучкого фінансового планування та
аналізу, управління ризиками тощо.
Проблема полягає в тому, що більшість підприємців не знають
чинників виникнення кризи на підприємстві та не проводять своєчасної
комплексної діагностики стану підприємства сучасними методами.
Тому, одним із важливих факторів у досягненні позитивних результатів і
виходу з кризової ситуації стає визначення причин її настання.
Загрозі «кризового стану» підприємства притаманні два аспекти –
зовнішній і внутрішній. Зовнішній полягає в здатності підприємства
мобілізувати необхідний обсяг оборотних коштів для виконання своїх
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зобов’язань перед кредиторами. Внутрішній – у здатності забезпечити
обсяг оборотних коштів, необхідних для ведення господарської
діяльності. Підтримка величини оборотних коштів на відповідному рівні
здійснюється за рахунок грошових і еквівалентних їм ресурсів
підприємства.
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;
- 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 [2].
Фази та етапи розвитку управління в умовах кризи такі: перша фаза
– етапи шоку і відкочування, друга фаза – етапи адаптації і опанування
ситуації. Система менеджменту у кризових ситуаціях передбачає [3]:
- постійний моніторинг зовнішньої та внутрішньої ситуацій;
- розроблення заходів зниження зовнішньої вразливості
підприємства;
- підвищення внутрішньої гнучкості управління;
- розроблення випереджувальних планів щодо методів управління у
кризовій ситуації;
- негайне впровадження запланованих практичних заходів у разі
виникнення кризової ситуації.
Часто кризові ситуації в розвитку підприємства неможливо
усунути. Вони виникають як об’єктивні явища, що відтворюють
циклічний характер розвитку соціально-економічних систем. Але
гостроту криз можна й потрібно зменшувати з урахуванням їх
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особливостей, а також своєчасно розпізнаючи їх наближення. Це
досягається лише за допомогою антикризового управління.
Проаналізувавши вищенаведене можна зробити висновок про те,
що криза зазвичай сприймається як негативне для діяльності
підприємства та бізнесу в цілому явище, вона становиться загрозу і несе
цілий ряд небезпек, однак при широкому на неї погляді, так само
потрібна системі, що розвивається, як і стабільність. Кризу потрібно
розглядати як переломний момент у розвитку бізнесу, що дає новий
простір для економічних змін.
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Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються
невизначеністю,
динамічністю,
ризикованістю,
підвищеннямінтенсивності конкурентної боротьби обумовлюють
зміщення акцентів увагина персонал підприємства, що стає основою
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Персонал є
стратегічним ресурсом підприємства,який вимагає пошуку нових
механізмів управління ним для забезпечення результативності його
роботи в довгостроковій перспективі. Виходячи зцього, особливої
актуальності набуває вивчення можливостей ефективногоуправління
персоналом
підприємства,
що
зумовлює
необхідність
формуваннясистеми стратегічного управління персоналом, яка б
забезпечувала конкурентоспроможність та життєздатність підприємства.
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Вагомий внесок у розвиток стратегічного управління зробили
вчені: Д.Аакер, І.Ансофф, Х.Віссєма, У.Кінг, Д.Кліланд, Г.Мінцберг,
А.Дж. Стрікленд, О. С. Віханський, В.А.Винокуров, А.П.Градов,
П.В.Забєлін, Г.Б.Клєйнер, М.І.Круглов, В.Д.Маркова, B.C. Єфремов,
В.А.Білошапка, В.Г.Герасимчук, А.П.Наливайко, B. C. Пономаренко,
О.І.Пушкар, О.М.Тридід, М.В.Туленков, З.Є.Шершньова, В.І. Щелкунов
та ін.
Метою дослідження є визначення сутності та особливостей
стратегічного управління персоналом в сучасних умовах.
Персонал – найважливіша складова діяльності будь-якого
підприємства. Саме персонал підприємства є невичерпним резервом
підвищення ефективності діяльності підприємства, важливим
стратегічним потенціалом, впливають на його конкурентоспроможність,
визначають напрями подальшого розвитку [1, с. 55].
Стратегія управління персоналом є ключовою функціональною
стратегією організації. Для умов економіки України дана стратегія стає
однією з головних не стільки через логіку планованого стратегічного
розвитку, але все частіше як єдиний реально можливий стратегічний
фактор. Розробка кадрових стратегій підприємства полягає у визначенні
довгострокового напрямку розвитку певних систем управління
персоналом, які спрямовані на досягнення цілей, обумовлених кадровою
політикою підприємства в тій чи іншій країні [2, с. 12].
Поширення на вітчизняних підприємствах ідей та прийомів
стратегічного управління, в основному, стосується змін у організаційній
структурі управління і у значно меншому ступені торкається змісту
діяльності керівників. Вивчення робіт різних авторів та узагальнення
досвіду діяльності вітчизняних виробників дозволяє визначити основні
причини ускладненого та уповільненого переходу підприємствами
України до системи стратегічного управління.
1. Проблеми інформаційного забезпечення функцій управління.
Стратегічне управління базується на основі збирання та аналізу
різноманітної інформації як про підприємство, так і про його зовнішнє
оточення. Керівники українських підприємств зазначають, що вони не
мають достатньої інформації про стан ринку. До того ж бракує не тільки
інформації, але й технічних засобів її обробки.
2. Незадовільний стан сучасного господарського механізму як
системи принципів, методів, стимулів. Відсутні макроекономічні та
галузеві орієнтири. Різні автори до найбільш поширених інструментів
промислової політики розвинутих країн відносять пряме державне
датування окремих видів продукції та наукових розробок; державні
закупівлі і замовлення; активне застосування антидемпінгового та
антимонопольного законодавства; надання доступу до кредитних коштів
на виняткових умовах за рахунок бюджету; активну роботу на
зовнішньополітичній арені з метою розширення міжнародних
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економічних зв’язків; викуп державою ключових підприємств певної
галузі. Україною ж як інструменти промислової політики активно
застосовуються податкові та митні пільги. Проте, саме зниження
податкового тиску на підприємництво повинно стати не інструментом,
що застосовується до окремих підприємств, а умовою розвитку
виробництва та наповнення бюджету, способом виведення підприємств
у легальний сектор [3, с. 232].
3. Моральний та фізичний знос обладнання, недосконалість
технологій, а також брак та висока вартість кредитних ресурсів
стримують розвиток та оновлення засобів виробництва. Як наслідок,
значна частка виробників виявилась неспроможною до конкуренції на
внутрішньому, а тим більше на зовнішньому ринках, що призвело до
зростання кількості збиткових підприємств. Це, у свою чергу, призвело
до різкого скорочення інвестицій у виробничий капітал як власних, так і
залучених коштів.
4. Нестабільна правова база, нестійка система оподаткування
підприємницької
діяльності,
неповна
відповідність
системи
законодавчого забезпечення іноземних інвестицій міжнародним
правовим стандартам.
5. Соціальні, культурні, психологічні фактори, пов’язані з веденням
бізнесу та керівництвом ним. Населення України в значній мірі втратило
навички до підприємницької діяльності, самостійного прийняття рішень
в умовах ринкової економіки; поведінка найманих працівників
характеризується низькою відповідальністю за комерційний успіх
продукції підприємства та очікуванням постійної опіки з боку
адміністрації та держави. Для керівників більшості підприємств
характерним є підхід, при якому організація діяльності базується на
кількох ключових фігурах, без особистого втручання яких усі процеси
на підприємстві уповільнюються, або взагалі зупиняються. Це
призводить до практично повної залежності комерційного успіху
підприємства від цих особистостей. При цьому такі керівники практично
весь час проводять у процесі, а не над ним, тобто не займаються
розробкою стратегічних рішень. Аналіз результатів соціологічних
досліджень доводить, що вітчизняні підприємці при прийнятті ділових
рішень частіше спираються на особисту симпатію, ніж на прогнозний
розрахунок. Це вимагає від керівників та власників певних якостей, що
дозволять за таких умов забезпечити комерційний успіх їх підприємства.
Зазначені фактори вплинули на стратегічну поведінку підприємців,
ускладнили розробку та реалізацію довгострокових планів, примусили
керівників орієнтуватись на досягнення короткострокових цілей. Можна
дійти висновку, що стратегічне управління в Україні знаходиться на
стадії становлення. Воно ще не увійшло у широку практику вітчизняних
керівників, але вже є підприємства, на яких цілеспрямовано зайнялись
створенням системи стратегічного управління. Саме ті керівники, що у
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сучасних умовах втілюють на українських підприємствах ідеї
стратегічного управління, можуть розраховувати на одержання
усталених конкурентних переваг.
Таким чином, процес стратегічного управління персоналом є дуже
важливим, оскільки забезпечує підприємство висококваліфікованими
кадрами, створює умови для підвищення продуктивності праці,
забезпечує використання засобів мотивації та контролю, збалансування
інтересів підприємства і персоналу, що в свою чергу як результат
підвищує загальну ефективність діяльності організації. Але, разом з тим,
стратегічне управління працівниками є досить складним та динамічним
процесом. При його здійсненні фірма стикається з низкою перешкод, які
потребують своєчасного виявлення та реагування.
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В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають
проблеми управління. Назріла об'єктивна необхідність створити
управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження
стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських проблем,
що виникають у процесі будівництва такого механізму - одне з
найважливіших завдань науки управління.
Сьогодні в Україні створення
системи і зміна методів управління пов'язані з безперервним науковим
пошуком оптимального розв'язання складних економічних та соціально460

політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління,
стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро
стоїть задача організації управління підприємствами - створення цілком
нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і
порядок функціонування. Організація управління здійснюється шляхом
організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих
систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно
досягати цілей в умовах ринкових відносин[1] .
Управління персоналом вивчає людину в єдності усіх її проявів,
що впливають на усі процеси у підприємстві: від її залучення до
ефективного використання усього її потенціалу. Людина бере участь у
виробничій діяльності як її багатогранний суб'єкт: економічний
(виробник і споживач благ); біологічний (носій певної фізичної
конструкції і здоров'я); соціальний (член певної групи); правовий
(власник певних прав і обов'язків); культурний (носій певного
менталітету, системи цінностей, соціальних норм і традицій); емоційновольовий (той, що має певний характер і психологічний склад у цілому);
розумний (той, що має певний інтелект і певну систему знань). Усі ці і
деякі інші аспекти особистості за певних умов у більшому або меншому
ступені впливають на поведінку працівника в сфері праці [3].
Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно
нові вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність
більш високої інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час, володіти
комплексом організаційних і психологічних якостей, забезпечувати
творчий підхід до роботи. У цьому зв'язку особливої актуальності
набуває удосконалення якісного змісту діяльності менеджерів з
персоналу. Разом з тим, в Україні склалася ситуація, коли управлінню
персоналом не приділяється достатньо уваги, технологія розробки і
прийняття кадрових рішень є недосконалою і науково необгрунтованою,
у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної
ефективності в управлінні персоналом. Це пов'язано з існуванням ряду
проблем в області управління персоналом у підприємствах.
Слід
пам’ятати, що задачі управління полягають у визначенні цілей
організації і створенні необхідних умов (економічних, організаційних,
технічних, соціальних, психологічних і т. д.) для їхньої реалізації,
“встановленні гармонії” між індивідуальними трудовими процесами,
координації спільної діяльності працівників[2].
Крім того, управління в сучасних умовах повинно бути
спрямоване на задоволення потреб працівників, що, в свою чергу,
сприяє підвищенню ефективності діяльності організації. Управління це, насамперед, робота з людьми, а їхня трудова діяльність виступає
об'єктом керуючого впливу. Трудова діяльність людей в організації, їхні
відносини в процесі управління можуть посередньо виступати у виді
інформації в її різних формах. В процесі управлінської роботи
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відбуваються збір, обробка, передання інформації. Зв'язки в процесі
управління між різними управлінськими працівниками, між керівником і
виробничим персоналом здійснюються також за допомогою інформації.
Тому управлінська робота має інформаційну природу.
У
ході наукового дослідження ми мали змогу зробили висновок про те, що
основна мета управління персоналом - поєднання ефективного навчання
персоналу, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для розвитку
здібностей працівників, стимулювання їх до виконання робіт вищого
рівня.Концепції управління персоналом грунтуються на визнанні
зростаючої ролі особистості працівника, на знання його мотиваційних
установок, вміння їх формувати і направляти в відповідності з
завданнями, які стоять перед організацією.
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Проблеми захисту прав акціонерів

Актуальність даної теми полягає в тому що, в нашій країні недостатньо
розвинена галузь захисту прав акціонерів. Не викликає сумніву, що
захист прав акціонерів, осoбливо дрібних, є одним із найважливіших
елементів системи корпоративного управління і безпосередньо впливає
на ефективність функціонування акціонерних товариств.
Основні корпоративні права акціонерів у системі сучасного
корпоративного управління - це право на отримання частини прибутку
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корпорації у вигляді дивіденду; право на отримання частки майна при
ліквідації підприємства; право на участь в управлінні компанією шляхом
голосування на загальних зборах акціонерів; право на отримання
інформації про діяльність корпорації. Порушення чи непорушення прав
акціонерів залежить від ефективності викoристання ними різних
способів захисту. Правові способи захисту потребують більшихвитрат
часу, але є надійнішимищодо інших. При цьому, вдавшись до них,
акціонер має більші шанси відновити свої порушені права. Типовими
порушеннями прав акціонерів є неповідомлення власників акцій про
проведення загальних зборів акціонерів; зміна місця та термінів
проведення загальних зборів; недосконалі процедури реєстрації та
розрахунку кворуму на загальних зборах; унесення змін до порядку
денного зборів у ході їх проведення; відсутність в акціонерів, що
придбали акції товариства на вторинному ринку, можливості
ознайомлення зі статутом товариства; порушення прав акціонерів під
час додаткової емісії акцій тощо. Не викликає сумніву, що захист прав
акціонерів, особливо дрібних, є одним із найважливішихелементів
системи корпоративного управління і безпосередньо впливає на
ефективність функціонування акціонерних товариств.
Способи захисту прав акціонерів можна розрізняти за такими
критеріями [2]:
1. За суб'єктом, який здійснює захист прав акціонерів: судовий (захист
прав акціонерів через суд); державний (захист прав акціонерів через
державні та правоохоронні органи).
2. За кількістю осіб, які беруть участь у захисті прав акціонерів:
індивідуальний; колективний.
3. За способом реалізації: правовий; неправовий.
По-перше, одним зі способів захисту прав акціонерів є відповідні норми
статуту та внутрішніх положень товариства, особливо в тих країнах, де
спостерігається слабкий захист прав акціонерів на законодавчому рівні.
По-друге, захист прав акціонерів може здійснюватися через державні
органи, на які покладені функції регулювання ринку цінних паперів.
Пoвноваження з накладення санкцій за порушення законодавства,
надання обов'язкових для виконання розпоряджень про усунення
порушень, надсилання матеріалів у правоохоронні органи тощо, які має
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ДКЦПФР в Україні, можуть використовуватися й для захисту прав
акціонерів.
По-третє, акціонери можуть захищати свої права через звернення до
суду. Судовий захист вимагає витрат коштів та часу, а також має свої
особливості. Так, акціонер може звертатися до суду в разі порушення
товариством його прав. Законодавство України не містить обмежень чи
умов для такого звернення. Крім того, акціонери можуть захищати свої
права опосередковано, подаючи позови в інтересах товариства [4]. Як
показує досвід країн, що розвиваються, більшість проблем, пов'язаних із
правами та ставленням до акціонерів, слід вирішувати на рівні закону.
Прийняття Закону України "Про акціонерні тoвариства" [1] є важливим
кроком держави на шляху вдосконалення механізмів захисту прав
акціонерів. Указаний закон містить ряд важливих нововведень, які
регулюють корпоративне управління, права та інтереси акціонерів
українських акціонерних товариств. Новий закон спрямований у першу
чергу на протидію рейдерству та захист прав власності. У цілому
прийняття Закону України "Про акціонерні товариства" дозволяє
захищати права великих і дрібних акціонерів, регулювати питання
корпоративного управління акціонерним товариством і сприяє сталому
розвитку підприємництва [3]. Попри це, залишається безліч
невирішених питань щодо корпоративного управління. Наслідком
прийняття цього Закону є зменшення кількості рейдерських захоплень,
збільшення інвестицій у вітчизняну економіку та покращення
міжнародного іміджу України. Багато положень Закону України "Про
акціонерні товариства" мають декларативний характер, що може
призвести до судових розглядів для їх вирішення й конфліктів інтересів
акціонерного товариства, акціонерів і держави. Недоліки нового Закону
можливо усунути шляхом розробки пояснень, методичних
рекомендацій, а також шляхом ухвалення змін і доповнень до нього.
Отже, оснoвними шляхами вирішення проблем захисту прав акціонерів
та забезпечення однакового ставлення до нихможуть бути такі:
1. Удосконалення законодавства, що регулює діяльність акціонерних
товариств. На підставі проведеного вище аналізу та виявлених недоліків
чинного законодавства у сфері корпоративного управління та захисту
прав акціонерів можливо запропонувати такі шляхиїх подолання:
врегулювати питання способу повідомлення акціонерів про наступні
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загальні збори; змінитиположення про кворум загальнихзборів із
урахуванням правового досвіду розв'язання цього питання в інших
країнах.
2. Включення норм, що
забезпечують рівні права акціонерів та гарантують їх захист, до статутів
та внутрішніх документів товариств.
3. Підвищення ролі комісій із цінних паперів у захисті прав акціонерів.
4. Забезпечення умов керівництвом товариства для підвищення рівня
захисту прав акціонерів шляхом належної та повсякчасної уваги до
інтересів акціонерів; забезпечення фінансової прозорості та відкритості
акціонерного товариства; розробка сучасних програм для ефективної
роботи менеджменту акціонерного товариства; розробка сучасної
системи контролю та аналізу якості роботи менеджменту акціонерного
товариства.
5. Підвищення рівня корпоративної культури як керівництва
акціонерних товариств, так й акціонерів; навчання членів наглядових
рад та правлінь акціонерних товариств; пропаганда найкращої практики
корпоративного управління.
6. Використання адміністративних засобів захисту своїх прав. Серед
них: звернення із заявами про порушення законодавства про цінні
папери до ДКЦПФР; звернення із заявами про порушення чинного
законодавства до правоохоронних органів; звернення із заявами про
правопорушення господарського законо- давства до органів, що
здійснюють контроль за гос- подарською діяльністю.
7. Інші засоби. До них слід віднести економічні засоби (продаж акцій,
видачу довіреності на участь у зборах, укладання договору на
управління акціями), PR-акції (публікація матеріалів у пресі, Інтернеті,
проведення прес-конференцій тощо) та вплив СРО (складання рейтингів
АТ, оприлюднення інформації про АТ, які порушують права акціонерів,
установлення мінімальних стандартів поведінки та етики, стандартів
поведінки на фондовому ринку). У цілому необхідно відзначити, що з
внесенням змін до законодавства корпоративного сектора зроблено
величезний крок щодо врегулювання корпоративного управління та
корпоративних прав акціонерів.
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Особливості антикризового управління підприємством у сучасних
умовах
На даному етапі розвитку економіки України, коли щоденно
загострюється ситуація із економічною, фінансовою кризами, будь-яке
підприємство ставить перед собою питання про створення ефективної
програми антикризового управління.
Антикризова програма пiдприємства є центральнoю ланкою
антикризового управління, яка пов'язує його мету i систему цілей,
способи їх досягнення iз завданням виходу з нестабiльногo положення i
забезпечення
пoдальшого
динамiчнoго
рoзвитку
суб'єкта
господарювання.
Вивченням питання про антикризове управління займалися багато
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких варто відзначити
наступних: В. А. Барінов, І.А. Бланк, В. О. Василенко, А. П. Градов, А.
П. Грязнова, В. В. Ковальов, Б. Колас, Є. М. Коротков, А. І. Кошкін, Л.
О. Лігоненко, А. П. Наливайко, А. І. Пушкар, Н. В. Родіонова, Л.
С. Ситник, Е. А. Уткін, А. Д. Чернявський А. Альтман, А. М. Ткаченкота
інші. У своїх працях дані науковці зазвичай досліджували теоретичні
основи антикризового управління та інструментів за допомогою яких
можна покращити роботу фірми у період кризової ситуації. Проте,
незважаючи на плідну роботу у даному напрямку, кожен вчений на свій
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розсуд трактував визначення поняття «антикризове управління», та
виділяв свої, важливі на його думку інструменти.
Науковець Копа М.В. у своїх працях, узагальнює погляди різних
вчених, трактуючи антикризове управлiння з точки зору "вузького" та
"широкого" підходів. До "вузького" підходу автор відносить підходи
науковців, що зазначають необхідність використання антикризового
управлiння за вже наявної кризи; до "широкого" – підходи, що
виділяють антикризове управління як постійно діючу функцiю,
незважаючи на характеристику стану пiдприємства [1].
Спираючись на вище зазначену інформацію, для прикладу, можна
навести для порівняння визначення декількох вчених.
В. О. Василенко зазначав,що антикризове управлiння – це
управління, яке спрямоване на передбачення небезпеки кризи, аналіз її
симптомiв і усунення загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх появи –
аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з
найменшими втратами та негативними наслідками [2]. Приблизно таке ж
тлумачення надає і Е. М.Коротков: антикризове управління – це
управлiння, в якому поставлено певним чином передбачення небезпеки
кризи, аналіз її симптомiв, заходiв для зниження негативних наслідків
кризи і використання її факторiв для наступного стійкого розвитку
організації [3].
Л. І. Лiгоненко ж вважає, що антикризове управління – це постійно
діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалiзація
генерального плану недопущення поширення кризових явищ та стагнацiї
розвитку підприємства, який здійснюється протягом усього періоду його
функціонування [4].
Тобто, ми можемо дійти висновку про те, що під антикризовим
управлінням слід розуміти таке управління, яке могло б запобігти
кризовій ситуації, або якщо вона виникне, то пом’якшити той стан на
підприємстві і допомогти йому залишитися на плаву, і як правило зуміти
вийти із кризового стану з найменшими втратами для підприємства.
Для того, щоб ефективно здійснювати антикризове управління,
необхідно виокремити саме функції за допомогою яких можна цього
досягти. Його функції буквально нічим не відрізняються вiд функцій
звичайного управління, а тому виокремимо:
− планування – це процес визначення цілей організації та їх змін,
стратегій і програм антикризової стабілізації, ресурсів для їх досягнення;
− органiзація – формування оптимальної структури й обсягу
використовуваних коштiв, апарату управління і кадрів для ефективного
використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
− мотивація – система заохочень і санкцiй, що стимулює
зацікавленість усього колективу і кожного працівника у зростанні
ефективності діяльності підприємства з метою найшвидшого виходу з
кризи;
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− контроль – прогнозування відхилень від накреслених цілей для
своєчасного оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення
ефективності антикризових заходів [5].
Головними особливостями процесу антикризового управління на
сучасному етапі є наступні:
– мобiльність та динамічність у використанні ресурсів та
проведенні змін;
– здійснення програмно-цільових підходів у технологіях
розроблення та реалізації антикризових рішень;
– підвищена чутливість до чинника часу в процесах управлiння,
здійснення своєчасних дій;
– використання антикризового критерію якості рішень під час їх
розроблення та реалізації [6].
Виходячи із вище перерахованого, можна виділити заходи, за
допомогою яких можна допомогти підприємству вийти iз кризи, або
передбачити її та не допустити її появу. Oдним із головних факторів
єскорочення витрат- дієвий iнструмент, яким підприємство може
скористатися для стабілізації фінансового становища. Далі горизонтальна й вертикальна інтеграція.Гoризонтальна інтеграція
передбачає пошук можливостей здійснення закупівель разом iз іншим
покупцем. Вертикальна інтеграція передбачає більш тiсну роботу з
ключовими постачальниками сировини й матеріалів. Аналіз
можливостей передачi на аутсорсинг дорогих процесiв, може виступити
наступним заходом антикризового управлiння.Також важливо здiйснити
перегляд органiзаційної структури на предмет виключення зайвих рівнів
управління. І на останок можна здійснити оптимізацію технoлогічних
процесiв, системи оподаткування,провести жорстку кадрову політику.
Для того, щоб керівникам у сучасних умовах динамічного розвитку
ринкових відносин можна було ефективно здійснювати свою діяльність
на попередити або ж ліквідувати кризові явища, які можуть виникати на
фірмі, потрібно створити документи, що будуть допомагати у здійсненні
даних завдань, а саме: антикризову маркетингову програму та програму
фінансового оздоровлення.
Також сучасним підприємцям велику роль слід відвести розробці
саме антикризової стратегії. Вона має враховувати буквально всі
особливості функціонування фірми, спиратися на досвід роботи
успішних підприємств та передбачати появу скрутного становища або ж
всі можливі шляхи виходу з кризового стану, якщо такий все ж виникне.
Отже, в сучасних умовах ринкової економіки, будь-яка діяльність
може супроводжуватися виникненням кризових станів. Причини можуть
бути різні, починаючи від зовнішніх, таких як розвиток світової
економіки загалом, конкуренція, нестабільна політична ситуація в
країні, стан війни, так і внутрішні, тобто це не кваліфікованість
працівників, недосконала інвестиційна політика. Тому головна мета
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антикризового управління підприємством у сучасних умовах, полягає у
тому, аби не допустити появу кризового стану, або ж допомогти
підприємству вийти з нього з мінімальними втратами та забезпечити
повноцінне функціонування і високий потенціал у майбутньому.
Допомогти це все здійснити зможе вибір правильної стратегії
антикризового управління, проведення комплексу заходів у даному
руслі, дотримання всіх правил та вимог, які будуть гарантувати
довготривалий успіх діяльності підприємства.
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Розробка стратегії диверсифікації діяльності підприємства

У пошуках методів ефективного господарювання та підвищення
конкурентоспроможності
підприємств
набуває
актуальності
питання розробки й реалізації нових стратегій діяльності. Через дію
несприятливих факторів зовнішнього середовища основна увага має
зосереджуватися на стратегіях наступального характеру, спроможних
забезпечити ефективне функціонування підприємства в конкурентному
середовищі[3]. Серед існуючих стратегічних альтернатив такі
перспективи може забезпечити диверсифікація їхньої діяльності як
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стратегія різнобічного розвитку, що, в свою чергу, призведе до
забезпечення конкурентоспроможності.
Питаннями
вивчення
стратегії
диверсифікації
діяльності
підприємства займалися відомі вчені Томсон А., Стрікленд А., Портер
М., Ансофф І., Аронов А. М. В Україні дослідженням цієї проблеми
займаються Білецька К. В., Вітлинський В.В., Герасимчук В.Г., Корінько
М. Д., Обеременчук В.Ф. та інші.
Стратегія диверсифікації передбачає розробку нових видів
продукції одночасно з освоєнням нових ринків. При цьому товари
можуть бути новими для всіх підприємств, працюючих на цільовому
ринку, або тільки для даного підприємства. Така стратегія забезпечує
прибуток, стабільність і стійкість фірми у віддаленому майбутньому.
Вона є найбільш ризикованою та потребує значних витрат. Займатися
диверсифікацією підприємства змушує ряд причин, серед яких одними з
головних є прагнення зменшити або розподілити ризик, а також
прагнення піти з ринків, що стагнують та отримати фінансові вигоди від
роботи в нових областях. Останні два чинники - стагнуючий ринок і
прагнення освоїти нові області діяльності - є головними причинами
диверсифікації українських підприємств. Диверсифікація передбачає
виявлення саме того виду діяльності, в якому можна найбільш
ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства [1].
Диверсифікація має свої позитивні та негативні сторони. Головна
небезпека диверсифікації пов'язана з розпиленням сил, а також з
проблемами управління диверсифікованими підприємствами. Ця
проблема привела до розвитку методів портфельного аналізу. Стратегія
диверсифікації реалізується тоді, коли фірма далі не може розвиватися
на даному ринку в рамках даної галузі.
В сучасній літературі диверсифікацію пов’язують, насамперед, з
переходом
до
багатопрофільного
виробництва
з
широкою
номенклатурою продукції.
Вітчизняний економіст Ковтун О.І., вважає, що диверсифікація
діяльності підприємства полягає в урізноманітненні бізнесу
підприємства шляхом входження підприємства у нові сектори ринку і
розширення галузевого діапазону його діяльності.
До основних груп мотивів, що спонукають до здійснення
диверсифікації належать техніко-технологічні, фінансові, економічні,
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соціальні та стратегічні. При цьому, слід зазначити, що як правило, ці
мотиви тісно взаємопов’язані і впливають в комплексі на прийняття
рішення про здійснення диверсифікації.
Критеріями вибору та успішного застосування стратегії
диверсифікації є: привабливість галузі з точки зору рентабельності і
можливості розвитку; стабільний фінансовий стан та місце даного
підприємства в галузі на момент диверсифікації; асоціативні зв'язки між
профілем підприємства та потребами галузі, куди диверсифікує свою
діяльність підприємство; створення замкнутих виробничих циклів;
оперативне та адекватне реагування на зміну смаків і переваг
споживачів тощо. Загрозами диверсифікації виступають: невизначеність;
необ'єктивність оцінки власної компетентності та особливостей нового
ринку; ускладнення управління підрозділами великих диверсифікованих
підприємств; загострення проблеми пошуку джерел фінансування;
невизначеність
часу
впровадження;
неадекватне
реагування
споживачів[4].
Головним напрямом диверсифікації є запровадження випуску нової
продукції, тому спочатку важливо розглянути, які вигоди може
отримати підприємство від прийняття рішення про випуск нового
економічного блага. За рахунок випуску нової продукції підприємство, в
першу чергу, може отримати більший дохід за рахунок переносу
постійних та умовно-постійних витрат (тобто витрат, які зростають в
меншій мірі, ніж зростають обсяги виробництва на більшу кількість
продукції). Підприємство може використовувати вже існуючу
інфраструктуру для забезпечення збільшення обсягу виробництва та
просування нової продукції, зростання кількості працюючих на
підприємстві може відбуватися у меншому розмірі, ніж зросте дохід
(зокрема, це характерно для випадків, коли працівники зайнятті у
обслуговуванні та управлінні процесом виробництва).
Основними стратегіями диверсифікації є:
1) стратегія концентрованої диверсифікації яка базується на пошуку
і використанні додаткових можливостей виробництва нових продуктів,
що укладені в існуючому бізнесі; тобто існуюче виробництво
залишається в центрі бізнесу, а нове виникає виходячи з тих
можливостей, що укладені в освоєному ринку, використаній технології
або ж інших сильних сторонах функціонування фірми;
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2) стратегія горизонтальної диверсифікації припускає пошук
можливостей росту на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що
вимагає нової технології, відмінної від використаної; за даної стратегії
фірма повинна орієнтуватися на виробництво таких технологічно не
зв'язаних продуктах, які б використовували вже наявні можливості
фірми; тому що новий продукт має бути орієнтований на споживача
основного продукту, по своїх якостях він має бути супутнім продуктам,
що вже виробляються;
3) стратегія конгломератної диверсифікації полягає в тому, що
фірма розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов'язаних
товарів, що реалізуються на нових ринках; це одна з найскладніших для
реалізації стратегій розвитку; дуже часто ця стратегія реалізується
шляхом придбання підприємств, а не створенням нових підприємств для
роботи на незнайомому ринку[2].
Диверсифікація діяльності підприємства — це різнобічний та
багатогранний процес, який за своєю специфікою є складним, але в той
же самий час і дуже практичним, як варіант розвитку. Проте, лише
знання всіхможливих варіантів результату діяльності дозволить
правильно обрати подальший шлях розвитку підприємства. Тому,
обираючи стратегію диверсифікації, необхідно орієнтуватисяна
практичну реалізацію розробленої корпоративної місії, постійний аналіз
поточної ситуації, оцінку конкурентної позиції та привабливості галузі із
врахуванням переваг та недоліків впровадження даної стратегії.
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Поведінкові теорії управління в менеджменті
Вивчення людської поведінки в сфері господарсько-виробничої
діяльності на сьогодні стає все більш актуальним. Найважливішими
факторами прибутковості виробничих підприємств на сьогодні є не
лише фізичні здібності людини до праці, а й її інтелект, емоційні та
психолoгічні хaрaктеристики, здaтність до твоpчої pоботи в кoлективі.
Поведінкові теорії управління вивчають вплив психологічних,
соціальних, когнітивних, та емоційних факторів на економічні рішення
людей і подальшу діяльність підприємств, а також наслідки таких
рішень для ринкових цін, прибутку, та розподілу ресурсів [1].
Важливе значення для формування теоретичної основи
поведінкових теорій управління відіграють праці таких вчених як: Мері
Паркер Фоллет, Р.Лайкерт, Д. МакГрегорі, Ф. Герцберг, Армін Фальк,
Колін Камерер, Е.Мейо, М.Фоллет, Джордж Левінстайн, Ф.
Роэзлизбергер та інші. Вони досліджували у своїх роботах межі
раціональності економічних агентів та результативність управління,
яка визначається не тільки особистими якостями працівників, а також
поведінкою та взаємовідносинами керівника зі своїми підлеглими.
Наприкінці 1990-х років поведінкові теорії управління стали
актуальним напрямком у сфері менеджменту підприємства. У 2002 році
професор Прінстонcького університету Деніел Канеман oтримав
Нобелівську премію в гaлузі економіки за розробку теорії поведінки в
умовах pизику.
Моделі менеджменту відповідно до
фундаментальної
спрямованості на мету поділяються на раціоналістичну, гуманістичну та
поведінкову.
Елементи жорсткого управління, які притаманні раціоналістичній
моделі є більш результативнішіми в певних екстремальних умовах та
вимагають швидкої концентрації зусиль на певній ділянці робіт або під
час розв’язання виробничих завдань, однак даний підхід не враховує
особистісного психологічного фактору людини. Друга модель
орієнтована на управління соціальною складовою підприємства [3].
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Поведінковий підхід є найдієвішим методом в управлінні
підприємствами. Основним ключовим елементом
цієї концепції
управління є людина як найвища цінність для організації, а реалізується
даний підхід на таких засадах як орієнтація управління на особистість, її
індивідуальні, психофізіологічні особливості, інтелектуальні здібності й
професійні можливості; посилення і розвиток мотивації працівників;
скоординована активність співробітників, яка виникає на основі
взаєморозуміння та співдружності; об’єднання інтересів працівників
організації навколо загальних цілей; довіра і повага до працівника,
створення передумов для його самостійності в роботі; соціокультурна та
етнопсихологічна природа управління, яка передбачає врахування
керівниками традицій народу [1].
Основною ціллю менеджменту на підприємстві є максимізація
результатів діяльності організації. Однак з точки зору поведінкових
теорій цьому перешкоджають дві групи факторів – внутрішні і зовнішні.
Внутрішні перешкоди (поведінкові витрати) – це матеріальні втрати
у процесі діяльності підприємствa, що викликані помилками менеджерів
внаслідок обмеженості когнітивних ресурсів або під впливом емоцій.
Другa група перешкод виникaє через кoгнітивні помилки власників,
через які можуть виникнути проблеми, пов’язані з основною метою
підприємства - максимізація прибутку. В pезультаті менеджери не
завжди приймають прaвильні рішення щодо упpавління підприємством з
урaхуванням можливих помилок власників. Загалом, вчені і практики
звертають увагу на так звані aгентські витpати, що виникають в
результаті розбіжності інтересів менеджерів («агентів») та інтеpесів
власників. Пpихильники управління, орієнтованого на максимізацію
результатів діяльності підприємства, вважають, що пpавильно
розроблена система контрактів та оплати праці може вирішити прoблему
агентських витрат і змусити менеджерів у власних інтересах
збільшувати доходи підприємства. Але поведінкові витpати можуть бути
дуже високими, і їх неможливо знизити ніякою системою контрактів та
оплати праці, якщо менеджери неправильнopозуміють свої інтереси і дії,
які треба вжити для їх задоволення [2].
Школи поведінкового підходу

школа людських відносин

школа організаційної поведінки

Рис.1 Структура поведінкового підходу до менеджменту [4].
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Відповідно до рис.1, поведінковий підхід до менеджменту включає
в себе дві школи:
а) школа людських відносин. Біхевіористський підхід, який лежить
в основі теорії людської поведінки, акцентує увагу на поведінці людини,
а не на його свідомості і волі. Роль основного регулятора поведінки
людини відводилася вигоді. Ранні теорії мотивації включають в себе
різні підходи. В теорії ієрархії потреб Маслоу визначено п'ять основних
потреб, які люди прагнуть задовольняти в конкретному ієрархічному
порядку: фізіологічна потреба, потреба в захищеності, соціальна
потреба, потреба в повазі і потреба в самореалізації. Теорія X заснована
на негативній оцінці людської природи, у той час як теорія У в
основному декларує позитивні якості людини. Згідно мотиваційногігієнічної теорії Херцберга не всі фактори роботи можуть служити
мотивацією для робітників і службовців. Гігієнічні фактори просто
знижують незадоволеність, в той час як мотиваційні чинники
забезпечують задоволеність роботою.
б) школа організаційної поведінки. Дослідники, які працювали в
даному напрямку концентрували увагу на вивченні типів групової
поведінки, на тлумаченні підприємства як складного соціального
організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок,
конфліктів, культурного оточення тощо [4].
Отже, управління персоналoм є oдним із нaйважливіших нaпрямків
у плануванні діяльнoсті будь-якoго сучасного підприємства, оскільки
роль людини у виробництві, наданні пeвних послуг та eкономічному
житті суспільства взaгалі пoстійно зpoстає.
Голoвною метою пoведінкової теорії упpaвління в мeнеджменті є
усвідoмлення працівником своїх можливостей і розкриття його творчого
пoтенціалу, підвищення eфективності oрганізації за paхунок підвищeння
ефективності її людських ресурсів. Тому менеджери повинні створити
умови на підприємстві, в яких працівник, витрачаючи зусилля для
досягнення цілей організації, водночас найкращим чином досягав своєї
особистої мети, тобто мотиви ефективної праці повинні бути
однаковими у працівників і підприємства в цілому.
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Особливості управління трудовими ресурсами на підприємстві
Управління трудовими ресурсами, у широкому розумінні, є цілеспрямованою координацією суспільного процесу відтворення, що включає в
себе управління людськими ресурсами.
В основі розвитку продуктивних сил у суспільстві лежить поглиблення
поділу праці. В зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність управляти
цими процеси в організованих системах (колектив, підприємство, галузь,
народне господарство тощо). Управління – це невід’ємний елемент
використовуваної форми організації колективної діяльності людей, технічних
і технологічних систем. Тобто воно здійснюється там, де існує потреба у
відповідному впливі на об’єкт або систему з метою упорядкування чи
переведення їх з одного стану в інший.
Існує три види управління:
1) неживою природою (технічні науки);
2) живою природою (біологічні науки);
3) соціальне управління (суспільні науки).
Управління трудовими ресурсами представляє собою свідомий,
складний, багатофакторний процес, що характеризується специфічними
особливостями та закономірностями, системністю та завершеністю.
Управління людськими ресурсами – це функція підприємства, що направлена
на забезпечення ефективної та безперервної рівноваги між наявним
персоналом, що наймається, та потребами в них по чисельності та
кваліфікації. Завданням такого управління є постійна оптимізація
компетенції персоналу в інтересах стратегії підприємства, в розробці якого
управління, приймає участь [2, с.10].
Управління трудовими ресурсами є поетапним процесом і включає в
себе:
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1. Планування: складання плану щодо задоволення подальших потреб у
людському ресурсі.
2. Набір персоналу: формування резерву можливих кандидатів на всі
посади підприємства.
3. Відбір: оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих з них із
створеного в процесі набору резерву.
4. Визначення заробітньої плати і пільг: створення ефективної структури
оплати праці і пільг для залучення нових та збереження існуючих
працівників.
5. Профорієнтація й адаптація: вливання нових працівників в
організацію і її структурні підрозділи, роз’яснення працівникам того, що хоче
від них отримати організація і що вони отримають від неї за виконання своїх
обов’язків.
6. Навчання: передання досвіду досвідченими працівниками
щойноприбулим, та створення програм для напрацювання навичок та умінь
що необхідні для результативного виконання роботи.
7. Оцінка трудової діяльності: створення та повідомлення працівника
про систему оцінки його роботи.
8. Підвищення, зниження, переведення та звільнення: опрацювання
методики переміщення працівників на вищу чи нижчу посаду, розвиток їх як
фахівців і напрацювання досвіду через їхній рух на іншу посаду або ділянку
роботи, також процедура припинення договору найму.
9. Підготування керівних кадрів, управління просуванням по службі:
розробка програм з розвитку здібностей і підвищення ефективності праці
керуючих кадрів [1, c.200].
Управління
трудовими
ресурсами
є
частиною
соціального
(господарського) управління. Управляти трудовими ресурсами – означає
забезпечити повну ефективну та раціональну зайнятість працівників і
населення й відповідність робочих місць сукупній робочій силі та її якісному
складу [3, c.75]. На державному рівні управління трудовими ресурсами
передбачає надання бажаного напрямку руху для всіх прошарків суспільства:
молодь, яка досягла працездатного віку, в тому числі, яка закінчила
загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, технікуми, вищі
навчальні заклади тощо; особи працездатного віку, які ведуть домашнє і
особисте підсобне господарство; пенсіонери та інваліди, які зберегли
працездатність; працівники, що були змушені покинути виробництво
внаслідок НТП та з інших причин; працездатне населення що переїжджає з
села в місто; студенти стаціонару вузів та технікумів, які поєднують
навчання з роботою у сфері виробництва і надання послуг.
Отже, управління трудовими ресурсами відбувається як на державному
рівні, так і на рівні окремого підприємства. Держава керує трудовими
ресурсами за допомогою низки законодавчих актів, головним з яких є
Конституція України, яка надає людині право на працю, що включає
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можливість заробляти собі на життя працею, що вона вільно чи обирає, на
яку вільно погоджується, а також право на відпочинок.
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Вплив інвестицій у людський капітал на економічне зростання
держави
На сьогоднішній день важливим є вивчення впливу інвестицій у
людський капітал, оскільки, величина вкладень в людський капітал,
тобто в забезпечення здоров’я, освіту і культуру, прямо впливає на
зростання продуктивності праці та збільшення прибутку підприємства.
Що у свою чергу, призводить до зростання суспільного багатства,
економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності країни.
Дослідженням інвестування у людський капітал приділяє увагу
чимало науковців, серед яких: Р. Близький, І. Швець, Р. Распопов, В.
Геєць,
О. Гришнова, М. Долішній, С. Дятлов, О. Захарова, І.
Лукінова.
Сьогодні людські ресурси є основним об’єктом уваги в теорії
управління суспільним потенціалом. Акценти переносяться з питання
витратності праці, використання нових машин і технологій на ефективне
використання найціннішого капіталу  людського.
Під інвестиціями в людський капітал розуміють усі види майнових
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
(доходу) або досягнення соціального ефекту. Варто зауважити, що не
всякі інвестиції в людину можуть бути визнані вкладеннями в людський
капітал, а лише ті, що суспільно доцільні й економічно ефективні.
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Інвестиції в людський капітал, за визначенням К. Макконнелла і С.
Брю, являють собою будь-яку дію, яка підвищує кваліфікацію і здібності
і, тим самим, продуктивність праці робітників. Інвестиції як поточні
витрати – наголошують ці вчені – здійснюються з тим розрахунком, що
їх буде багаторазово компенсовано зростаючим потоком доходів у
майбутньому [1].
Інвестиції в людський капітал мають ряд особливостей, що
відрізняють їх від інвестицій у фізичний капітал:
– віддача від інвестицій у людський капітал безпосередньо залежить
від строку життя його носія (від тривалості працездатного періоду);
– людський капітал не тільки схильний до фізичного та морального
зношуванню, але й здатний накопичуватися в процесі свого
використання;
– у міру збільшення накопиченого обсягу інвестицій у людський
капітал їхня віддача підвищується до певної межі, обмеженої верхньою
границею активної трудової діяльності (активного працездатного віку), а
потім поступово знижується;
– характер та види вкладень у людину обумовлені історичними,
національними і культурними особливостями та традиціями;
– у порівнянні з інвестиціями в інші форми капіталу інвестиції в
людський капітал є найбільш вигідними як з погляду окремої людини,
так і з погляду всього суспільства;
– поза залежністю від джерел інвестицій формування та
використання людського капіталу, в основному, контролюється самим
власником;
– інвестиції у формування та розвиток людського капіталу відрізняє
високий ступінь ризику, набагато більше, ніж для фізичного капіталу. Це
обумовлено тим, що період після якого починається віддача від
інвестицій у людський капітал, може досягати двадцяти і більше років, у
той час як для фізичного капіталу цей показник значно менший [2].
Саме тому, недостатнє фінансування людського капіталу негативно
впливає на економічне зростання. Наприклад, загальновизнано, що
високий рівень освіти і професійної підготовки є чинником зростання
економіки, скорочує розрив між попитом і пропозицією різних видів
праці. Крім того, сучасність пред'являє все більш жорсткі вимоги до
якості людського капіталу. Оскільки в умовах ринку робоча сила стає
товаром і отримує якісну визначеність людського капіталу, вона
приносить особистий прибуток, будучи використана у виробництві як
його чинник.
Виділяють різні напрямки інвестицій у людський капітал, проте усі
вони впливають на покращення певних показників. Наприклад, освіта
формує працівників, які стають більш кваліфікованими і
продуктивнішими. Витрати на охорону здоров’я мають також велике
значення. Рівень здоров’я — результат витрат на профілактику
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захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування й
поліпшення життєвих умов — продовжує тривалість життя, підвищує
працездатність і продуктивність праці. Нарешті, витрати на мобільність,
завдяки яким працівники мігрують з місць відносно низької
продуктивності праці в місця з більш високою продуктивністю,
збільшують тим самим результати використання свого людського
капіталу.
Інвестування у людський капітал може здійснюватися на 3-х рівнях:
 особистісному — для формування людського капіталу
окремих осіб. На особистісному рівні людським капіталом
називаються знання та навички, які людина здобула шляхом
освіти,
професійної
підготовки,
практичного
досвіду
(використовуючи при цьому свої природні здібності) і завдяки
яким вона може брати участь у виробництві економічних благ і
надавати цінні послуги іншим людям;
 мікрорівні — для формування людського капіталу
підприємства. На даному рівні людський капітал являє собою
сукупну кваліфікацію та професійні здібності усіх працівників
підприємства, а також здобутки підприємства у справі ефективної
організації праці і розвитку персоналу;
 макрорівні — для формування сукупного людського
капіталу самої країни. На цьому рівні людський капітал включає
накопичені вкладення в такі галузі діяльності, як освіта,
професійна підготовка і перепідготовка, служба профорієнтації та
працевлаштування, оздоровлення тощо, і є істотною частиною
національного багатства країни [3].
Відповідно до рівнів інвестування в людський капітал розрізняють
такі наслідки впливу цих інвестицій на економічне зростання:
індивідуальний, корпоративний і макроекономічний, що схематично
відображено у моделі впливу інвестицій на показники безпосередньо у
виробництві та на ринку.
Початковим пунктом є інвестування в людський капітал на
індивідуальному рівні, коли індивід збільшує свій запас людського
капіталу за допомогою додаткових вкладень, що приводить до зростання
продуктивності праці. На індивідуальному рівні збільшення
продуктивності праці є передумовою для зростання дивідендів від
людського капіталу, зокрема, у вигляді збільшення заробітної плати або
інших вигод (наприклад, матеріального стимулювання й заохочення). Це
зумовлює збільшення споживчих витрат і, відповідно, ринкового
попиту, виступаючи, таким чином, додатковим стимулом розвитку
виробництва і прискорення економічного зростання.
На мікроекономічному рівні збільшення продуктивності праці
внаслідок зростання інвестицій у людський капітал стимулює
працедавців до подальшого збільшення інвестицій у людський капітал з
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метою посилення ефекту зростання продуктивності праці, що зумовлює
додатковий приріст людського капіталу і приводить до економічного
зростання.
На макроекономічному рівні при збільшенні продуктивності праці
та індивідуальних дивідендів від людського капіталу посилюються
стимули інвестування в людський капітал. Це зумовлює зростання
людського капіталу і приводить, зрештою, до зростання сукупного
людського капіталу країни і збільшення ВВП[4].
Отже, людський капітал є одним із головних чинників економічного
зростання. Величина вкладень у людський капітал, забезпечує зростання
продуктивності праці та збільшення прибутку підприємства. Що з часом
призводить до зростання суспільного багатства, тобто економічного
зростання і підвищення конкурентоспроможності країни.
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Методи та моделі прийняття управлінських рішень
Стійке функціонування економіки України та її майбутнє
зростання значною мірою визначаються ефективністю прийняття
управлінських рішень щодо динамічного становлення та розвитку
підприємств. Цей процес відбувається в умовах формування
конкурентного середовища, яке, власне, є вирішальним фактором
розвитку
окремих
соціально-економічних
систем,
і
національнихекономік загалом.
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Управлінські рішення безпосередньо пов’язані, із одного боку, з
необхідністю
підвищення
конкурентоспроможності
товарів,
підприємства, галузі, країни, а, з іншого, — з розробкою нових
механізмів, що забезпечують формування ринкового конкурентного
середовища. Для вітчизняних підприємств, що на сучасному етапі
суттєво відстають від зарубіжних виробників за потенціалом та якістю
продукції, ефективності виробництва та управління, з погляду їх
стабілізації та подальшого забезпечення успішної діяльності розвитку
механізмів управлінських рішень, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності, є нагальною потребою сьогодення.
На сьогодні існує чимала кількість опублікованих робіт,
присвячених вивченню процесу прийняття управлінських рішень, серед
яких праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Ф. Ф. Аунапу, В. І.
Варфоломєєва, Е. І. Вілкаса, В. В. Глущенка, Л. Г. Євланова, О. І.
Ларичева, Б. Г. Литвака, Л. Планкетта, Е. А. Смірнова, Р. А.
Фатхутдінова, С. В. Чудновської, В. С. Юкаєвої та ін.
Прийняття рішень, як і обмін інформацією, є складовою будь-якої
управлінської діяльності. Тому в необхідності прийняття рішень —
складних і простих, важливих і другорядних — полягає суть процесу
управління.
Що таке управлінське рішення? На це запитання у теорії та
практиці менеджменту тепер немає однозначної відповіді. У науковій та
навчальній літературі даються визначення різного ступеня повноти: від
найкоротшого (рішення — це вибір альтернативи) до більш
розгорнутого (управлінське рішення виступає як вольовий акт вибору
мети, дій і способів щодо її досягнення, а також результат колективної
думки).
Обидва ці визначення правильні. Однак для глибшого розуміння
сутності процесу прийняття рішень доцільно використовувати точніше
визначення.
Прийняття управлінського рішення — це спрямований на
досягнення поставленої мети вольовий вплив суб’єкта управління на
його об’єкт [2, с. 238].
Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління
та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації
відношень управління в організації; складає основу реалізації кожної
функції менеджменту.
В теорії управління вирізняють три основні моделі прийняття
рішень:
1. Класична модель (спирається на поняття «раціональності» в
прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення,
повинна бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її
дії в процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої
альтернативи);
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Основні характеристики класичної моделі полягають в тому, що
особа, яка приймає рішення:
- має чітку мету прийняття рішення;
- має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення;
- має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і
наслідків їх реалізації;
- має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх
важливості;
- завжди має на меті максимізацію результату діяльності
організації.
Класична модель передбачає, що умови прийняття рішення
повинні бути достатньо визначеними. Маючи повну інформацію,
менеджери можуть вибирати альтернативу, яка щонайкраще відповідає
потребам організації.
Проте на практиці на процес прийняття рішень впливають
численні обмежуючі та суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів
у процесі прийняття рішень враховує поведінкова модель
2. Поведінкова модель (суть цієї моділі полягає в тому, особа, яка
приймає рішення не має повної, достовірної інформації про певний
оберт і рішення приймає на основі поведінки об’єкта).
Основні характеристики поведінкової моделі полягають в тому,
що особа, яка приймає рішення:
1) не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення;
2) не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив;
3) не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити
наслідкиреалізаціїкожної можливої альтернативи.
3. Ірраціональна модель (ця модель ґрунтується на прийнятті
рішення без дослідження альтернатив).
Це модель прийняття рішень призначена для вирішення
принципово важливих рішень, вирішенню проблем в умовах дефіциту,
та в інших подібних ситуаціях[3, с. 56].
Сьогодні світова практика виділяє 3 основні методи прийняття
рішень:
1. Застосування наукового методу (науковий метод оптимізації
управлінських рішень передбачає застосування певних кроків у
дослідженні прийняття рішень), а саме:
- пошук інформації, яка має відношення до проблеми (прийняття
рішення);
- аналіз зібраної інформації;
- формування гіпотези;
- перевірка гіпотези – підтвердження достовірності;
- реалізація проблеми (висновок рішення).
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2. Використання системної орієнтації (базується на тому, що
організація є відкритою системою, яка складається з взаємопов’язаних
частин).
3. Застосування моделей (дозволяє приймати рішення, при
обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що
виникають в складних умовах виробничо-господарської діяльності ) [1,
с. 179].
Модель – це відображення в схемі, формулі тощо характерних
ознак об’єкту, який досліджується. Вона є спрощеною конктеною
життєвою (управлінською) ситуацією, іншими словами в моделях
певним чином відображаються реальні події, обставини тощо.
Використання моделей дозволяє приймати рішення, при
обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що
виникають в складних умовах виробничо-господарської діяльності.
Тому моделювання розглядається як найефективніший спосіб
оптимізації управлінських рішень[2, с. 239].
Підсумовуючи усе вище сказане слід зазначити, що процес
прийняття управлінського рішення дуже складний і цікавий.
Враховуючи, що 70% успіху залежить від прийнятого управлінського
рішення, то значення останнього у цілому процесі управління важко
переоцінити.
Прийняття рішень – це серія правильних рішень з кількох
альтернативних можливостей, які обирає керівник для цієї організації в
цей час, в цьому місці, тобто як планувати, організувати, мотивувати,
контролювати. Для того, щоб рішення було ефективним треба врахувати
багато факторів та чинників що впливають на рішення.
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Адресність соціальної політики України – запорука розвитку
держави
Принципи організації та функціонування соціальної політики з
роками зазнавали суттєвих змін в наслідок дії різних соціальнодемографічних та політико-економічних чинників.
На сучасному етапі трансформації українського суспільства,
враховуючи прогресуючу диференціації доходів населення, процеси
євроінтеграції, найважливішим завданням системи соціального
забезпечення є боротьба з бідністю. Боротьба з бідністю має отримати
пріоритет перед іншими функціями, що забезпечуються наданням
соціальних допомог.
Система соціальних пільг України нараховує більше 100 її видів,
якою охоплено понад третина населення України і з кожним роком ці
показники зростають.
Адресність – це надання соціальної допомоги найбільш нужденним
громадянам або сім’ям з урахуванням матеріального стану та
середньомісячного сукупного доходу, що підтверджується відповідними
документами і перевіряється у ході обстеження матеріального стану
осіб, у тому числі їх доходів. Тобто, сутність адресності полягає у
забезпеченні підвищення доходу нужденних при мінімальних затратах
та максимальній віддачі від витрачених засобів.
Адресність допомог надає можливість [1]:
- збільшити розмір допомоги найбільш нужденним верствам
населення в межах наявного бюджету програми соціальної допомоги;
- досягнути заданого ефекту за найменших витрат бюджетних
коштів.
Поставлена мета досягається за рахунок спрямування коштів
цільовим, найменш забезпеченим категоріям населення.
Адресність є характерним інструментом програм боротьби з
бідністю і скорочення витрат. Використання принципу адресності в
теорії дозволяє досягти значного ефекту, але на практиці, оскільки
принцип адресності не дотримується, та виникають значні витрати
пов’язані з реалізацією практичних заходів, ефект виявляється
незначним. Варто відмітити, що до таких витрат відносяться:
адміністративні витрати, що покриваються з бюджету програми
соціальної допомоги; операційні витрати та соціальні втрати заявників;
витрати на заохочення; політичні втрати, що впливають на підтримку
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програми соціальної допомоги [2].
Якщо порівнювати адресну допомогу з програмами універсальної
соціальної допомоги, то адресна допомога призначається лише
громадянам з певними характеристиками. Чіткої грані між
універсальною та адресною соціальною допомогою не існує.
Перевагами адресної допомоги в порівнянні з пільгами є те, що [3,
с.116]:
- оскільки малозабезпеченість є неодмінною умовою її надання
адресної допомоги, то така допомога краще забезпечує соціальну
справедливість. Отже, держава підтримуватиме лише тих, хто найбільше
цього потребує;
- оскільки цільовий характер адресної допомоги дає змогу не
розтрачувати ресурси, а спрямовувати їх саме тим особам і на ті цілі, які
є пріоритетними, адресна допомога ефективніша. А відтак, це дає
можливість збільшити підтримку найнужденніших за інших рівних
умов;
- адресна допомога забезпечує ринкові розрахунки між різними
економічними агентами, що сприяє поліпшенню фінансового стану
підприємств – надавачів пільгових послуг;
- оскільки адресна допомога завжди обмежена на відміну від пільг,
обсяги споживання яких не завжди нормовані, то така допомога сприяє
економії;
- вартість адресної допомоги для бюджету може бути чітко
підрахована (цю хибу системи пільг можна усунути адресним наданням
пільг).
У світовій практиці існує наступний поділ методів адресності [4]:
- прямого оцінювання;
- бальний метод оцінки нужденності;
- метод забезпечення адресності силами громадськості;
- метод забезпечення адресності за категоріальним принципом;
- метод самовідбору.
На сьогодні, в Україні єдиного визначеного методу або плану
реалізації найбільш результативної адресності соціальної допомоги не
існує.
Існує два типи помилок, що зустрічаються в процесі надання
населенню адресної допомоги:
- помилки «включення». Якщо допомогу отримує особа, котра
насправді її не потребує, то це - помилка «включення», що призводить
до перевитрат соціальних коштів, а відтак, і до зменшення коштів на
допомогу дійсно тим, хто її потребує.
- помилки «не включення» або неповного охоплення. Даний вид
помилки виникає тоді, коли допомогу не отримують ті, кому вона дійсно
потрібна. У такому випадку треба констатувати неефективність
соціальної програми. Зменшуючи ймовірність появи одного виду
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помилок, збільшують ймовірність прояву іншої помилки, (виникає певна
взаємокомпенсуюча залежність). Адресність допомог ніколи не повинна
бути самоціллю, а лише засобом ефективного використання коштів.
Сьогодні в Україні є три основні способи визначення адресування
соціальних допомог [4]:
1. Перевірка засобів існування. Згідно з цим способом, допомога
виплачується лише особам, чий рівень добробуту, сформований за всіма
можливими доходами, є нижчим за визначену межу. Перевірки можуть
проводитись формально (документально) або ж шляхом реальної
вибіркової перевірки матеріальних та економічних засобів існування
людей, які потребують допомоги, силами соціальних служб за місцем
проживання. Однак цей спосіб вимагає значних адміністративних
видатків.
2. Категоріальний спосіб адресування допомог. Цей спосіб є досить
дешевим та простим та ґрунтується на врахуванні потреб певних
соціально-демографічних груп чи категорій населення, які найбільше
потребують допомоги (люди похилого віку, багатодітні сім’ї, матеріодиначки, пенсіонери тощо). У країнах з досить стратифікованим
суспільством цей вид допомог може проводитись за географічним чи
регіональним принципами.
3. Спосіб отримання допомог на основі принципу самовизначення
полягає в тому, що особа сама вирішує: скористатись їй допомогою чи
ні. Тому й функціонують магазини з продажу товарів (продовольчих та
широкого вжитку) чи надання певних послуг (перукарських,
відпочинкових тощо) бідному населенню. Досить часто цей спосіб може
поєднуватись із раніше перерахованими способами відбору населення
для надання йому адресної допомоги. І саме таке поєднання способів є
найпоширенішим.
Таким чином, адресність соціальних виплат може бути
вдосконалена шляхом підвищення витрат на допомоги по безробіттю і
бідності при одночасному скороченні витрат на деякі інші види допомог.
Тоді кошти, зекономлені завдяки скороченню інших видів допомог,
могли б бути використані на фінансування значної частини додаткових
витрат, пов’язаних з підвищенням розміру допомоги по безробіттю та
нужденним.
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Прийняття управлінських рішень як запорука ефективної
діяльності підприємства
Управлінська діяльність ґрунтується на розробці, оцінці та
прийнятті управлінських рішень, тобто вони є основою процесу
керування. Тому, одночасно з удосконаленням управлінської діяльності,
потребує також вдосконалення й процес розробки і прийняття
управлінських рішень. Їх роль у сфері управління полягає у визначенні
послідовності дій персоналу різних рівнів управління щодо вибору
джерел формування та раціонального використання виробничих
ресурсів з урахуванням перспективних напрямів стратегічного розвитку
підприємства.
Проблема процесу прийняття рішення розглядається у роботах як
закордонних, так і вітчизняних авторів. Серед закордонних можна
виокремити А.В. Карпова, О.В. Маркову, Харріса, У. Шмідта, Ф.
Фіндлера, П.К. Анохіна, Ю.Н. Кулюткіна, І. Китова, Коростеліна, В.М.
Колпакова, В. Врумма, П. Йетона, Ф. Хедоури, М.Х. Мескона, Р. Блейка,
Д. Моутона, К. Левіна, Е.А. Смірнова та ін.
Для розробки ефективного рішення потрібен час, а його часто не
вистачає. Тому керівники повинні опановувати методи підготовки
ефективних рішень у короткі терміни. У критичних ситуаціях, коли для
прийняття складного рішення мало часу, варто віддавати пріоритет
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своєчасності: краще своєчасно прийняти недостатньо обґрунтоване
рішення, ніж із запізненням - добре обґрунтоване. Проте практичній
діяльності досить часто справедливим є і такий принцип: краще
прийняти невчасне рішення, ніж не приймати ніякого.
Управлінське рішення - це результат вибору суб’єктом управління
способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в
існуючій чи спроектованій ситуації [3, с. 4-5].
Управлінські рішення спрямовані на розв’язання конкретних
управлінських завдань, які характеризуються:

невизначеністю, а в деяких випадках і суперечливістю умов;

недостатністю інформації про можливі способи їх вирішення
та чітких алгоритмів вирішення;

необхідністю вирішення в обмежений час. [2, с. 81]
Метою управлінської діяльності є знаходження таких форм,
методів, засобів та інструментів прийняття рішень, які б сприяли
досягненню оптимального результату в конкретних умовах.
Технологія розроблення, прийняття і реалізації рішень та процедур,
здійснення логічних, аналітичних,інформаційнопошукових,обчислювальних та інших операцій передбачають їх чітку
послідовність.
Розробляючи
управлінські
рішення, необхідно
встановити порядок здійснення операцій, пов'язаних із накопиченням,
рухом, зберіганням, обробленням, аналізом інформації, забезпеченням
нею структурних підрозділів і окремих робочих місць, а також
визначити дії, необхідні для вирішення господарських завдань.
Раціональна технологія прийняття і реалізації управлінського
рішення передбачає такі етапи: підготовку, прийняття, реалізацію
рішення.
Етап підготовки - проведення економічного аналізу
ситуації на мікро- і макрорівні; охоплює пошук, накопичення,
опрацювання інформації, виявлення і формулювання проблем, які
потребують вирішення та ретельного вивчення чинників, що їх
обумовили.
Етап
прийняття - охоплює розроблення й оцінювання альтернативних рішень,
визначення критеріїв вибору оптимального рішення, вибір і прийняття
рішення.
Етап реалізації управлінських рішень - важлива ланка технології
управління. Поки рішення не втілене у життя - це не рішення, а лише
наміри. Потрібна велика організаційна робота, щоб досягти його
реалізації. Часто справа ускладнюється тим, що люди своєю діяльністю
можуть вносити суттєві корективи у початковий варіант рішення
(поліпшувати його або погіршувати), і здебільшого це викликає
додаткові «шуми» в системі, які потрібно долати. Тому в
технологічному ланцюзі управлінських операцій, спрямованих на
розв'язання проблем, складним і відповідальним є етап виконання
прийнятих рішень. [3, с. 5]
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Ефективність управлінських рішень залежить також від
своєчасності здійснення коригувального впливу органу управління в разі
зміни умов реалізації рішень. Тому важливим завданням менеджера є
організація надійного зворотного зв'язку. Особливе значення механізм
зворотного зв'язку має у процесі багатоетапної (тривалої) реалізації
рішення й використання одержуваної інформації для періодичного
коригування рішень, планів дій, приведення їх у відповідність з умовами
середовища. Якщо рішення відкориговане, можна усунути окремі
обмеження, використати раніше не враховані резерви і збільшити
очікуваний ефект.
Є три основних підходи, щодо прийняття управлінських рішень
класичний, раціональний та адміністративний.
Класичний підхід ґрунтується на поняті раціональності в прийнятті
рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна бути
абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі
прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи.
Основними характеристиками класичного підходу є такі:

особа, яка приймає рішення, має чітку мету прийняття
рішення;

особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо
ситуації прийняття рішення;

особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо
всіх можливих альтернатив і наслідків їх реалізації;

особа, яка приймає рішення, має раціональну систему
впорядкування переваг за ступенем їх важливості;

мета особи, яка приймає рішення, завжди полягає у тому,
щоб зробити вибір, який максимізує результат діяльності
організації [1, с. 28].
Усередині раціонального підходу існує кілька теорій, що
пояснюють прийняття управлінських рішень: розробка стратегії (SWОТаналіз), планування стратегії (за І. Ансоффом) та позиціювання (за М.
Портером).
Адміністративний підхід, на відміну від класичного, має такі
основні характеристики:

особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо
ситуації прийняття рішення;

особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо
всіх можливих альтернатив;

особа, яка приймає рішення, не здатна або не схильна (або і
те та інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої
альтернативи.
Етапи процесу управління персоналом підприємства виконуються
послідовно, але при цьому існують зворотні зв’язки і, відповідно,
зворотний вплив один на одного. Через наявність зворотних зв’язків між
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етапами, робота над кожним з них може повторюватися кілька разів [4].
Таким чином, прийняття управлінських рішень — це
визначальний процес управлінської діяльності, оскільки формує
напрямки діяльності організації та її окремих працівників. Робота з
прийняття управлінських рішень вимагає від менеджерів високого рівня
компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду.
Вона передбачає і високий рівень відповідальності, оскільки для
втілення прийнятих рішень у життя необхідно забезпечити ефективну та
злагоджену роботу всього організаційного механізму.
Підходи до прийняття управлінських рішень є основою ефективної
діяльності будь-якого підприємства, при цьому вони можуть
ґрунтуватися як на цілковито раціональній основі, так і повній
ірраціональності. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що
необхідною умовою ефективної діяльності організації є прийняття
результативних управлінських рішень.
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Питання про вивільнення персоналу, як правило, виникає тоді, коли
підприємству необхідно або скорочувати, або перебудовувати свою
діяльність. Вивільнення персоналу веде до усунення зайвої чисельності,
невідповідності працівників вимогам, пропонованим до виконавців,
зниженню додаткових витрат через низьку продуктивність праці і якості,
а тому воно є економічною необхідністю.
Вивільнення персоналу – це вид діяльності, який передбачає комплекс
заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічної
підтримки з боку адміністрації при звільненні працівників підприємства
[1].
Звільнення персоналу підприємства вимагає:
• дотримання трудового законодавства;
• чітких, максимально об'єктивних критеріїв добору;
• прив'язки до робочих місць;
• мінімізації витрат і одержання економії;
• запобігання наступних і пов'язаних з вивільненням витрат;
• відкритості;
• інформування;
• компенсацій і допомоги у працевлаштуванні[2].
При будь-якій можливості звільнень варто уникати або максимум
пом'якшувати їхні наслідки, використовуючи для цього усі наявні
можливості. Якщо раціоналізацію структури кадрів не можна безболісно
провести за рахунок підвищення їхньої мобільності, перенавчання новим
професіям, створення нових робочих місць, то в критичній ситуації
приходиться йти на скорочення штатів. Це міра змушена і негативна у
соціальному аспекті.
Фірми на Заході організовують масові звільнення тільки в крайньому
випадку (тим більше, що це пов'язано з великим опором профспілок),
віддаючи перевагу проведенню гнучкої політики зайнятості.Гнучка
політика зайнятості підприємства полягає в її підтримці і раціоналізації
та передбачає :
1) припинення наймання, коли на місце, що вивільняється, не
наймаються нові працівники. При цьому скорочується лише загальна
чисельність, а не конкретні робочі місця;
2) скорочення робочого часу шляхом зниження тривалості робочого
дня і (або) робочого тижня, скасування або скорочення масштабів
внутрішнього сумісництва і понаднормових робіт;
3) припинення видачі замовлень на сторону;
4) направлення на навчання з відривом від основних занять і надання
неоплачуваних відпусток;
5) використання внутрішніх венчурів (англ. "venture"- ризиковане
підприємство) – груп ентузіастів, що мають свої ідеї, що бажають
працювати в якості їхніх розробників, збутовиків або вкладати в них
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кошти на додаток до первісного фінансування підприємством цих
проектів;
6) стимулювання звільнень за власним бажанням. Тут існують різні
варіанти:
• на основі пропозиції грошових компенсацій.
• стимулювання дострокового виходу на пенсію (принцип "зелених
вікон"), у тому числі і за додаткову винагороду ("золоте
рукостискання");
7) аутплейсмент – сукупність методів, за допомогою яких кадрові
служби здійснюють зацікавленим особам, що звільняються, допомогу у
працевлаштуванні за рахунок підприємства в оптимальний термін і при
найбільш сприятливих умовах;
8) звільнення окремих працівників за різні порушення.
Баласт, як правило, складає 1-2 % персоналу. Але при цьому не можна
допускати зайву твердість, щоб не погіршити атмосферу у колективі;
9) масові звільнення (є останнім засобом при недостатності
індивідуальних заходів)[3].
Відповідно до трудового законодавства при звільненні за скороченням
штатів переважне право на залишення на роботі надається:
• працівникам з більш високою продуктивністю праці і кваліфікацією;
• сімейним працівникам (тим, що мають двох і більше дітей і тим, у
родині яких немає інших осіб із самостійним заробітком) – у випадку
рівної продуктивності праці;
• працівникам, що мають тривалий стаж безупинної роботи у даному
підприємстві;
• працівникам, що отримали у підприємстві професійне захворювання;
• працівникам, що підвищують свою кваліфікацію без відриву від
виробництва у вищому і середньому спеціальному навчальному
закладах відповідно до виконуваної роботи.
Конкретну послідовність звільнень можна визначати за допомогою
бальної системи, що враховує стаж, вік, склад родини, здоров'я,
можливість знайти роботу.
У першу чергу, як правило, скорочують працівників низької
кваліфікації і тих, кому простіше знайти роботу. Ці критерії можуть
формулюватися законодавством або трудовим договором.
Процес звільнення працівників з підприємства визначається
відповідними статтями Кодексу законів про працю.
Днем звільнення вважається останній день роботи. Вивільнення через
скорочення штатів допускається, якщо зі штатного розпису
виключаються посади, робочі одиниці по конкретних спеціальностях,
професіях. При цьому може не зменшуватися фонд оплати праці,
чисельність працюючих на підприємстві (при наявності вакантних посад
у старому штатному розписі підприємства)[4].
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Менеджер з персоналу повинен проводити заняття з працівниками, що
звільняються, по правильному складанню резюме, по проходженню
інтерв'ю у різних підприємствах; здійснювати допомогу у пошуку
роботи; пояснювати, як стати на облік у Службу зайнятості і т.д.
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[5].
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.
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У результаті політичних та економічних перетворень, що відбулися
в Україні протягом останніх декількох років, національна економіка
зазнала кардинальних змін. Вони торкнулися й сфери управлінських
відносин, в результаті чого система менеджменту набула нових рис.
Досвід передових підприємств світу доводить, що провідну роль в
організації діяльності підприємства відіграють трудові ресурси. Адже
персонал – це провідний чинник виробництва, один з основних факторів
економічного зростання та конкурентоспроможності сучасного
підприємства. Реалізація жодної із задач управління у будь-якій сфері
діяльності неможлива без зацікавленості в її вирішенні працівників.
Тож можна сказати, що ефективність господарської діяльності
підприємства залежать від використання його кадрового потенціалу. В
такому разі актуальності набуває питання розробки та вдосконалення
кадрової політики, як комплексу цілеспрямованих дій, принципів,
правил, норм, що визначають основний напрям роботи з персоналом.
Теоретичні аспекти кадрової політики розглядалися в працях Ю.
Одегова, Н. Пошерстник, Т. Філіпової, В. Щербак. Проблематиці
кадрової політики в системі управління приділяли увагу С. Дубенко, О.
Оболенський, В. Олуйко, В. Лук’яненко. Розробкою питань
стратегічного управління займалися І. Ансофф, Ш. Хаттен та інші [1].
Кадровою політикою підприємства називають систему принципів,
ідей та вимог, що визначають напрям і основи роботи з кадрами,
загальні і специфічні вимоги до них. Така політика розробляється
власниками підприємства, вищим керівництвом або кадровою службою.
На більшості сучасних підприємствах кадрова політика, як правило,
офіційно декларується і докладно фіксується в загальних корпоративних
документах [2].
Ми вважаємо, що формування грамотної, раціональної кадрової
політики дозволить забезпечити підприємство персоналом необхідної
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якості. Така політика повинна включати в себе не лише політику набору
кадрів, але й політику навчання, оплати праці, політику формування
кадрових процедур та політику соціальних відносин. Їх сукупність
забезпечить раціональне використання кадрового потенціалу та сформує
ефективну роботу трудового колективу.
Кадрову політику будь-якого підприємства доцільно було б
формувати в декілька етапів. На першому етапі необхідно узгодити
принципи і цілі роботи з персоналом із стратегічним розвитком
організації. Після цього необхідно розробити власне самі програми та
шляхи досягнення цілей кадрової роботи. На третьому ж етапі варто
розробити процедуру діагностики та прогнозування кадрової ситуації
[1].
Ефективна робота з кадровим потенціалом неможлива без
розуміння закономірностей процесу руху персоналу в компанії.
Показником, що характеризує соціальну ефективність управління, є
коефіцієнт плинності кадрів. На сьогоднішній день, плинність персоналу
– одна з багатьох проблем, з якими стикаються сучасні підприємства.
Рівень плинності персоналу в будь-якій компанії сильно впливає на
її ефективність та результативність роботи. Втрати від звільнення
співробітників – це витрати на підбір і навчання нового фахівця, а
також недоотримані доходи за той період, поки відбувається заміна
старого співробітника на нового. За статистикою – це від трьох до
десяти місячних заробітних плат, залежно від рівня займаної посади та
кількості коштів вкладених у навчання співробітника.
За результатами досліджень 2013 року, основними причинами
плинності кадрів є їх незадоволеність рівнем оплати праці (43%),
відсутність перспектив кар’єрного зростання (24%), конфлікти з
керівництвом (11%), незручний графік роботи (6%), незручне
місцезнаходження (5%) та інші причини (11%) (Рис. 1) [3].
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Рис. 1. Причини плинності кадрів, 2013 [3]
Ми вважаємо, що запобігти зростанню плинності фахівців
допоможе розуміння кадровиком ступеня задоволеності персоналу їх
роботою і їх лояльності до компанії. В з’ясуванні цих питань допоможе
грамотно сформована на підприємстві кадрова політика, яка дозволить
провести оцінку плинності кадрів, основних її причин та розробити
заходи щодо її скорочення, шляхом покращення умов праці,
налагодження взаєморозуміння в колективі, або з керівництвом тощо.
Одним з основним напрямів вдосконалення кадрової політики
сьогодні, на нашу думку, є проведення політики навчання персоналу,
про яку вже згадувалося раніше. Така політика вимагає від компанії
свого роду капіталовкладення в формування персоналу, в його розвиток,
безперервне навчання. Вкладення в людські ресурси розглядаються як
інвестиції в людський капітал. За допомогою такої політики можна
досягти ефекту підвищення лояльності та зацікавленості працівників в
підприємстві. Це, свого роду, нематеріальне мотивування працівників.
Коли персонал задоволений умовами праці та своєю роботою, це
створює сприятливий мікроклімат в колективі. Він, в свою чергу,
дозволяє підтримувати серед працівників інтерес до досягнення спільної
вигоди як свого колективу, так і організації в цілому.
Тож, підводячи підсумки, варто сказати, що основними напрямками
вдосконалення кадрової політики на вітчизняних підприємствах
сьогодні мають стати:
 створення корпоративної культури інноваційного типу;
 створення атмосфери довіри на підприємстві;
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 розвиток механізмів планування кар’єрного зростання для
працівників;
 впровадження нових методів і систем навчання та підвищення
кваліфікації персоналу;
 розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів і
соціальних гарантій.
Правильно сформована кадрова політика дозволить підприємствам
успішно функціонувати в умовах постійного конкурентного середовища.
Список використаних джерел:
1. Мартиненко В. П. Кадрова політика, як інструмент управління
кадровим потенціалом [Електронний ресурс] / В. П.
Мартиненко, Н. В. Руденко // Ефективна економіка. – 2014. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2900.
2. Ярошик І. В. Формування кадрової політики підприємства
[Електронний ресурс] / І. В. Ярошик // Стан та перспективи
інвестиційно-інноваційного розвитку України. – 2012. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.srw.kspu.edu/?p=686.
3. Абесінова О.К. Аналіз мотиваційної структури вибуття
персоналу та його вплив на управління плинністю кадрів
підприємства [Електронний ресурс] / О.К. Абесінова //
Ефективна економіка – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2726

Мартинова Л.Б., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності
підприємств в умовах євроінтеграційних процесів
Ефективне
функціонування
будь-якої
організації
насамперед
визначається ступенем розвитку її персоналу. В умовах сучасного
швидкого старіння теоретичних знань, умінь та практичних навичок
спроможність організації постійно підвищувати фаховий рівень своїх
працівників є одним із найважливіших факторів забезпечення
конкурентоспроможності її на ринку, оновлення і зростання обсягів
виробництва товарів чи надання послуг.
Розвиток персоналу — багатогранне та складне поняття, що охоплює
широке коло взаємозв’язаних психологічних, педагогічних, соціальних і
економічних проблем. З’ясування його сутності передбачає визначення
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змісту таких ключових понять, як особистість, гармонійний розвиток
особистості, професійний розвиток особистості.
Загострення ситуації на ринку праці України обумовило поглиблення
уваги до категорій «якість робочої сили» і «конкурентоспроможність
робочої сили». На думку О. А. Грішнової, якість робочої сили — це
сукупність людських характеристик, що проявляються в процесі праці та
охоплюють кваліфікацію, особисті й ділові риси працівника [1]. Д. П.
Богиня під конкурентоспроможністю робочої сили розуміє сукупність
якісних і вартісних характеристик специфічного товару «робоча сила»,
що забезпечує задоволення конкретних потреб роботодавців. Вона має
певні якісні і кількісні характеристики.
В даний час вітчизняні підприємства стали приділяти особливу увагу
проблемам управління персоналом та його розвитку. Це пов'язано з тим,
що соціально-економічні протиріччя, які накопичуються, у суспільстві
знаходять вираження в незадоволеності зайнятого населення роботою, у
відсутності професійного росту, у невідповідній оплаті праці за
фактичними її результатами, а часом просто у звільненні працівників,
що поповнюють армію безробітних
Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню
трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та
професійної мобільності, є засобом профілактики масового безробіття,
відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснення
структурної і технологічної перебудови галузей економіки. У таких
умовах розвиток персоналу є одним із найважливіших напрямів
раціонального
функціонування
будь-якої
організації,
її
конкурентоспроможності на ринку.
Одночасно
розвиток
персоналу
сприяє
підвищенню
рівня
конкурентоспроможності самих працівників на ринку праці. Вони,
підвищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи нову професію або
спеціальність через засвоєння нових знань, умінь і навичок, одержують
додаткові можливості для планування трудової кар’єри як в організації,
так і за її межами. Навіть у випадку безробіття внаслідок вивільнення з
підприємства, навчена особистість швидше знайде собі нову роботу,
легше зможе організувати власну справу, а отже, й забезпечити
працевлаштування інших громадян.
Розвиток персоналу забезпечує підвищення загального інтелектуального
рівня особистості, розширює її ерудицію та коло спілкування, оскільки
освічена людина вільно орієнтується в сучасному складному світі, у
стосунках із людьми. У результаті поліпшується моральнопсихологічний клімат у структурних підрозділах організації,
підвищується мотивація працівників до праці, їх вірність цілям і
стратегічним завданням компанії, забезпечується наступність в
управлінні, а також знижується плинність кадрів.
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Професійний розвиток особистості, розвиток персоналу належать до
основних показників прогресивності суспільства, вирішальних важелів
науково-технічного прогресу.
Тому в країнах з розвинутою ринковою економікою дедалі більше
компаній перебирають на себе ініціативу щодо подальшого розвитку
персоналу своїх організацій. Планування та організація розвитку
персоналу стають важливими функціями служби управління
персоналом. Наслідування Україною цього прикладу є обов’язковою
умовою забезпечення в державі сталого економічного зростання.
Під час розроблення варіантів стратегії управління організацією і
стратегії розвитку персоналу часто використовується категорія
«компетенція», що є важливим поняттям концепції управління
розвитком персоналу, посилення його конкурентоспроможності на
ринку праці.
В аспекті якості конкурентоспроможність характеризується сукупністю
споживчих властивостей робочої сили, здатних забезпечити ефективну
працю: фах, стаж, вікові дані працівника, володіння ним іноземними
мовами тощо. В аспекті кількісних характеристик категорія
«конкурентоспроможність працівника» може визначатися такими
показниками, як продуктивність праці та ефективність праці, витрати
робочого часу на виконання певних операцій (робіт), якість виробленої
продукції, витрати сировини, палива тощо [3].
Категорія «компетентність» певною мірою відображає якісні аспекти
конкурентоспроможності робочої сили. Однак вона вичерпно не
розкриває психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей
людини, котрі необхідно враховувати, накреслюючи шляхи підвищення
ефективності управління розвитком персоналу чи вибираючи найбільш
оптимальні варіанти стратегій управління організацією та відповідні їм
стратегії розвитку персоналу.
В умовах посилення конкуренції на ринку великого значення набувають
такі складові конкурентоспроможності персоналу підприємства, як
освіта, професійні знання, уміння та практичні навички; відповідність
психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей людини
вимогам професії. Одне із завдань управління розвитком персоналу —
забезпечення організації тими працівниками, які здатні реалізувати
стратегію управління компанії, мають для цього необхідні здібності та
компетенцію.
Велике значення для забезпечення конкурентоспроможності персоналу
організації має стимулювання розвитку працівників і раціональне
використання їх компетенції. Набуті працівниками в процесі
професійного навчання знання, уміння і практичні навички не принесуть
ніякої користі організації, якщо робітники чи фахівці з вищою освітою
не зацікавлені у їх реалізації з максимальною ефективністю, не
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виявляють інтересу до свого професійно-кваліфікаційного просування
тощо.
Конкурентоспроможність персоналу охоплює механізми: «хочу»,
«можу», «потрібно». Вони, по суті, виражають трудову активність
особистості, що характеризує якісний рівень трудової діяльності і цим
визначає
рівень
конкурентоспроможності
працівника
на
внутрішньофірмовому ринку праці. Максимальний збіг механізмів
«можу», «хочу» та «потрібно» стає умовою підвищення ефективності
виробництва, розвитку особистості. Людина може виявити свої
здібності, успішно їх розвинути у процесі навчання, а потім і реалізувати
їх під час трудової діяльності лише в тому разі, коли вона зацікавлена у
роботі, усвідомлює та приймає до виконання цілі компанії.
Навпаки, якщо потреби суспільства, організації, інтереси працівника та
його здібності не узгоджені, то це негативно впливає на трудову
активність, рівень конкурентоспроможності персоналу. Це виявляється в
таких показниках, як зниження продуктивності праці, погіршення якості
продукції, збільшення рівня плинності кадрів, небажання проходити
професійне навчання тощо.
Управління конкурентоспроможністю персоналу на рівні особистості
передбачає оцінювання працівником своїх можливостей відповідно до
вимог робочого місця або посади, що дає змогу працівникові розвивати
свої здібності, активізувати раніше одержані загальноосвітні та
професійні знання, уміння і практичні навички. Він формує мету власної
діяльності в організації на обраному робочому місці чи посаді, вирішує
сам: чи відповідає його професійна придатність вимогам робочого місця
або посаді, яку він обіймає; чи необхідно йому пройти підвищення
кваліфікації або професійну перепідготовку з метою професійнокваліфікаційного просування тощо.
Виявлення професійної придатності та розвиток компетенції персоналу
— важливі складові реалізації організацією обраної стратегії управління.
Мова йде про створення сприятливих умов для розвитку загальних і
професійних знань, умінь та практичних навичок, належної
психологічної, моральної і економічної готовності персоналу до
продуктивної праці.
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Реформа децентралізації влади в Україні
В контексті активізації формування громадянського суспільства в
Україні найактуальнішими питаннями сьогодення є налагодження
ефективної взаємодії між владою та суспільством, створення дієвих
механізмів цього процесу. Особливо це стосується органів місцевого
самоврядування тому, що вони є найбільш наближеними до населення.
Питанням розмежування функцій між органами державної влади
та місцевого самоврядування в Україні присвятили свої праці О. Бусол,
В. Гройсман, І. Костенок, М. Савчин, О. Скрипнюк.
В українській теорії конституційного права та практиці
державотворення
завжди
вагоме
місце
посідала
проблема
децентралізації влади, починаючи з моменту проголошення
незалежності України. Особливо ця проблема актуалізувалась у 2014
році. Починаючи з 2010 р. в Україні фактично існувала
«суперпрезидентська республіка», за якої була встановлена жорстка
централізація повноважень та ресурсів у вертикалі органів виконавчої
влади. За цих умов значно була обмежена роль Кабінету Міністрів як
вищого органу в системі виконавчої влади, Верховна Рада опинилась у
стані за якого виникла загроза існуванню парламентаризму в Україні,
фактично було знівельовано місцеве самоврядування, знищена
фінансова самостійність територіальних громад, широких масштабів
набула корупція. Тому, виникає необхідність створення децентралізації
в Україні для того, щоб запобігти подальшому розвитку негативних
факторів [6, C/22].
В умовах внутрішньополітичного розвитку держави та зовнішньої
ситуації навколо України, що відбулись, продовження реформ у напрямі
децентралізації в Україні набули вагомого значення, зокрема в частині
передачі повноважень органам місцевого самоврядування.
Децентралізація – цепередачазначнихповноважень від державних
органів органам місцевого самоврядування таким чином, аби якомога
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більше повноважень мали ті органи, що ближчедо людей, де такі
повноваження можна реалізовувати найбільш успішно [5, C. 3].
Як було сказано раніше кроки до встановлення децентралізації
влади у нашій державі розпочались у 2014 році, а саме 17 червня
Верховною Радою України було прийнято перший з пакету
«децентралізаційних законів» – Закон України «Про співробітництво
територіальних громад». Головною перевагою передачі повноважень
органам місцевого самоврядування є те, щоце виступає однією з форм
розвитку демократії, надає право територіальній громаді самій обирати
владу та передавати значну частину фінансових ресурсів територіальній
громаді базового рівня. Саме тоді, коли громада сама, може визначати
напрям використання всієї значної частини фінансового ресурсу, буде
можливість інвестувати це в освіту, охорону здоров’я, розвиток
транспортної інфраструктури і самостійно вже нести відповідальність
перед мешканцями громади за ефективність використання коштів.
Це посилить ефективність місцевої влади: первинні проблеми
вирішуватимуться на найнижчому рівні, центральна влада,у даному
випадку, буде виконувати виконує лише допоміжні функції. Одиницями
адміністративно-територіального устрою стають саме громада, район і
регіон[2].
Виконавча влада робить чіткі кроки до децентралізації.
Наприклад, Парламент прийняв зміни до Податкового та Бюджетного
кодексів, які уже розширили фінансові можливості місцевого
самоврядування, а в майбутньому дозволяють зробити економічно
самодостатніми та спроможними і нові об’єднані громади. Розглядаючи
дані кодекси можна побачити, що об’єднані громади отримають весь
спектр повноважень та фінансових ресурсів, що їх наразі уже мають
міста обласного значення, зокрема зарахування 60% ПДФО на власні
повноваження, прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом
державні субвенції [3].
Передбачається, що такі нововведення забезпечать надійну правову
основу для ефективного здійснення влади в Україні. Всі
постсоціалістичні країни центрально–східної Європи пройшли шлях
децентралізації. І усі вони від цього отримали величезний поштовх для
свого розвитку.
Однак, реалізуючи політику децентралізації слід зважати на ті
ризики, які можуть виникнути.
Як свідчить зарубіжний досвід, що навіть в успішних в
політичному, економічному, соціальному плані країнах (Франція,
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Великобританія, Італія, Польща) в процесі здійснення децентралізації
влади виникали великі проблеми.
В умовах сучасної політичної, економічної кризи можливе
поглиблення
негативних
тенденцій
посилення
регіональних
ідентичностей серед населення, сепаратистських тенденцій в окремих
регіонах за умов надання їм можливості вирішувати свою долю у складі
держави. Послаблення централізації влади в результаті децентралізації
може спричинити зростання свавілля місцевих чиновників та зростання
незадоволення населення владою, включаючи центральну, яка не в змозі
і нездатна буде захистити інтереси та права регіональних громад.
Децентралізація може посилити відцентрові тенденції через вкрай
низький рівень відповідальності держави перед адміністративнотериторіальними суб’єктами [4].
Щоб уникнути вищезгаданих проблем, згідно з запропонованим
проектом змін до Конституції, замість голів ОДА будуть префекти, які
матимуть виключно контрольно-наглядові та координуючі функції. Така
практика використовується в європейських країнах. Тобто, формується
трирівнева система: громада – район – регіон, які обирають собі ради та
створюють виконкоми, отримують небачені раніше повноваження та
фінанси. Але при цьому з метою, щоб ця конструкція залишалась
цілісною та збалансованою, посилюватиметься її механізмом контролю з
боку центральної влади. Префект стежитиме за конституційністю та
законністю місцевого самоврядування [2].
Отже, для того щоб реформа децентралізації успішно була
проведена потрібно не чинити опору з боку держави та суспільства. Слід
забезпечити послідовність у здійсненні цього процесу, зокрема, органи
влади зобов’язані забезпечити спроможність участі народу в управлінні
суспільно-політичними та суспільно-економічними процесами в
державі: держава має посприяти зміцненню інститутів місцевого
самоврядування, забезпечити ефективність системи служби в органах
місцевого самоврядування, підвищення рівня оплати службовців
місцевого самоврядування, їх освітнього та компетентного рівня,
здійснення ефективної політики, спрямованої на подолання
диспропорцій в економічній та інших сферах розвитку територій,
збільшення обсягу бюджетного фінансування та вдосконалення
механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень
територіальних громад та ін. Іншого шляху у нас немає. Прийняття
відповідних змін до Конституції, передбачених Концепцією
реформування місцевого самоврядування 2014 р. та територіальної
504

організації влади в Україні, забезпечить правову основу для схвалення
низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого
самоврядування. Серед законопроектів, які вже є– нова редакція закону
про місцеве самоврядування; готуються – закон про місцеві державні
представництва, зміни до низки законодавчих актів, які визначають
розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами
місцевого самоврядування, а також їх розподіл між органами місцевого
самоврядування різного рівня.
Децентралізація – це запорука ефективного територіального
розвитку, шлях до демократизації, дійсного народовладдя.
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Формування кадрової політики підприємства
В умовах ринкової економіки одним із вирішальних чинників
ефективності та конкурентоспроможності підприємства є забезпечення
високої якості кадрового потенціалу. На основі проведення виваженої
кадрової політики досягається відповідність персоналу підприємства
його виробничим потребам.
Питання кадрової політики розглядалися в роботах, А.П. Єгошина,
А. Колота, В. Савченка, В.Г. Щербак, О.М. Яковенко, Ф.І. Хімія та
інших фахівців у сфері управління персоналом. Не зважаючи на значні
дослідження, деякі теоретико-методологічні аспекти кадрової політики
потребують подальшого поглиблення дослідження.
Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм
організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та
використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її
мотивації та стимулювання.
Мета кадрової політики полягає в забезпеченні оптимального
балансу між потребами підприємства, вимогами чинного законодавства,
станом ринку праці та процесів комплектування, збереження і розвитку
персоналу.
Суб’єктом кадрової політики виступає керівництво підприємства у
взаємодії з іншими підрозділами.
Кадрова політика визначає основний напрям у роботі з персоналом
підприємства для створення високопрофесійних працівників, які б
сприяли розвитку підприємства.
Механізм реалізації кадрової політики підприємства являє собою
систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних,
соціальних, економічних і інших заходів, спрямованих на рішення
кадрових проблем і задоволення потреб підприємства в персоналі.
Головною особливістю всієї системи розробки і реалізації
ефективної кадрової політики на підприємстві є та обставина, що значну
частку роботи з персоналом повинні виконувати самі лінійні керівники,
а працівники кадрової служби зобов'язані допомагати їм у цьому і
забезпечувати відповідну підтримку.
Основними складовими кадрової політики є:
- політика набору, відбору і розстановки кадрів;
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- політика профорієнтації, адаптації та підвищення
кваліфікації кадрів;
політика зайнятості;
політика управління службовим зростанням;
- політика стимулювання;
- соціальна політика [4, с.113-124].
В процесі формування кадрової політики підприємства повинно
відбуватися узгодження наступних аспектів:
- розробка загальних принципів кадрової політики,
визначення пріоритетів, цілей;
- організаційно-штатна політика – планування потреби у
персоналі, формування структури і штату, призначення,
створення резерву, переміщення;
інформаційна політика – створення і підтримка
системи руху кадрової інформації;
- фінансова політика – формулювання принципів
розподілу
засобів,
забезпечення
ефективної
системи
стимулювання праці;
- політика розвитку персоналу – забезпечення програми
розвитку, профорієнтація і адаптація працівників, планування
індивідуального просування, формування команд, професійна
підготовка і підвищення кваліфікації;
- оцінка результатів діяльності – аналіз кадрової
політики і стратегії підприємства, виявлення проблем у
кадровій роботі, оцінка кадрового потенціалу [2, с.243].
Кадрова політика підприємства повинна забезпечити:
1.
організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні
керівники приймають розроблену та добре скоординовану стратегію
управління людськими ресурсами як «свою власну» і реалізують її у
своїй оперативній роботі, тісно взаємодіючи з функціональними
службами;
2.
високий рівень відповідальності усіх працівників, під яким
розуміють як ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і
наполегливу реалізацію визначених цілей у практичній роботі;
3.
функціональність – варіантність функціональних завдань,
що передбачає відмову від традиційного, жорсткого розмежування
різних видів робіт, а також використання різноманітних форм трудових
контрактів (повна, часткова і погодинна зайнятість);
4.
структурність – адаптація до безперервного навчання,
організаційних змін, гнучкість організаційно-кадрового потенціалу,
висока якість роботи і її результатів, умов праці (робоче середовище,
зміст роботи, задоволеність працівників) [3, с.208].
При формуванні кадрової політики враховуються чинники, які
властиві зовнішньому і внутрішньому середовищу підприємства: вимоги
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виробництва, стратегія розвитку підприємства; фінансові можливості
підприємства; кількісні і якісні характеристики; ситуація на ринку;
попит на робочу силу збоку конкурентів; впливовість профспілок,
жорсткість у відстоюванні інтересів працівників; вимоги трудового
законодавства, прийнята культура роботи з найманим персоналом та ін.
Формування кадрової політики в нашій країні здійснюється на
основі Декларації прав людини, Конституції України, Цивільного
кодексу України, Кодексу законів про працю України та інших
нормативно-правових актів. Кадрова політика розробляється вищим
керівництвом підприємства і кадровими службами [1, с.165-168].
Кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з
кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але
й соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних
актів і урядових рішень.
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Недоліки законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в
Україні
На сьогоднішній день актуальною проблемою є недосконалість
законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні
незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері
законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної
власності, на думку міжнародних експертів, її недосконалість все ще є
одним з чинників, який перешкоджає створенню в Україні ефективної
системи захисту прав інтелектуальної власності. Закони України щодо
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окремих об'єктів права інтелектуальної власності не приведені у
відповідність із Цивільним кодексом України, що негативно впливає на
захист прав інтелектуальної власності.
Дослідженням недоліків законодавчої бази в сфері інтелектуальної
власності в Україні присвятили велику кількість наукових праць
закордонні і вітчизняні науковці: О. А. Красавчикова, Е. А. Суханова,
Андрощук Г.О., , Чеботарьов В.П., О.А. Підопригора, О.Д. Святоцький
та ін.
Зазначимо, що посилення захисту прав інтелектуальної власності в
Україні пов'язано з приведенням законодавства України у відповідність
із законодавством ЄС відповідно до Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
( 1629-15 ), затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року. Так,
в Україні необхідною мірою не забезпечено захисту біотехнологічних
винаходів, строки охорони прав інтелектуальної власності на певні
об'єкти (промислові зразки, сорти рослин тощо) не відповідають
відповідним строкам в ЄС, цивільно-правові та митні засоби захисту
потребують удосконалення відповідно до вимог Директиви ЄС
2004/48/ЄС від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав
інтелектуальної власності та Регламенту ЄС 1383/2003 від22 липня 2003
року щодо митних заходів стосовно товарів, які викликають підозру в
порушенні прав інтелектуальної власності, та заходів, що мають
вживатися до товарів, стосовно яких виявлено порушення таких прав.
Слід відмітити, що Законодавство України у сфері ІВ складається із
законів України у сфері промислової власності (сім законів), авторського
права й суміжних прав (три закони) і 60 міжнародних договорів й угод,
що ратифіковані Верховною Радою України.
Варто сказати, що не врегульовано належним чином питання
охорони комп'ютерних програм як об'єктів авторського права, оцінки та
взяття на бухгалтерський облік об'єктів інтелектуальної власності,
нематеріальних активів; існує потреба у розробці методики визначення
розміру матеріальної шкоди,завданої порушенням прав на об'єкти
інтелектуальної власності;гальмується розвиток системи підрозділів з
питань трансферу технологій; є потреба запровадження механізму
підтримки патентування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності
в іноземних державах тощо.
Відмітимо, що Законодавством не врегульовано питання щодо
запобігання поданню заявок на винаходи в зарубіжні країни без
попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до
неконтрольованого відтоку нових технологій та їх інтелектуальних
складових за кордон. Кримінальним кодексом України не визначено
відповідальності за вчинення зазначених дій, хоча така відповідальність
передбачена, зокрема, законодавством США, Великобританії. Потребує
вдосконалення правова охорона службової конфіденційної інформації,
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комерційної таємниці, «ноу-хау», укладання угод франчайзингу,
визначення поняття «роялті» [3].
Варто відмітити, що гострим залишається питання «інтелектуальної
спадщини» колишнього СРСР. Після розпаду Радянського Союзу в Росії
залишилося близько 500 тис. чинних охоронних документів (авторських
свідоцтв) навинаходи з грифом «Для службового користування», і
охоронних документів та інші результати інтелектуальної діяльності. За
експертними оцінками, приблизно чверть із них (250 тис.) належить
українським винахідникам. Зазначені технічні рішення ніколи не
публікувались, і охоронні документи СРСР і них повинні бути
перетворені на патенти України. Проте в Україні до цього часу немає
переліку таких винаходів, а також їх описів. Залишається незадовільним
стан виконання вимог законів у сфері права інтелектуальної власності та
високим рівнем порушень зазначеного права [2, 74]
Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері
інтелектуальної власності в Україні залишається на недостатньому рівні.
Це призводить до звинувачень України в порушенні на її території прав
інтелектуальної власності, та низькому рівні їх захисту. Водночас,
Сполучені Штати знову взялися за українських піратів. Торговельне
представництво США внесло український сайт Ex.ua і київський ринок
«Петрівка» у список порушників авторського права. Всього до списку
увійшли два українських ринки і два інтернет-ресурси. У числі
порушників також одеський «Сьомий кілометр» і Extratorrent.cc.
Відмітимо, що в Україні потребує вдосконалення координація
міністерств з підготовки проектів нормативно-правових актів. Це,
зокрема, стосується повільної реалізації Закону України «Про охорону
прав на зазначення походження товарів», підготовки підзаконних актів
щодо вартісної оцінки та бухгалтерського обліку об'єктів права
інтелектуальної власності як нематеріальних активів.
Слід зазничити, що Міністерства із запізненням реагують на
неузгодженість положень вітчизняних законів, проблеми їх
застосування. Це стосується законів щодо промислових зразків,
торговельних марок, діяльності організацій колективного управління,
врегулювання підвідомчості розгляду справ успорах, що стосуються
захисту прав інтелектуальної власності тощо.
Незважаючи на активізацію зусиль правоохоронних органів
України із забезпечення захисту прав інтелектуальної власності,
загальний рівень правопорушень у цій сфері залишається високим, що є
підставою для звинувачення України в низьких стандартах забезпечення
захисту прав інтелектуальної власності, особливо стосовно
аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення, фармацевтичних
препаратів [1].
Має бути запроваджено більш ефективний захист прав на
результати наукових досліджень від їх несанкціонованого використання
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та інших прав інтелектуальної власності, що стає дедалі більш
поширеним (привласнення результатів наукової праці у формі
фіктивного
"співавторства";публікація
працівниками державних
структур від свого імені результатів,що містяться в науково-аналітичних
матеріалах, поданих до них підпорядкованими організаціями; передача
(експорт) інтелектуальних здобутків, створених за державні кошти, за
межі України; відтворення результатів наукових праць без посилання на
авторів або несанкціонована їх публікація тощо).
Проблемними є питання стосовно організації та забезпечення
функціонування системи правової охорони та забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності в Україні.
Варто звернути увагу, що не забезпечено дистанційного доступу
громадськості допатентно-інформаційних ресурсів на безоплатній
основі, зокрема щодо описів винаходів, корисних моделей, промислових
зразків, знаків для товарів і послуг, селекційних досягнень, що не сприяє
ефективному захисту прав на такі об'єкти.
Отже, з всього вище сказаного можна зробити висновок, що
обмежена платоспроможність населення України призводить до того,
що вряді сфер, особливо щодо комп'ютерних програм, баз
даних,аудіовізуальної продукції, діють стимули до споживання
продукції, виготовленої з порушенням прав інтелектуальної власності, а
зацікавленість у її виготовленні та розповсюдженні зумовлюється
одержанням високих прибутків, що стає можливим внаслідок
недотримання прав інтелектуальної власності та несвоєчасного
застосування заходів цивільної, адміністративної та кримінальної
відповідальності. Тому Україні необхідно скористатися досвідом
високорозвинутих країн і йти шляхом використання потенціалу
інтелектуальної власності.
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Корпоративна соціальна відповідальність у системі
корпоративного управління
За сучасних умов жорсткоїконкурентноїборотьби та гонитви за
прибутком не менш важливе місце почав займати людський або так
званий «соціальний» фактор. Кожному споживачу приємно
усвідомлювати те, що не докладаючи зусиль він робить добру справу,
купуючи продукт «соціально-свідомого виробника».
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – окремий сектор
соціальної політики управління підприємством, що означає
довгострокове зобов’язання компаній поводитися етично та сприяти
економічному розвитку, одночасно покращуючи якість життя
працівників та оточуючого суспільства [2, с. 126].
Актуальність цієї теми полягає у зростанні необхідності
корпоративної соціальної відповідальності в управлінні міжнародними
та національними компаніями. А оскільки останнім часом
українськіпідприємстванамагаються
відповідати
рівнюміжнароднихкомпаній, то вони повинні забезпечити впровадження
і процвітання КСВяк невід’ємної частиниїх діяльності.
За останні роки інститут корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) пройшов шлях від організаційно-управлінської екзотики
глобальних корпорацій до стандартних технологій упровадження цього
феномену в практику організацій різноманітних форм власності і
господарювання, різних розмірів та видів економічної діяльності, що
функціонують у всьому світі. Створення спеціальних підрозділів і
координаційних груп з упровадження системи КСВ, уведення в
організаційну структуру управління компаніями посади віце-президента
з КСВ, упровадження етичних кодексів і корпоративної культури,
пронизаної духом соціальної активності та відповідальності,
розроблення проектів соціального інвестування, підготовка і публікація
соціальних (нефінансових) звітів – далеко не повний перелік
управлінських інновацій, що нині широко застосовуються в практиці як
бізнес-структур, так і інших організацій [3].
Корпоративна соціальна відповідальність можлива за умови
досягнення стійкого розвитку самостійних і відповідальних компаній та
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організацій, що відповідає їх довгостроковим інтересам, сприяє
досягненню соціального миру, безпеки, благополуччя громадян,
збереженню навколишнього середовища, дотриманню прав людини.
Реалізація корпоративної соціальної відповідальності повинна
відбуватись за умови не втручання держави та її відповідних органів до
оперативної діяльності компанії. Надмірна регламентація такої
діяльності позбавляє КСВ діяльність духу добровільності, соціальноспрямованої діяльності компанії або організації.
Одним зі шляхів розробки та регулювання КСВ діяльності є діалог
держави, громадських організацій та представників бізнесу. Тому,
політика соціальної відповідальності може бути вироблена і
впроваджена в результаті соціального діалогу.
Основними мотивами, які спонукають вітчизняні та зарубіжні
компанії
підвищуватикорпоративну
соціальну
відповідальність
можутьбути такі:
– розвиток персоналу компанії, що не лише запобігає плинності
кадрів, але й дозволяє залучати кращих спеціалістів із ринку праці;
– потреба забезпечити зростання продуктивностіпраці в компанії;
– покращення іміджу компанії та зростання репутації;
– реклама товарів і послуг;
– висвітлення діяльності компанії в засобах масової інформації;
– стабільність і стійкий розвиток компанії в довгостроковій
перспективі;
– можливість залучення інвестиційного капіталудля розвитку
соціально-відповідальних компаній;
– збереження соціальної стабільності в суспільстві;
– в окремих країнах, в яких існують соціально відповідальні
компанії, передбачені податкові пільги [1, с. 25].
Серед
принципів
успішної
корпоративної
соціальної
відповідальності (КСВ) такі:
– абсолютно всі організації зобов’язані думати про благо
суспільства і направляти свої зусилля на вирішення екологічних
проблем;
– вільний та добровільний вибір: компанія повинна проводити
політику постійної та продуманої соціальної активності, КСВ «під
тиском» спричинить лише негативні результати, які також можуть
сильно зашкодити репутації компанії;
– єдина стратегія: стратегія КСВ повинна бути узгодженою, всі
проекти підпорядковані загальній меті та пов’язані з основною бізнесідеєю.
Дотримання усіх цих принципів дасть змогу підвищити
неекономічні показники роботи компанії, що на сучасному етапі
розвитку суспільства починають відігравати все важливішу роль у
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забезпеченні
конкурентоспроможності,
досягненні
вищої
продуктивності та більшого прибутку.
КСВ набуває все більшої популярності. Так, наприклад,
комп’ютерний гігант «IBM» зекономив 17,8 млн. доларів завдяки
програмі заощадження електроенергії; з 1998 р. Nestle знизила
споживання води на виробництві на 28%; McDonald’s фінансує так звані
будинки Рональда Макдоналда, в яких надається житло родичам дітей,
що перебувають на лікуванні у спеціалізованих лікарнях (станом на 2014
р. такі будинки існують у 52 країнах світу!); Nestle проводить програму
«Здоровий спосіб життя на робочому місці» по всьому світі [4, с. 128].
Отже, сучасна компанія усвідомлює свою відповідальність і прагне
стати компанією з «людяним обличчям», адже приділяючи увагу своїй
корпоративній відповідальності можна забезпечити надійні та стабільні
умови бізнесу.
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На шляху досягнення підприємством стратегічних цілей має місце
посилена конкуренція та високий рівень ризику, тому особливої
актуальності набуває обґрунтована закупівельна діяльність підприємств,
що включає в себе вибір організаційної форми здійснення закупівель,
тобто управління запасами та управління постачанням.
Підвищення конкурентоспроможності підприємства передбачає
вибір найкращих постачальників та налагодження роботи з ними. Це
пояснюється тим, що пошук постачальника з якісними матеріальними
ресурсами та відповідним сервісом значною мірою забезпечує подальше
виробництво високоякісної продукції.
Дослідженню
організації
закупівельної
діяльності
та
обґрунтуванню вибору пріоритетних посередників присвятили свої
праці багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема:
Гаджинський А. М. [1], Кондратюк Д. М. [2], Попова І. В. [3],
Ястремська О. М. [5], Письмак В. О. [5] та інші.
Вибір постачальника є однією із основних передумов успішного
здійснення закупівель матеріальних ресурсів, тобто повного задоволення
потреб виробництва. При закупівлі сировини та матеріалів, необхідних
для функціонування промислового підприємства важливим є досягнення
максимально можливої економічної ефективності.
На сучасному ринку діє велика кількість посередників, проте є ряд
критеріїв, за якими вони відрізняються один від одного.Існує досить
багато методів вибору найкращого постачальника. Багато науковців
поділяють думку про використання поетапного обґрунтування вибору,
інші пропонують застосовувати ряд показників або ж залучати експертів
для оцінки потенційних посередників за певними критеріями.
Алгоритм обґрунтування вибору постачальників відповідно до
досліджень І.В. Попова включає в себе ряд послідовних етапів:
1 етап – визначення мети (скорочення витрат підприємства в
процесі закупівлі матеріалів);
2 етап – вибір кількості і наповнення критеріїв;
3 етап – визначення параметрів оцінювання постачальників;
4 етап – аналіз можливих та обґрунтування потенційних
постачальників;
5 етап – визначення значущості критеріїв вибору постачальників;
6 етап – складання матриць попарних порівнянь за критеріями;
7 етап – визначення глобальних пріоритетів для кожного
постачальника;
8 етап – аналіз одержаних результатів вибору постачальників;
9 етап – досягнення поставленої мети [3, с. 423].
Є різні підходи до вибору постачальника того чи іншого ресурсу,
проте з них можна виділити два основні для вирішення цієї задачі.
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Перший підхід – аналітичний, що ґрунтується на розрахункові ряду
показників, що характеризують постачальника. Недоліком цього підходу
є те, що потенційний постачальник не завжди надає повну інформацію
про себе. Таким чином, при відсутності даних про певні параметри,
розрахунки не відображають в повній мірі доцільність співпраці з таким
постачальником.
Другий підхід – експертний, що ґрунтується на оцінках
постачальника спеціалістами, які можуть адекватно оцінити ті чи інші
параметри, що характеризують постачальника. Таким чином, вибір
постачальника здійснюється на основі отриманих рейтингів або
інтегральних експертних оцінок. Недоліком цього методу є
суб’єктивність експертів при виборі між двома чи трьома
постачальниками. Проте при зростанні їх кількості фактор суб’єктивізму
зменшується, так як збільшується кількість оцінок. Так, наприклад, при
оцінці трьох постачальників експертних оцінок буде лише три, а при
оцінці чотирьох постачальників кількість оцінок зростає до шести [2].
Відповідно до експертного підходу визначення найкращого
постачальника з загальної кількості бажаючих співпрацювати з
підприємством ґрунтуєтьсяна виборі того з них, хто за оцінками
експертів за різними критеріями набрав найбільшу кількість балів. При
виборі критеріїв оцінювання постачальників доцільно визначити ранги
важливості для кожного з факторів, щоб найбільш точно оцінити всіх
постачальників та вибрати найкращого із загальної кількості пропозиції
на ринку.
Вирішуючи проблему вибору найкращого постачальника, спочатку
слід визначити фактори, що впливають на цей вибір. Серед найбільш
важливих можна виділити такі, як собівартість та якість товару,
фінансові умови, терміни поставок, якість обслуговування, мінімальна
норма відвантажень, готовність до поставки, комплексність задоволення
попиту, порядок задоволення рекламацій, тощо [2].
Факторів вибору постачальників може бути набагато більше і вони
можуть варіюватись в залежності від специфіки діяльності
підприємства, його місця розташування, розмірів тощо.
Після вибору критеріїв оцінки посередників перед експертами
постає наступне завдання – розподіл пріоритетності кожного з цих
факторів. У ході дослідження особливостей кожного посередника
формуються їх рейтинг. Наступним кроком є прийняття керівництвом
підприємства рішення про співпрацю з постачальником, який за їх
оцінками є найоптимальнішим варіантом для підприємства серед усіх
можливих.
Перед ухваленням остаточного рішення закупівельному центру
(відділу) доцільно зосередити увагу на досягненні домовленості з
вигідним для підприємства постачальником про порівняно кращі ціни й
терміни поставки. Багато покупців віддає перевагу певній кількості
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джерел постачання з метою їхньої диверсифікації для того, щоб
повністю не залежати від одного з них у разі будь-якої невдачі.
Виробники, як правило, хочуть мати можливість зіставляти рівні цін та
інші атрибути товарів промислового призначення різних постачальників.
Оформлення замовлення – це етап процесу закупівлі, на якому компаніяпокупець видає постачальнику остаточне замовлення, де зазначаються
технічні характеристики товару, його необхідна кількість, очікувані
терміни поставки, умови повернення і гарантії. За певних умов покупець
намагається укладати генеральні контракти, а не періодичні замовлення,
налагоджуючи довгострокові взаємовідносини з постачальником, коли
останній бере на себе зобов'язання у визначений термін за погодженою
ціною постійно постачати продукцію споживачу. При цьому продавець
підтримує в себе певний запас товару. На етапі оцінювання роботи
постачальника фахівці закупівельного центру (відділу) повинні
зосередити увагу на контролюванні виконання замовлення та аналізі
ступеня задоволення потреб підприємства. Ефективний контроль дає
можливість прийняти рішення про продовження співпраці з
постачальником, про внесення необхідних змін у замовлення або про
припинення співпраці з ними [5 ,с. 135].
Отже, в процесі здійснення закупівельної діяльності підприємства
важливим питанням є вибір привабливих постачальників, який доцільно
здійснювати комплексно: поєднуючи розрахунки показників, що
характеризують постачальника з паралельною експертною оцінкою
обраних факторів. Також для великих підприємств доцільно буде обрати
кілька постачальників, щоб повністю забезпечити виробничий процес
усім необхідним і максимально зменшити ризики діяльності, що
призведе до підвищення конкурентоспроможності та ефективності
діяльності підприємства.
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Проблема розробки та прийняття управлінських рішень
вітчизняних підприємств
В умовах складної економічної ситуації, що склалася в Україні
головною метою будь-якого підприємства як на макро-, так і на
макрорівні є забезпечення його нормального функціонування. В умовах
недостачі матеріальних ресурсів, обмеженої кількості досвідчених
кадрів, саме розробка, прийняття та реалізація управлінського рішення
потребує особливо ретельного аналізу з боку керівництва.
Продуктивність роботи суб’єктів господарювання значною мірою
залежить саме від ефективного керівництва та правильного вибору
підходу до процесу прийняття управлінських рішень. Особливо
актуальним даний процес є в умовах постійного браку кількості
альтернативних рішень, часу та непередбачуваних економічних
наслідків.
Питанням складності прийняття управлінських рішень присвятили
свої дослідження багато вітчизняних та іноземних вчених, зокрема:
Алачева Т.І., Беседовський О.М., Данилович М.Л., Дарманська Г.О.,
Єршова О.Л., Лабскер Л.Г., Макарюк О.В., Назаренко Н.С., Найт Ф.Х.,
Пантелєєва О.Г. та інші. В цих працях увагу зосереджено на
теоретичних засадах розроблення та ухвалення управлінських рішень,
механізмам запобігання негативних наслідків прийняття рішень тощо.
Ефективність
та
якістьуправлінськихрішеньзалежитьвідбагатьохчинників.
Одним
ізосновних є методологіявирішенняпроблеми, тобтопідходи, принципи,
методи. Зважаючи на те, щоповедінкалюдини не завждилогічна,
способів, яківикористовує особа для прийняттярішення, є доситьбагато і
вони варіюються — відспонтанних до високологічних. Аналізтеорії та
практики економічногоуправліннярізноманітнимиоб’єктами дозволив
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нам встановити, що на сьогодні не існуєєдності думок щодокількості та
класифікаціїпідходів до прийняттяуправлінськихрішень.
На сучасному етапі розвитку суспільстваефективна діяльність будьяких підприємств та організацій в значній мірі залежить від своєчасного
вирішення питань, що в тій або іншій мірі пов’язані з цілою низкою
чинників які впливають на соціально-економічну систему [3, с. 42].
Прийняттярішень
–основний
елемент
будьякоїуправлінськоїфункції. Необхідністьухваленнярішенняпронизує усе,
щоробитькеруючий, формуючицілі і процесїхдосягнення. Тому
теоретичні засади прийняттярішеньнадзвичайноважливі для управлінців,
якімають бажаннядосяги успіхув мистецтвікерування.
Основними проблемами з якими стикається український
управлінець – це те, що рівень економічного управління на
підприємствах не завжди відповідає сучасним вимогам, ухвалені
рішення часто недостатньо обґрунтовані, також недосконалими
залишаються структура і методи управління.
Саме знання теоретичних засад та технології прийняття
управлінського
рішеннядозволяєраціональновикористовувати
час,
матеріальні
та
трудовіресурси.
Як
відомо,
потреба
в
технологіяхз'являєтьсясаме
тоді,
коли
виникаєнеобхідність
у
раціональних
(з
поглядуефективності)
діях
у
керуваннісоціальнимипроцесами.
Кожен
вид
проблемивимагаєсвого
шляху
вирішення,
однакповсякденнийобсягроботикерівника
будь-якогорівня
не
дозволяєйомувідводитиокремий час для виробленняновихнапрямківдій
для кожноїпроблеми. Саме тут, ми вважаємо,і криєтьсяважливість і
необхідністьстворення та використанняєдино визначеноїтехнології.
У ході наукового дослідження ми мали змогу зробили висновок
про те, що існує велика кількість різноманітних поглядів щодо етапів
процесу прийняття управлінського рішення. Так, як зазначає ОрбанЛембрик Л., під час розроблення i прийняття управлінського рішення,
діяльність керівника охоплює такі шість етапів: 1) з’ясування,
усвідомлення, формування проблеми; 2) вибір лінії поведінки,
формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішення; 3)
всебічний розгляд альтернатив; 4) остаточний вибір варіанта,
адекватного цілям діяльності організації; 5) прийняття рішення та
організація його виконання; 6) формулювання, аналіз, апробація
робочого варіанту рішення [4, с.52 ].
Ст. Планкеттзазначає,що «процесприйняттярішень, як планування,
не
відбувається
у
вакуумі».
Для
прийняттясвоєчасних
і
ефективнихуправлінськихрішеньнеобхідноматидостатньо
інформації
про
характер
процесів,
щовідбуваються
і
параметривідповіднихоб'єктівуправління.
Отже,
прийнятірішенняповинніповинніґрунтуватися на достовірній, поточній і
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прогнозованійінформації,аналізіусіхфактів, щомаютьвплив на рішення, з
урахуваннямпередбаченняїхможливихнаслідків [1].
Глибоке наукове дослідження дозволило нам не лише розгляну
сутність підходів до прийняття управлінських рішень, а й виявити їх
позитивні та негативні сторони, з якими можуть зіткнутися
підприємства під час їх практичного застосування. Вибір наукового
підходу потрібно здійснювати, враховуючи виявлені позитивні та
негативні
сторони,
зважаючи
на
функціонування
суб’єкта
господарювання, його організаційну структуру, стан ринкового
середовища (попиту та пропозиції), враховуючи закони дохідності,
економії часу, стійкості, онтогенезу, синергії, конкуренції та
самозбереження.
Проте, варто пам’ятати, що виконання управлінських функцій,
взаємодія між керівниками різних рівнів здійснюються за допомогою
комунікації та обміну інформацією. Комунікацію разом з прийняттям
рішень називають об'єднаними процесами, які забезпечують зв'язок між
функціями управління - плануванням, організацією, мотивацією і
контролем. Нами було виявлено, що фахівці в галузі менеджменту
вважають, що 63% англійських, 73% американських, 85% японських
керівників виділяють комунікації як головна умова на шляху досягнення
ефективності їх організацій [2].
Таким чином, підходи до прийняття управлінських рішень є
основою ефективної діяльності будь-якого підприємства, при цьому
вони можуть ґрунтуватися як на цілковито раціональній основі, так і
повній ірраціо- нальності. Найважливішою складовою прийняття
управлінського рішення є відвага управлінця взяти на себе
відповідальність за можливі наслідки, саме для цього і необхідно
провести аналіз технологій та методів прийняття рішень.
Рішення, як було нами з’ясовано, - це вибір альтернативи.
Прийняття рішень – зв'язуючий процес, необхідний для виконання будьякої управлінської функції. Запрограмовані рішення, типові частіше за
все для повторюваних ситуації, приймаються з дотриманням конкретної
послідовності
етапів.
Новіабоскладніситуаціївимагаютьнезапрограмованихрішень,
в
цьомувипадкукерівник
сам
вибираєпроцедуру
прийняттярішень. Рішенняможутьприйматися за допомогоюінтуїції,
думки
або
методом
раціональноговирішення
проблем.
Останнійсприяєпідвищеннюімовірностіприйняттяефективногорішення в
новійскладнійситуації.
Керівник
повинен
вирішити
чивиправдаєвигодавідбільшякісноговирішеннявитрати
на
отриманнядодатковоїінформації. Важливерішеннязажадаєчисленнихпод
альшихрішень і вплине на всісегментиорганізації.Ефективно працюючий
керівник повинен розуміти взаємозалежність рішень івибирати
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альтернативи, які вносять найбільший внесок у справу досягнення
загальних цілей організації.
Теоретичний аналіз проблеми дає можливість зробити наступні
висновки: Умови розвитку вітчизняних підприємств спричиняють
додаткові вимоги до управлінських рішень, які приймає керівник
організації. При розробці управлінських рішень керівник повинен мати
на увазі факт впливу управлінського рішення щодо розв’язання
конкретної проблеми на всі підсистеми організації для ефективного
організаційного
розвитку.
Управлінськірішеннящодорозвиткуорганізаціїповинніматикомплексний
та системний характер. Саме тому доситьважливим є їхподальшийаналіз
та
виявленняособливостейзастосуваннякожногоіз
них
для
забезпеченнянайбільшоїпродуктивностівикористання у майбутньому.
Зважаючи на це, виникаєгостра потреба подальшихдосліджень у
даномунапрямку.
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Соціально-психологічний клімат колективу як основа
зростання продуктивності

Успішне управління організацією та діяльністю її персоналу
передбачає обізнаність не лише з діловим, а й позаділовим
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спілкуванням. Психологічний клімат в організації може підсилювати чи
знижувати предметну діяльність людей.
Актуальність теми полягає в тому, що морально-психологічний
клімат впливає на успішність діяльності колективу, від чого залежить
процвітання організації та її конкурентоспроможність. Тому одним з
найважливіших завдань керівництва тієї чи іншої організації є створення
позитивного морально-психологічного клімату в колективі.
Проблемі соціально-психологічного клімату в колективі присвячено
багато праці як у вітчизняній, так і зарубіжній науковій літературі.
Значну увагу приділяли цим дослідженням Г. М. Андреєва , В. М.
Мясищев , Б. А. Паригін, К. К. Платонов.
Взагалі психологічний клімат — це емоційний настрій колективу,
який відображає стосунки, що склалися між його членами. Все наше
свідоме життя так чи інакше проходить у стосунках з іншими людьми.
Соціально-психологічний
клімат
—
якісний
аспект
міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх
(психологічних) умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній
спільній діяльності і всебічному розвитку особистості у групі. Часто
використовують синонімічні поняття “психологічний клімат”,
“морально-психологічний клімат”, “психологічна атмосфера” тощо.
Соціально-психологічний клімат в організації характеризують як
позитивні, так і негативні ознаки. До позитивних ознак соціальнопсихологічного клімату належать:
— наявність позитивної перспективи для групи і кожного її
індивіда;
— взаємодовіра і висока взаємовимогливість у групі;
— ділова критика;
— вільне висловлювання власної думки;
— відсутність тиску керівників на підлеглих;
— достатня поінформованість працівників про цілі та завдання
організації;
— задоволеність працею й належністю до групи;
— прийняття на себе відповідальності за стан справ у групі тощо.
Негативними ознаками соціально-психологічного клімату є
дезінтеграція групи, нечітко визначені права та обов'язки осіб
організації, відсутність чітко налагодженої системи комунікацій,
наявність проблем адаптації до умов організації та ін. [1, С. 89].
Якість і продуктивність праці в колективі залежать не тільки від
організації діяльності, оснащеності, умов, а й від рівня групового
розвитку, міжособистісних стосунків, психологічної сумісності,
згуртованості, стилю керівництва. Часто високі результати забезпечують
товариська
взаємодопомога,
дружелюбність,
взаємовиручка,
переважання позитивних емоцій, простота у взаєминах тощо.
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На соціально-психологічний клімат в організації впливають такі
чинники:
— соціально-психологічний клімат суспільства (макроклімат).
Основні його елементи працівники засвоюють не тільки у процесі
виробничої діяльності, а й у інших сферах життєдіяльності;
— умови життєдіяльності (територіальне розташування, специфіка
діяльності та ін.);
— суспільна думка, психологічний вплив, наслідування тощо;
— вплив особливостей групової динаміки.
Ніхто не стане заперечувати, що на результати виробничої
діяльності в колективі впливають не тільки рівень організації праці, її
фондо- та енергоозброєність, а й стан психологічного клімату в
колективі.
Соціально-психологічний клімат колективу в кінцевому рахунку —
продукт всієї системи соціальних відносин суспільства і специфічного
соціального мікросередовища тієї або іншої конкретної організації,
підприємства або установи. Природно, що глибокі соціальні та
соціально-психологічні корені клімату колективу полягають в
багатогранній життєдіяльності всього суспільства, і є суттєвою
передумовою розвитку і формування здорової духовної атмосфери [2, С.
56].
Одним з напрямів, що допомагають створенню сприятливого
психологічного клімату, є організація людей у виробничі колективи на
основі їхньої психологічної сумісності, під якою розуміється
психологічна близькість партнерів, взаємна симпатія, схожість їхніх
характерів, спільність інтересів та нахилів.Особливу роль серед усіх
інших факторів формування соціально-психологічного клімату
первинного трудового колективу відіграють стосунки керівництва і
підлеглих.
Основні завдання щодо оптимізації психологічного клімату[3, С.
132] :— формування однодумності і узгодженості стосовно до норм,
прийнятих в організації;
— створення таких умов у рамках організації, які забезпечили б
можливість актуалізації ціннісних орієнтацій особи в процесі роботи;
— зростання почуття впевненості членів організації у власних силах і
здібностях, формування впевненості, що причетність до організації
дозволить краще контролювати як свою долю, так і за¬гальне майбутнє
членів усієї організації;
— розвиток умінь цілеспрямованого впливу на мотиваційну сферу
підлеглих, з тим щоб не притискуючи первинних спрямувань,
сформувати альтернативні цілі, більш доступні та приємні;
— проголошення принципу рівних можливостей, справедливого
розподілу нагороджень, створення обстановки, що стимулює дис¬кусію,
обмін знаннями, досвідом;
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— гнучкість у здійсненні контролю.
Основні умови, необхідні для формування успішного трудового
колективу:
—організація спілкування: колективні відвідування місць
відпочинку та культурно-масових установ (в межах первинного
колективу), повноцінне використання обідньої перерви;
— організація потоку інформації: про підсумки виконання плану
соціального розвитку колективу, про виробничі успіхи на своїх і
сусідніх підрозділах колективу, про зміни в методах управління та
структурні зміни в управлінні колективом, про всі інші зміни, що
відбуваються в житті колективу;
— організація системи самоуправління: передання керівником деяких питань на розгляд колективу, організація громадських доручень з
урахуванням віку, статі, інтересів і таке інше.
З усього вищесказаного випливає необхідність усвідомленої
активності, спрямованої на формування, підтримку та регулювання
сприятливого соціально-психологічного клімату колективу. Соціальнопсихологічний клімат колективу може і повинен бути результатом
цілеспрямованої роботи керівника і всього колективу.
Список використаних джерел:
1. Кайлюк Є.М. Психологія управління: навч. посіб. / Є.М. Кайлюк,
Г.Г. Фесенко. –Х.: ХНАНГ, 2012. – 202 с.
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Почта А.М.,здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Чорна Н. Ю.,к. е. н., доцент кафедри
економіки підприємств та міжнародної економіки
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Сучасні методи управління людськими ресурсами на
підприємстві в умовах економічної нестабільності
Актуальність та практична значущість цієї теми зумовлена рядом
причин. По-перше, економіка України сьогодні характеризується такою
моделлю розвитку, котра не забезпечує необхідних кількісних та якісних
характеристик трудових ресурсів. По-друге наразі існують негативні
тенденції в Україні до міграції кваліфікованої робочої сили закордон,
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старіння та бідності населення, незадовільних умов праці, відсутності
стимулів до професійного розвитку в більшості підприємств.
Питаннями оцінювання й управління
людськими ресурсами
займалися такі вчені як Козак К.Б., Петрова І.Л., Романовська Н.М.,
Столярчук К.М., Єгоршин А,П., Слезингер Г.Е., Струмілін С.Г. Однак,
дослідження цих авторів у недостатньому ступені врахували нові вимоги
нестабільної економіки, цьому присвячена дана робота.
Головне завдання управління людськими ресурсами на
підприємстві – поліпшення ситуації стосовно формування й розвитку
кадрового потенціалу.
Від ефективності управління людськими
ресурсами в нестабільних умовах економіки значною мірою залежить
успіх підприємства. Для власного успішного розвитку воно повинне
забезпечити сприятливе середовище, в якому формуються трудові
ресурси, розвиваються здібності кожного працівника, персонал отримує
моральне задоволення від роботи і відчуває суспільну значимість своїх
досягнень [1, c. 12].
Для ефективної роботи в нестабільному економічному середовищі
підприємству необхідно шукати нові підходи до управління персоналом,
заохочуючи до творчості і ефективної праці робітників. Наприклад,
використовуючи таку альтернативу стандартному соціальному пакету як
система компенсацій «кафетерій» (досвід компанії Google). Її суть
полягає в тому, що «кафетерій» впливає як на матеріальну, так і на
нематеріальну мотивацію: людина одержує не тільки набір благ на певну
кількість балів, але й волю вибору, що також можна розглядати як
додаткову пільгу [4, c. 170].
Кількість пільг не повинно бути спочатку великим. Це можуть бути:
проїзні квитки, безкоштовні обіди, абонемент на заняття у спортивному
залі тощо. Як показує досвід компанії Google та тих компаній, що
впровадили цю систему, плинність кадрів там значно зменшилась, як і
кількість невдоволених своєю працею.
Проблема, що гальмує розвиток підприємств – нестача коштів на
розвиток управління людськими ресурсами та підвищення кваліфікації
персоналу. Тому, для її вирішення потрібно шукати нові шляхи
залучення потенційних інвесторів. Залучення інвестицій на розвиток
персоналу, на наш погляд, можливе за рахунок створення всеукраїнської
HR-мережі (це використання платного сайту для рідкісної професійної
інформації, можливість членських внесків за доступ до мережі, обмін
досвідом серед HR-менеджерів і т. ін.) [2, c. 216].
Інноваційною формою реформування та удосконалення системи
управління людськими ресурсами може стати паблік-інжиніринг. Від
реінжинірингу, як методу реорганізації бізнесу за допомогою докорінної
перебудови бізнес-процесів, управлінська думка перейшла до поняття
«бізнес-інжиніринг», тобто до архітектурної побудови, створення
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бізнесу на основах інженерної науки шляхом проектування й управління
бізнес-процесами.
На основі практики реінжинірингу, підприємствам можна
порекомендувати позбавлятися стереотипів і розглядати систему
управління людськими ресурсами поглядом конструктора і архітектора.
Оптимізація і вдосконалення дають змогу відкрити і використати нові
можливості, резерви й ресурси розвитку персоналу, і як наслідок –
підвищення ефективності управління [3, c. 57].
Узагальнену систему управління людськими ресурсами на
підприємстві за рахунок формування, підтримки й підвищення
компетенції персоналу шляхом використання методу паблікінжинірингу, зображено на рис. 1.

Фактичний
рівень
компетенції
персоналу.
Обмеження
на витрати
чсу, грошей
та інших
ресурсів.

Комплекс стратегій розвитку персоналу. Склад,
витрати та терміни проведення заходів з
формування, підтримки й підвищення компетенцій
персоналу.
ФОРМУВАННЯ, ПІДТРИМКА Й
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ Й ОЦІНКА
КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Інформація про кон’юктуру ринків праці
та освітніх послуг. Організаційна
структура підприємства. Трудовий
кодекс. Методика планування процесу.
Розвиток персоналу.

Отриманий
рівень
компетенції
персоналу.
Співвідношення:
рівень
компетенцій
/ витрат.
Рівень
задоволення
персоналу.

Рис. 1. Система управління людськими ресурсами підприємства на
основі використання методу паблік-інжинірингу.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити такі висновки:
Ефективне управління людськими ресурсами позитивно впливає на
загальний розвиток компанії – підвищується продуктивність праці,
поліпшується якість життя в організації. Рішення по людським ресурсам
приймаються на найвищих рівнях управління компаніями.
Для здійснення управління людськими ресурсами в умовах
економічної нестабільності запропоновано:
1) систему компенсацій «кафетерій», як заміну стандартному
соціальному пакету;
2) залучення інвестицій на розвиток персоналу шляхом створення і
використання платного сайту для рідкісної професійної
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інформації, з можливістью членських внесків за доступ до
мережі, обміну досвідом серед HR-менеджерів;
3) паблік-інжиніринг як інноваційну форму реформування та
удосконалення системи управління людськими ресурсами;
4) узагальнену систему управління людськими ресурсами на
підприємстві за рахунок формування, підтримки й підвищення
компетенції персоналу шляхом використання методу паблікінжинірингу.
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Собур С. В.,здобувач освітнього рівня «бакалавр»
Науковий керівник: Чорна Н.Ю.. к.е.н., доцен кафедри економіки
підприємств та міжнародної економіки
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Ринок праці як складова соціально-економічної системи
В умовах сучасних розвинутих економічних відносин ринок праці
займає важливе місце. З одного боку, він є елементом економічної
системи і від ефективності його функціонування залежить національне
благополуччя, стабільність суспільства і ефективність соціальноекономічних перетворень. У той же час, виступаючи самостійною
системою, він опосередковує вплив цього розвитку на добробут
населення і характер багатьох соціальних процесів, посилюючи чи
згладжуючи соціальні процеси та протиріччя які виникають.
В останні роки в Україні було прийнято низку законодавчих актів,
527

направлених на регулювання відносин на ринку праці, створення його
інфраструктури, опубліковано монографії, наукові статті, навчальні
посібники, присвячені ринку праці та зайнятості. У сучасній
економічній літературі різні аспекти ринку праці та регулювання
соціально-економічних відносин знайшли відображення в роботах
провідних українських вчених і дослідників з країн СНД, а саме: Л.
Абалкіна, О. Амонії, А. Ананьєва, С. Бандура, Б. Бреєва, Н. Волгіна, О.
Грішнової, Б. Данилишина, Т. Кір’ян, Р. Колосової, А. Колота, Е.
Лібанової, В. Онікієнка та ін.
Ринок праці історично виник тоді, коли відбулося відділення
працівника від засобів виробництва, насамперед від землі, з наданням
йому юридичної свободи. Однак, ставши юридично вільним, але
позбавленим засобів виробництва (а значить і засобів до існування), він
був змушений продавати свою робочу силу. Так з’явився новий товар,
який дав назву новому ринку. [ 2, c. 215]
Ринок праці виступає центральною ланкою багаторівневої системи
відтворення, куди «стягуються» безпосередньо або опосередковано всі
відтворювальні зв’язки і відносини. Тому його роль в економічній
системі є визначальною.
По-перше, на ринку праці відбувається залучення трудових
ресурсів до економічної системи. Саме зайнята особа має можливість
реалізувати свої знання, навички у виробничому процесі. Функціонуюча
сукупна робоча сила забезпечує основу існування і розвитку всього
суспільства.
У той же час, маючи справу з таким специфічним товаром як
робоча сила, ринок праці створює набагато більше, в першу чергу,
соціальних проблем (зайнятість, рівень життя, інфляція, відтворення
робочої сили та ін.). Для функціонування і регулювання цього ринку
формується велика інфраструктура як у державній системі управління за
допомогою законів, податків, норм, які сприяють підвищенню
зайнятості, зменшенню безробіття, соціального захисту, так і в
недержавних організаціях за рахунок створення громадських
організацій, профспілок, партій, що захищають права і відстоюють
інтереси працівників.
По-друге, здійснюється оцінка відповідності здібностей до праці
запитам і потребам роботодавця і, виходячи з цього, визначаються
умови найму, в тому числі величина заробітної плати, можливість
професійного росту, гарантія зайнятості, умови праці.
По-третє,
виявляється
функціональна
взаємозалежність
організаційної та стадійної підсистем відтворення.
По-четверте, ринок праці сприяє подоланню тих суперечностей
розвитку економічної системи, які пов’язані з використанням трудових
ресурсів. [3, c. 197-198]
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Сучасний стан української економіки розглядається як початок
майбутнього стійкого соціально-економічного розвитку, успіх якого
неможливо представити без ефективного функціонування ринку праці.
Його розвиток відбувається поряд з іншими ринками ресурсів, що
представляють невід'ємну частину процесу становлення соціальноорієнтованої ринкової економіки, в якої головною рушійною силою
стала матеріально-забезпечена, освічена, висококваліфікована людина.
Основні ринки, які формують систему соціально-економічних
відносин з ринком праці, можна уявити у вигляді двох блоків системи
економічних і соціальних відносин.
До блоку, який формує переважно економічні відносини з ринком
праці, відносяться ринок капіталів, ринок товарів і послуг, ринок
сировини та матеріалів. До блоку, який формує переважно соціальні
відносини з ринком праці, відносяться ринок освітніх послуг, ринок
наукових послуг, ринок духовних благ, ринок житла, ринок побутових
та інших соціальних послуг.
Такий поділ на блоки економічної системи є умовним, але надає
змогу більш наочно виявити місце ринку праці в соціально-економічній
системі. [4, c. 99]
Важлива роль в соціально-економічних відносинах належить
інфраструктурі цих ринків. Різні типи ринків, що входять до ринкової
економіки, неможливо чітко розмежувати.
Соціально-економічні відносини, які складаються на ринку
капіталів і ринку праці, можна розглядати з точки зору форми власності,
цілей використання, джерел формування, характеру інвестування тощо.
Ринок товарів і послуг, який віднесено до блоку, що створює
переважно економічні відносини, формується за рахунок і як результат
функціонування ринку праці, як реалізація товару робочої сили у сфері
виробництва, в ході якої і створюється додаткова вартість і приріст
капіталу, тобто він у свою чергу поповнює ринок капіталів. У той же час
цей ринок забезпечує складові ринку праці - робочу силу і підприємців власників капіталу життєво необхідними товарами і послугами.
Ринок сировини та матеріалів забезпечує сировиною і матеріалами
функціонування виробничої сфери і зайнятість населення, що формує
відповідні соціально-економічні відносини як з точки зору продажу
продукції, що створює додатковий капітал у грошовій формі, так і з
точки зору задоволення потреб учасників ринку праці в цих видах
сировини і матеріалів, необхідних для їх життєдіяльності та відтворення
робочої сили.
У сучасних умовах розвитку світової економіки особливого
значення набуває інформаційний ринок як завдяки появі нових
інформаційних систем, так і зростанню обсягів інформаційних потоків,
скорочення часу отримання різного роду інформації. Інформаційний
ринок і ринок праці формують між собою соціально-економічні
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відносини таким чином, що вони значною мірою обумовлюють
взаємодію один одного як з точки зору потреб різних ринків економічної
системи в робочий силі, так і пропозиції її на ринку праці.
Блок ринків соціальних відносин найбільш пов’язаний з
соціальними аспектами складових ринку праці й включає відносини з
охорони здоров’я, освіти, підготовки кадрів, забезпечення житлових
умов і побуту, надання духовних благ та тощо. [ 1, c. 325]
Ринкова система, і зокрема ринок праці, не можуть функціонувати
один без одного, тобто ізольовано. Кожен із типів ринків, у тому числі й
ринок праці, формується як одна зі складових елементів ринкової
системи. Уся система ринків має свою інфраструктуру, соціальне,
правове, інформаційне забезпечення і механізми регулювання в процесі
формування і особливостей кожного із ринків.Тобто ринок праці може
функціонувати лише у взаємозв’язку з іншими типами ринків, які
відповідно реагують на ситуацію, що склалася в економіці. Порушення,
дисбаланс у будь-якому з ринків передається до інших.
Отже, особливістю становлення сучасної для України системи
соціально-економічних відносин є історично короткий відрізок часу, за
яким наша країна повинна реалізувати відносини ринкової економіки,
що складалися в інших країнах упродовж століть й одночасно
пристосувати до умов, характерних для останнього десятиріччя, які
пов’язані з постіндустріальним розвитком і глобалізацією світової
економіки. Ці обставини зумовлюють необхідність подальшого
вдосконалення науково-теоретичного забезпечення розвитку ринку
праці в системі соціально-економічних відносин, що реалізуються в
процесі взаємодії з основними видами ринків економічної системи.
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Основні концепції управління персоналом
В Україні та за кордоном дослідники приділяють велику увагу
проблемам управління працею за допомогою соціально-психологічних і
економічних методів. Підкреслюється, що на сучасному етапі розвитку
суспільства перед економічною наукою і господарською практикою
виникають проблеми принципово нового характеру. Серед них
найважливішими є розробка та обґрунтування концептуальної моделі, а
також законів гармонійного поєднання в ринкових відносинах
виробництва і споживання; прискорення окупності капіталовкладень,
орієнтація на прогресивні технології.
Необхідність здійснення переходу від практики “управління
кадрами” до функції менеджменту персоналу вимагає докладного
вивчення теоретичних джерел і формування на їх основі нової концепції
управління персоналом у сучасних умовах.
Не може існувати загальної теорії менеджменту персоналу, здатної
пояснити і спрогнозувати дію всіх можливих альтернатив на економічну
і соціальну ефективність за всіх можливих положень зовнішнього
середовища.
Навіть теорії, розроблені стосовно певних ситуацій, у більшості
випадків важко піддаються практичному використанню або
незадовільно підтверджуються емпірично.
Щодо розвитку вітчизняних наукових досліджень з управління
персоналом, то проблемам людини та її місцю в системі
господарювання, зайнятості та умовам праці присвячував увагу у своїх
працях І.Франко. Про сукупність та різновиди людських потреб
вказували відомі вчені економісти М. І. Туган-Барановський та І. В.
Вернадський (1821—1884).
Дослідження з питань організації праці та управління, які значно
інтенсифікувалися після переходу від політики «воєнного комунізму» до
«нової економічної політики», успішно проводили М. А. Вітке, О. К.
Гастєв, П. М. Керженцев та ін [1, c. 122-125].
У зв’язку з тим, що в сучасному виробництві відбулися глибокі
перетворення, істотно підвищилася роль персоналу у виробничих
процесах. У зв’язку з впровадженням біо – і лазерних технологій,
повсюдної комп’ютеризації, гнучких виробничих комплексів, потрібно
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набагато менша кількість персоналу. Разом з тим залишилися фахівці
повинні бути професійні і висококваліфіковані, щоб відповідати всім
пропонованим вимогам.
Сучасні концепції управління персоналом відрізняються від
існуючих раніше наступним рядом ознак:
– за критеріями ефективності (основний акцент ставиться на
потенціал співробітників, а не на мінімізацію витрат);
– за ознакою контролю (працівник повинен контролювати себе
самостійно, тоді як раніше існував тільки зовнішній контроль);
– за формою організації (не бюрократичного, а гнучка й
органічна);
– за стилями управління персоналом (НЕ авторитарні, а
демократичні).
Концепція управління персоналом – це певна система поглядів на
сутність, зміст, завдання, цілі, технології та методи управління
персоналом. Існують кілька важливих завдань, які покликана
вирішувати служба управління персоналом на сучасному підприємстві:
аналіз групових і особистих взаємовідносин у колективі, вирішення
конфліктів і мінімізація стресів, маркетинг кадрів, аналіз кадрового
потенціалу, планування ділової кар’єри, управління мотивацією,
ергономіка і естетика праці.
Наведемо деякі сучасні концепції управління персоналом.
 Management by exception MBE. Від англ. Управління методом
виключення. Суть цього методу полягає в тому, що керівник
втручається в трудовий процес тільки у виняткових випадках.
Співробітники самі приймають рішення і вирішують поставлені
завдання, поки очікувані результати не дадуть збій. Саме тоді в
процес втручається керівник і вирішує проблему. Але:
співробітники не завжди з полюванням проявляють особисту
ініціативу, частіше перекладають вирішення завдань на плечі
керівництва. Іноді керівництво залишає за собою рішення
найцікавіших завдань.
 Management by delegation – MBD. Як зрозуміло з назви, ця
концепція заснована на делегуванні відповідальності. Згідно їй
особливу важливість має послідовність у делегуванні завдання і
повноважень, а також прийняття відповідальності за її рішення.
Мінуси: відсутність мотивації; незмінність ієрархії; орієнтованість
на завдання, а не на цілі; облік вертикальних ієрархічних зв’язків.
 Management by objectives – MBO. Концепція, заснована на
узгодженні цілей. У кожної організації є певні цілі. Для того, щоб
ці цілі були досягнуті, кожен працівник організації повинен мати
певну мету, узгоджену з іншими цілями [2, c. 206].
Основна увага приділяється мети, а не методам її досягнення.
Працівник сам вибирає шлях, по якому потрібно рухатися. Мети
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потрібно періодично погоджувати, щоб оперативно реагувати на
мінливу
ситуацію.
Для підвищення мотивації розподіл і формування цілей відбувається за
участю співробітників. Практично всі сучасні концепції управління
персоналом мають недоліки, не уникла цієї долі і концепція узгодження
цілей.
Іноді практично неможливо чітко сформулювати цілі; планування
та впровадження займають дуже багато часу, впровадження концепції
досить дорого. Дуже часто співробітники концентруються на кількісних
цілях на шкоду якісним.
Всі перераховані вище сучасні концепції управління персоналом
активно використовуються, хоча остання з них користується
найбільшою популярністю.
Останнім часом, в період поступального розвитку науковотехнічного прогресу та глобалізації світової економіки, практика
свідчить, що в управлінні персоналом як складової частини
менеджменту організацій, виділяється два полярних підходи —
технократичний та гуманістичний.
При
технократичному
підході
управлінські
рішення
підпорядковані перш за все інтересам виробництва; чисельність та склад
працівників визначається виходячи із застосовуваної техніки, технології,
розподілу та кооперації праці, ритму виробничого процесу та інше.
Тобто, завдання управління персоналом підпорядковується процесу
управління виробництву та зводиться до підбору кадрів визначеної
кількості та певних кваліфікаційних характеристик.
Гуманістичний підхід в управлінні персоналом передбачає
створення таких умов та змісту праці, які б забезпечували зниження
рівня відчуження працівника від його трудової діяльності та інших
працівників. Відповідно цієї концепції, результативність організації
залежить не стільки від відповідності кількісного та якісного складу
працівників потребам технології виробництва, а і від рівня мотивації
працівників до праці, формування єдиної команди, «корпоративного
духу», єдності цінностей та особистих уподобань членів колективу, їх
уявленню про місце роботи у системі життєвих цілей та інше[3, c. 5356].
Концепція управління персоналом має «національний відтінок». В
США, наприклад, вона прагматична: людину розглядають як ресурс, до
якого потрібно бережливо ставитись і вкладення в нього повинні
окупатись. В Японії людина не тільки ресурс, але й самостійна цінність:
тут значно вища роль корпоративної культури і організаційних
цінностей. В Україні до такої концепції ще «руки не дійшли», але
традиційно вітчизняний менталітет підходить до людей, як до чогось
другорядного, тому не скоро підхід до управління персоналом досягне
світових стандартів.
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Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу
Інтелектуальний капітал був і залишається найціннішим ресурсом
будь-якої країни. Однак дуже велика різниця між наявним
інтелектуальним потенціалом і вмінням його використовувати. Саме
тому актуальним на сьогодні є вміння знайти необхідні фонди,
пробудити інтерес до свого проекту, презентувати його, чітко
сформулювати заявку, розробити програму заходів для залучення
додаткових ресурсів на втілення програм, проектів та дослідних робіт.
Вирішенню даних питань сприяє впровадження в практику роботи
неприбуткових підприємств і організацій фандрайзингу.
Фандрайзинг – це професійна діяльність щодо мобілізації
фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації
соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка
вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть
вплинути на прийняття позитивного рішення донора.
Суб’єктами фандрайзингової діяльності є неприбуткові організації
(НПО), які займаються пошуком джерел фінансування та збором коштів
для реалізації проектів: громадські організації, організації освіти,
організації охорони здоров’я, організації культури, науково-дослідні
інститут і лабораторії, релігійні групи, благодійні фонди тощо.
Об’єктами фандрайзингу виступають різні категорії донорів,
основними з яких є благодійні фонди, приватні особи, корпорації та
бізнес-структури.
Розкриття сутності фандрайзингу нерозривно пов’язане з
характеристикою понять, що відносяться до фандрайзингової
термінології:
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- бенефіціар (набувач благодійної допомоги);
- благодійна діяльність;
- благодійний грант;
- благодійник;
- благодійна пожертва;
- волонтер;
- грант;
- донори (об'єкти фандрайзингу);
- заявка;
- заявник;
- контрибутор;
- контрибуція;
- культивація;
- меценатська діяльність;
- некомерційна (неприбуткова) організація;
- некомерційний (неприбутковий) проект;
- програма;
- проект;
- спонсор;
- філантроп [1].
Поширення професії фандрайзера у світі та зростання ролі
фандрайзингу у некомерційних організаціях (НКО) вимагає розширення
базових основ та регулювання діяльності даного виду. В зв'язку з цим,
членами Національної Гільдії фандрайзерів у 2001 р. складено Етичний
кодекс фандрайзерів та у жовтні 2006 року розроблено та прийнято
Декларацію етичних принципів фандрайзингу, метою яких є зростання
всесвітнього співтовариства та співробітництва фандрайзерів, які
постійно прагнуть до звітності, прозорості та ефективності.
Згідно Декларації основними принципами роботи фандрайзера є:
- чесність - фандрайзери в будь-який час будуть діяти чесно і
правдиво з метою збереження суспільної довіри і не введення
донорів та клієнтів в оману;
- повага - фандрайзери завжди будуть дотримуватися поваги і
зберігати честь своєї професії та організації поряд з повагою честі
донорів та клієнтів;
- цілісність - фандрайзери будуть діяти відкрито і з розумінням
своєї відповідальності за суспільну довіру. Вони повинні
виявляти всі поточні та потенційні конфлікти інтересів та
уникати будь-яких проявів негідної поведінки в професійному
або людському плані;
- емпатія - фандрайзери повинні працювати так, щоб досягати
своїх цілей і надихати інших до слідування таким же
професійним стандартам і участі. Вони повинні цінувати право на
приватне життя, свободу вибору і культурну різноманітність;
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- прозорість - фандрайзери заохочують відкритість у звітності про
виконану роботу, спосіб управління благодійними пожертвами, їх
розподілом і використанням; вони зобов'язуються вести облік
доходів і витрат охайно і зрозуміло [2].
Виходячи із сутності, основ та принципів фандрайзингу,
завданнями його діяльності є:
- залучення ресурсів для реалізації цільових програм, соціально
значущих та наукових проектів;
- аналіз ефективності діяльності організації;
- аналіз ефективності та моніторинг проекту;
- збір нових ідей для майбутніх програм;
- підтримка цільових груп та допомога в самореалізації
індивідів;
- підвищення іміджу організації та зміцнення довіри
громадськості до неї;
- інформування та просвітництво громадськості щодо проблем,
які вирішує організація.
Реалізація наведених завдань здійснюється за наступними
напрямками:
- гранти міжнародних благодійних організацій і фондів;
- кошти з місцевого бюджету;
- кошти з інших фондів;
- участь у державних (або регіональних) цільових програмах;
- звернення до комерційних компаній, банків;
- збір пожертв.
Фандрайзингова діяльність як і будь-яка інша діяльність має бути
успішна, а для цього фандрайзингу необхідно:
- володіти знанням про соціальну сутність фандрайзингу;
- знати про методи збирання коштів;
- володіти інформацією стосовно фінансових аспектів кампанії;
- вміти мотивувати донорів;
- бути здатним керувати кампанією в цілому як проектом;
- постійно збирати інформацію про перспективних донорів;
- використовувати здобутки і прорахунки власного досвіду у
співпраці із донорами;
- постійно вести пошук джерел фінансування;
- підтримувати відносини із донорами після закінчення проекту.
Існує декілька загальних правил успішного фандрайзингу [1].
Фанрайзингова діяльність не застрахована від поразок та невдалих
рішень, що спричинені виникненням помилок. Типові помилки
фандрайзингової діяльності:
- дії кампанії не відповідають вимогам успішного
фандрайзингу;
- керівна рада є неефективною;
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- головний керівник – некомпетентний;
- нереалістичність мети.;
- знайдено і культивовано недостатню кількість великих
потенційних донорів;
- учасники кампанії топ-рівня, засновники та інші лідери
помилково оцінені як такі, що здатні надати значну
підтримку;
- недостатня кількість співробітників/виконавців кампанії;
- сума коштів, яку потенційний донор може надати, невірно
оцінена;
- лідери не дотримувались попередньо визначеного чіткого
плану дій;
- результати навчання по фандрайзингу є незадовільними.
Розглянувши основні правила успішного фандрайзингу та
враховуючи можливі прорахунки і причини невдалої фандрайзингової
діяльності, можна спланувати ефективну фандрайзингову кампанію для
залучення пожертв на реалізацію проекту.
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Сучасний розвиток форм торгівлі та глобалізація економіки
потребують удосконаленого механізму управління підприємствами.
Особистий авторитет менеджера є одним із головних чинників успіху
управлінської діяльності.
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Ефективний менеджмент - це основа вдосконалення управлінських
технологій. Від того, на скільки управлінські рішення будуть
ефективними, оперативними, обґрунтованими, цілеспрямованими, а
узагальнюючі – інноваційними, залежатиме динаміка та перспективи
розвитку підприємства.
Дослідженню теоретико-методологічних засад та вдосконаленню
практики застосування управлінських технологій в сучасних умовах
розвитку суспільства присвячені роботи таких українських та
зарубіжних учених Г. Бертуччі, А. Зайцева, В. Іванова, Н. Хрущ, Е.
Романенко, Н. Дикань та ін..
Авторитет - це загальновизнаний вплив особистості або організації
в різних областях діяльності на підлеглих, колег або оточуючих людей,
засноване на професіоналізмі, досвіді, доброчесних особистісних
якостях [1].
Керівник, що користується авторитетом, розташовує до себе людей
та впливає на них. До рішень авторитетного і неавторитетного
менеджера підлеглі відносяться по-різному. У першому випадку
розпорядження сприймається без внутрішнього опору, з готовністю і
виконується, як правило, без додаткового адміністративного натиску.
Розпорядження неавторитетного керівництва завжди викликають
складні внутрішні переживання, а недовіра до такого менеджера
обертається недовірою до його рішень та зниженням ефективності
робочого процесу [2].
Авторитет керівника – це не тільки його особиста справа, але й
вищого керівництва, і керівника одного рівня, і особливо підлеглих, які
покликані його зміцнювати і підвищувати. З нього вони повинні брати
приклад сумлінного ставлення до праці, організованості, чесності,
скромності. Авторитет слід розглядати як фактор, що полегшує
управління, що підвищує його ефективність.
Зміцнюючи авторитет, менеджеру необхідно стежити за тим, щоб
він не пригнічував ним, не сковував ініціативу підлеглих. Прийоми
формування авторитету повинні відповідати чинним у суспільстві
нормам моралі та етики. Штучні прийоми формування авторитету не
приводять до успіху; в результаті з'являється уявний, чи помилковий,
А.С.Макаренко виділяв такі різновиди помилкового авторитета :
1. Авторитет відстані - керівник вважає, що його авторитет зростає,
якщо він "далі" від підлеглих і тримається з ними офіційно;
2. Авторитет доброти - "завжди бути добрим" - такий девіз даного
керівника. Така доброта знижує вимогливість. Буває, добрий керівник
надає підлеглому "ведмежу" послугу;
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3. Авторитет педантизму - в цьому випадку менеджер вдається до
дріб'язкової опіки і жорстко визначає всі стадії виконання завдання
підлеглим, тим самим сковуючи їх творчість та ініціативу;
4. Авторитет чванства - керівник зарозумілий, пишається і
намагається всюди підкреслити свої колишні або уявні нинішні заслуги.
Такому керівникові здається, що ці "заслуги" забезпечують йому
високий авторитет;
5.Авторитет придушення - менеджер вдається до погроз, сіє страх
серед підлеглих. Він помилково вважає, що такі прийоми зміцнять його
авторитет. У кінцевому підсумку це позбавляє людей впевненості,
ініціативи, народжує перестраховку і навіть нечесність [3, C. 234].
Авторитет будь-якого керівника базується на двох джерелах:
посадового статусу (об'єктивний фактор) і завойованому тим самим
престижі (суб'єктивний фактор). Вони можуть бути в органічній єдності
або у деякому протиріччі один з іншим. Доповнюючи один одного, вони
створюють передумови для нормального функціонування трудового
колективу.
Посадовий авторитет визначається діючою системою субординації
(підлеглості) у структурі управління організації. Надання керівнику
повноважень офіційним шляхом є суттєвим і важливим, але правовий
статус посади є тільки передумовою, яка сприяє створенню авторитету.
Керівник швидко придбає і стверджує свій авторитет тоді, коли він
використовує правильний стиль спілкування з підлеглими, колегами по
роботі і вищим керівництвом, коли атрибути соціального статусу і стиль
роботи викликають позитивну реакцію підлеглих. Таким чином,
авторитет менеджера насамперед виявляється у глибокій повазі до
колективу, в умінні прислухатися до його думки, звертатися до нього за
порадою в прагненні заслужити його довір'я і повагу. Дійсний,
поважаючий себе і людей, керівник має потребу тільки у реальному
авторитеті, який не надається разом з посадою. Він розуміє, що у його
посадовому статусі персоніфікується влада власника майна, що йому
надана можливість забезпечити особистий авторитет, спираючись на
авторитет організації. Авторитет треба заробляти самому, а без нього
менеджер не може впливати на підлеглих. І до того часу, поки бажання
менеджера не стали бажаннями більшості його підлеглих, він має мало
шансів на успіх [4, C. 41].
Авторитет менеджера проявляється не тільки від характеру
спілкування з підлеглими, а ще в залежності від стилю роботи, ділових
якостей, прямих результатів діяльності, здатності до самостійного
рішення завдань, не чекаючи кожен раз вказівки вищого керівництва.
В кожному колективі діє своя система норм поведінки і на їх основі
виникають соціально значущі межі компетенції, індивідуальні якості і
поведінка менеджера, методи впливу на підлеглих.
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Авторитетним стає керівник, який відповідає уявленням, що
склалися в колективі про те, яким він повинен бути за неписаними
правилами переважного стилю керівництва [5, C. 99].
Таким чином, авторитетним менеджер вважається тоді коли він:
1. Не прагне завоювати свій авторитет за допомогою вищого
керівництва.
2. Застосовує позитивні методи і стиль керівництва.
3. Вимагає добросовісного і своєчасного виконання службових
обов'язків.
4. Встановлює необхідні контакти з підлеглими.
5. Не уникає відповідальності й своєчасно приймає необхідні
рішення.
7. Не боїться конкуренції своїх співробітників.
8. Заохочує співробітників до корисної ініціативи та інновації.
9. Не перекладає на підлеглих провину за власні недоліки у роботі.
11. Створює умови для продуктивної праці і заохочує кращі
результати.
12. Впроваджує нові технології виробництва [6, C.518].
Отже, авторитет менеджера - величина перемінна: він може зростати або знижуватись під впливом різних чинників, в міру реалізації свого
професійного й морального потенціалу. Для високого авторитету в
сучасний період менеджер повинен мати високу компетентність і
соціальну зрілість, творчий підхід до справи, підприємливість у своїй
діяльності, високу конкурентоспроможність.
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Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємствах

Під управлінською діяльністю слід розуміти діяльність, яка
спрямована на досягнення конкретних результатів. Тому, основним
завданням керівників є розроблення нових інноваційних управлінських
технологій, які спроможні забезпечувати конкурентоспроможність та
сприяти розширенню їх стратегічної перспективи розвитку.
Серед досліджень, які дозволяють виявити проблематику
використання інноваційних технологій у сфері управління виділимо
праці таких видатних вчених: А. Іващенка, А. Попеляр, А. Кейзера, В.
Платов, Дж. Грейсона, Е. Смірнова, Л.Бондарчук, Т. Андрєєвої та інших.
Мета роботи полягає в аналізі та дослідженні найбільш ефективних
управлінських технологій та методів на підприємстві.
Існують декілька підходів до визначення сутності технології
управління. В.Я. Платов розглядає управлінську технологію як
технологію прийняття управлінських рішень, що передбачає аналіз
управлінських проблем, порівняльну характеристику альтернатив їх
розв’язання, обґрунтування вибору та визначення механізму реалізації
управлінських дій [4].
Л.В. Бондарчук і А.В. Попеляр під технологією управління
розуміють безупинний творчий процес підтримки стійкого режиму
функціонування системи шляхом прийняття і реалізації господарських
рішень [1].
Світова управлінськапрактика довела, що ефективне управління
підприємством неможливе без застосування новітніх управлінських
технологій. Проте більшість українських підприємств не поспішають
до впровадження сучасних технологій управління, що призводить до
зниження економічної конкурентоспроможності держави. Доказом є
результати
глобального
рейтингу
швейцарського
Інституту
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менеджменту та розвитку. Згідно даного рейтингу, серед 61-ї країни,
Україна, опустившись на 11 позицій, посіла 60-те місце знизу – далі йде
лише Венесуела.
За даними однієї з передових консалтингових компаній світу
Bain&Company, яка проводить щорічні дослідження у сфері
популярності та ефективності різноманітних методів та інструментів
управління, протягом останніх років відбуваються зміни у складі
інструментів[2].
У табл. 1 наведено структура десяти найбільш часто застосовуваних
інструментів управління із різницею у 14 років. Такий часовий інтервал
відповідає довгостроковій перспективі, а тому можна спостерігати зміни
стратегічних пріоритетів, характеру викликів сучасних умов
господарювання, а також джерел конкурентних переваг [2].
Таблиця 1
Динаміка зміни рівня популярності управлінських технологій у 20062014 рр.
Ранг
популярно
2006
2009
2013
2014
сті
1
Стратегічн
Бенчмаркі
Система
Система
е
нг
управлінн
управління
планування
я
взаємодією
взаємодіє
з
ю
з
клієнтами
клієнтами
(CRM)
(CRM)
2
Система
Стратегічн
Стратегіч
Бенчмаркі
управління
е
не
нг
взаємодією
плануванн
плануванн
з клієнтами
я
я
(CRM)
3
Сегментаці
Формуванн
Бенчмаркі
Залучення
я
я місії і
нг
персоналу
споживачів
візії
4
Бенчмаркін
Система
Формуван
Стратегічн
г
управління
ня місії і
е
взаємодією
візії
плануванн
з
я
клієнтами
(CRM)
5
Формуванн
Аутсорсин
Ключові
Аутсорсин
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г

6

я місії і
візії
Ключові
компетенці
ї

7

Аутсорсин
г

Управлінн
я змінами

8

Реінжиніри
нг бізнеспроцесів

Ключові
компетенці
ї

9

Сценарне
планування

Стратегічн
і альянси

Управління
знаннями

Сегментаці
я
споживачів

Збалансова
на система
показників

компетенц
ії
Зміна
програми
керівницт
ва
Сегментац
ія
споживачі
в
Управлінн
я
лояльніст
ю
Система
управлінн
я якістю

г
Збалансова
на система
показників
Формуванн
я місії і
візії
Управлінн
я
ланцюжко
м поставок
Зміна
програми
керівництв
а
Сегментаці
я
споживачів

Управлінн
я
ланцюжко
м
поставок
Таким чином, динаміка рейтингу популярності управлінських
інструментів за дослідженнями
Bain&Company дозволяє виявити
кореляцію між завданнями розвитку, що озвучують керівники
підприємств та актуалізацією методів і технологій у сфері менеджменту,
які застосовуються на підприємствах для подолання виявлених протиріч.
Ураховуючи вже існуючий зарубіжний досвід за сучасних умов
функціонування вітчизняним підприємствам доречно звернути увагу на
впровадження таких управлінських інновацій:
концепція
управління
відносинами
з
клієнтами
(CustomersRelationshipManagement) – метою є залучення нових і
утримання найбільш цінних існуючих клієнтів, зниження витрат,
підвищення продуктивності праці;
- бенчмаркінг – це процес постійного порівняння діяльності
підприємства, згідно з вимогами клієнтів, щодо прямих конкурентів
(найкращих у даній галузі) чи компаній, успішних в певній сфері, задля
підвищення ділової ефективності власного підприємства [3];
- концепція залучення працівників – зміна акцентів роботи з персоналом
у цілому відповідає змінам стратегічного мислення, переходу до
10
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соціального
менеджменту,
а
також
концепції
соціальної
відповідальності бізнесу. Зростає значення кваліфікованих працівників
при розробці та прийнятті стратегічних рішень, формуванні інноваційної
політики компанії, пошуку джерел конкурентних переваг.
Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що управлінські
інновації займають важливе місце у подальшому розвитку
підприємств в умовах сьогодення, тому, ключовими викликами для
керівників підприємства є пошук нових інноваційних ідей розвитку,
забезпечення економічної стабільності у довгостроковому періоді.
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СЕКЦІЯ № 3. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Андрущенко Н.О. , к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та
адміністрування
Маланчук В.В.,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
СТРУКТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ МИТНО-ТАРИФНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття присвячена актуальним питанням об’єктивізації сучасної
структури митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі. В
рамках дослідження проводиться відсіювання складових, що за
окремими ознаками подібні до мита, шляхом системно-функціональних
зіставлень та порівнянь.
Ключові слова: митно-тарифне регулювання, структура митнотарифного регулювання, мито, податок на зовнішню торгівлю,
внутрішні податки.
Постановка проблеми. Економічний характер впливу та ринкова
спрямованість

митно-тарифного

регулювання

визначають

пріоритетність і поширеність його застосування в зовнішньоекономічній
політиці фактично всіх цивілізованих країн світу. Але незважаючи на те,
що митно-тарифне регулювання є чи не найстарішою формою
державного впливу на міжнародні торговельні процеси, структура
вказаної категорії є одним із найбільш суперечливих питань, що
виникають у межах митно-регулятивних відносин та митної науки.
Метою статті є системно-функціональний аналіз і визначення
об’єктивної структури митно-тарифного регулювання, яка б повною
мірою відображала сутнісні та функціональні зв’язки, що формуються в
її межах та у взаємодії із зовнішнім середовищем, що впливає на
розвиток системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед фахівців, які
досліджували питання структурної детермінації та виявлення складових
митно-тарифного
О. П. Гребельника,

регулювання,

можна

В. Г. Драганова,

назвати

В. В. Ващенка,

І. І. Дюмулена,

О. Б. Єгорова,

Н. П. Злепко, О. Г. Міхеєву, Л. М. Пісьмаченко, В. Р. Сіденка та ін. У
рамках проведеного дослідження звертає на себе увагу те, що найбільш
ґрунтовно

вказана

проблематика

розглядається

з

боку

вчених-

теоретиків, а не практиків митної діяльності, в компетенції яких,
здавалося

б,

знаходиться

здійснення

заходів

митно-тарифного

регулювання.
Виклад основного матеріалу досліджень. Огляд ряду наукових
праць дозволив встановити, що найбільш поширеною серед науковцівтеоретиків та практиків є думка про те, що сукупність інструментів
митно-тарифного регулювання складають: мито, митний тариф, митна
вартість, кодування товарів та визначення країни походження [1]. Багато
науковців надмірно спрощує структуру митно-тарифного регулювання
до рівня митного тарифу чи мита [2].
Т. М. Мельник [3] та К. І. Новікова [4] до типової вказаної вище
структури додають ще систему пільг і преференцій з митного
оподаткування, О. Б. Єгоров – тарифні квоти [5]. Г. Д. Симонова та
Г. О. Хабло [6] усувають із системи інструментів митно-тарифного
регулювання митну вартість і відносять її до нетарифного регулювання.
На противагу окремим поглядам відмітимо, що пільга або
преференція за своєю суттю є незастосуванням або застосуванням в
порівняно менших розмірах норм (ставок) митного оподаткування, а
тому є лише наслідком регулятивного впливу, а не самостійним
інструментом регулювання. Тарифні квоти – це локальні різновиди
змінного мита, ставки яких залежать від обсягу імпорту товару [7], а
тому їх виділення як самостійного інструменту митно-тарифного
регулювання також не є доцільним.
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Стосовно питання вилучення з розряду інструментів митнотарифного регулювання митної вартості варто вказати, що, будучи
основою для нарахування всіх адвалерних митних платежів, митна
вартість уособлює в собі фактичну вартість товару на момент перетину
митного кордону. Неможливість нарахування митних платежів, і перш
за все мита, без визначення митної вартості, вказує на структурнофункціональну належність останньої до складу митно-тарифного
регулювання.
Погоджуючись із позицією Т. М. Мельник, водночас зазначимо, що
за

умови,

коли

використання

інструментів

митно-тарифного

регулювання виходить за межі їх прямого призначення та створює
штучні перепони міжнародній торгівлі, і митна справа, і митна
діяльність переходять із правової площини у сферу корупційної
практики, що потребує відповідного реагування з боку правоохоронних
органів.
Поруч із проблемами структури митно-тарифного регулювання,
виявленими вище, не менш суперечливим є питання структурної
приналежності в системі митного регулювання податку на додану
вартість та акцизного збору (далі – ПДВ та акциз) як таких, що за
окремими ознаками максимально подібні до мита. Враховуючи
складність і неоднозначність, що склалися навколо вказаної проблеми, її
розглядом займалося доволі вузьке коло дослідників.
Певні зусилля щодо визначення місця та ролі акцизу і ПДВ в
системі інструментів регулювання міжнародних торговельних потоків
докладають також міжнародні організації, зокрема такі найбільш
авторитетні у сфері впливу на міжнародну торгівлю, як Світова
організація торгівлі (СОТ) і Конференція ООН з торгівлі та розвитку
(ЮНКТАД).
За класифікацією СОТ, ПДВ і акциз як імпортні податки належать
до інструментів нетарифного регулювання. Дещо іншого бачення
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національних податків на зовнішню торгівлю дотримується ЮНКТАД:
ПДВ та акциз хоч і відносяться до заходів нетарифного регулювання,
проте вже виступають як паратарифні бар’єри [5].
К. І. Новікова вважає ПДВ та акциз складовими економічного
інструментарію нетарифного регулювання у вигляді паратарифних
(надтарифних) заходів. Він зазначає, що паратарифні заходи збільшують
вартість товару, що ввозиться, на додаткову величину, окрім тієї, на яку
її збільшує мито. Передумовою використання паратарифних заходів, на
думку науковця, є падіння фіскальних доходів від застосування мита [4].
Авторську систематизацію інструментів регулювання зовнішньої
торгівлі подає В. Р. Сіденко. Внутрішні податки на експорт та імпорт
автор розглядає в одній класифікаційній групі з інструментами
тарифного

регулювання,

що

вкотре

підкреслює

спорідненість

економічного характеру впливу тарифного і податкового регулювання
на зовнішню торгівлю [8].
Досить

оригінальне

бачення

місця

акцизу

та

ПДВ

на

зовнішньоторговельні операції має О. Б. Єгоров, аналізуючи їх крізь
призму митних платежів як субститути мита. З цього приводу автор
зокрема зазначає, що внутрішні податки, які справляються також з
імпортних товарів, фактично виступають податками на зовнішню
торгівлю. Субститути мита частково замінюють мито, перебравши його
функції [5].
Як бачимо, наукова думка оперує рядом наукових поглядів про роль
та місце ПДВ і акцизу на зовнішньоторговельні операції та їх належність
до інструментарію митно-тарифного регулювання. Згідно з першою
точкою зору, якої дотримуються міжнародне законодавство і більшість
авторів, внутрішні податки відносяться до нетарифних методів
регулювання. Згідно з другою точкою зору – податки на зовнішню
торгівлю (ПДВ та акциз) еволюційно зумовлені зменшенням фіскальнорегулятивної складової мита і наділені практично всіма його функціями,
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а тому логічно належать до митно-тарифного регулювання. Існують й
проміжні позиції – ПДВ та акциз вводять до складу економічного
інструментарію нетарифного регулювання або ж виокремлюють як
самостійний інструмент впливу на зовнішню торгівлю.
Автор має власну позицію щодо вирішення окресленої вище
проблеми: ПДВ та акциз, будучи водночас податками на зовнішню
торгівлю і внутрішньоекономічні операції, мають суттєво різні зовнішні
та внутрішні форми прояву, а саме:
1. Внутрішні форми ПДВ і акцизу мають здебільшого
фіскальний характер. ПДВ оподатковує додану в процесі
виробництва та ринкового обігу товару вартість, акциз – розкіш
і товари платоспроможного попиту (автомобілі, нафтопродукти,
алкоголь, коштовності та ін.).
Зовнішні форми вказаних непрямих податків, окрім виконання
фіскальної функції, впливають на міжнародний товарообіг шляхом
створення рівних умов оподаткування національних та іноземних
товарів, а інколи виступають і засобами прихованого протекціонізму.
Водночас,

норми

ГАТТ

вимагають

національного

режиму

оподаткування до міжнародної торгівлі. Це означає, що механізм
стягування ПДВ та акцизу на імпортні товари повинен бути аналогічним
тому, що застосовується до оподаткування вказаними податками
вітчизняних товарів. Відтак протекціонізм з боку ПДВ і акцизу на
зовнішню торгівлю фактично усувається[9].
2. В умовах лібералізації податкових режимів країн,
створення вільних зон та офшорів найбільш актуальним стає
питанням правильності й достовірності визначення бази
оподаткування непрямими податками. У той час коли в рамках
національної економіки вказана проблема стосовно внутрішніх
форм ПДВ та акцизу вирішується шляхом перевірки систем
обліку і звітності суб’єкта господарювання, при оподаткуванні
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зовнішньої
митного

торгівлі

виникає

співробітництва

та

необхідність

міжнародного

застосування

принципів

визначення, контролю і перевірки митної вартості.
3. У міжнародній торговельній практиці стягнення ПДВ
існує проблема подвійного оподаткування, зумовлена основним
чином суперечностями податкового законодавства двох та
більше країн. Водночас, вона не є настільки ж актуальною в
межах внутрішньої економіки, адже досить просто вирішується
шляхом застосування податкового кредиту.
Вирішення проблеми подвійного оподаткування в міжнародній
торгівлі провадиться через дотримання більшістю держав світу
принципу «країни призначення», згідно з яким експорт із країни
виробництва звільняється від сплати вказаних податків, а імпорт у країні
призначення оподатковується за ставками, встановленими національним
законодавством.
Визначені вище функціонально-сутнісні характеристики дають
підстави вважати імпортні ПДВ та акциз податками на зовнішню
торгівлю. Однак ці характеристики не дозволяють беззаперечно віднести
їх до системи митно-тарифного регулювання. Економічна природа
зовнішньоторговельного ПДВ і акцизу сформувалася головно через
встановлення умов оподаткування, тотожних тим, що застосовуються до
вітчизняного товаровиробника, а мита – різницею цін на товари, що
обертаються в міжнародній торгівлі. До того ж функція мита переважно
регулятивна, а інших зовнішніх непрямих податків – явно фіскальна.
Враховуючи той факт, що ПДВ та акциз на зовнішньоторговельні
операції не є обмеженнями чи заборонами, мають економічний характер
впливу і з об’єктивних причин не можуть бути віднесені до митнотарифного регулювання, найбільш доцільно включити їх до
економічного інструментарію нетарифного регулювання та визначити
550

разом із митом податками на зовнішню торгівлю у структурі митного
регулювання.
Не розглянутим залишається питання відносно місця митного збору
в структурі митно-тарифного регулювання.
Нині питання щодо визначення ролі й місця митного збору в
системі митного регулювання не менш суперечливе, ніж таких непрямих
податків, як ПДВ та акциз. Досить часто під поняттям митного збору
розуміється вся сукупність платежів, що стягуються митними органами.
Останнє твердження є однозначно помилковим.
Стосовно сучасних сутнісно-функціональних особливостей системи
митних зборів варто відмітити:
1.

Митний збір не є податком на зовнішню торгівлю, хоч

адмініструється митними органами у процесі митного оформлення
товару. Митний збір є платою за надані митними органами
послуги чи послуги державного характеру (митного, санiтарного,
ветеринарного, фiтосанiтарного, радiологiчного та екологiчного
контролю, за проїзд автомобільними дорогами і проїзд з
перевищенням встановлених розмірів загальної маси, навантажень
та габаритних параметрів, за супроводження товарів, ін.).
2.

Базою

оподаткування

митного

збору

є

не

безпосередньо товар, а вартість послуг, до яких збір прив’язується
та за які стягується (вартість години роботи митника поза місцем
розташування митного органу чи поза робочим часом, розмір
плати за навантаження на осі автомобіля та ін.).
3.

Сплати митного збору, на відміну від інших митних

податків, можна уникнути в законний спосіб – не замовляти
послуги митниці чи переміщувати товар не автомобільним, а,
наприклад, повітряним або водним транспортом. Інше питання –
наскільки

це

вигідно

для

суб’єкта

зовнішньоекономічної

діяльності, визначає попит на вказаного роду послуги.
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Після набуття Україною повноправного членства в СОТ до системи
митних зборів були висунуті конкретні вимоги, що обмежують
встановлення їх розміру, еквівалентного приблизній вартості наданих
державою послуг, забороні застосування як непрямого методу захисту
вітчизняного ринку та з фіскальними цілями. Відповідно до цього, як
регулятивна, так і фіскальна роль митного збору після 14 травня 2008 р.
була зменшена до мінімуму. В межах української правової системи
законодавець навіть позбавляється поняття «збір», замінюючи його на
«плата». Формальна ж зміна назви митного платежу в межах
нормативних актів його суті як митного збору не змінила. Встановлений,
хоч і на мінімальному рівні, митний збір продовжує існувати й далі.
Станом на 2015 рік частка митних зборів (єдиного збору, платежів
за митне оформлення, ін.) у загальному обсязі митних надходжень до
Державного бюджету становить менше ¼ відсотка.
З огляду на те, що митний збір за своєю економічною сутністю та
функціями не є податком, а його стягнення безпосередньо не стосується
переміщуваних через державний кордон товарів, найбільш доцільним
було б віднести і розглядати його як економічну складову нетарифного
регулювання зовнішньої торгівлі.
Висновки. Як бачимо, дійсну структуру митно-регулятивних
відносин найбільш повно та об’єктивно можна виявити крізь призму
функціонального сприйняття. Проведений аналіз має непересічне
значення не лише для становлення митної науки, а й для формування
митної політики держави, адже закладання стратегічних орієнтирів на
об’єктивних науково обґрунтованих засадах відіграє визначальну роль у
процесі їх подальшого досягнення та реалізації. Оптимізація складових
митно-тарифного регулювання – рівнів ставок мита, порядку визначення
митної вартості, класифікації та визначення країни походження товарів
до умов, що формують сучасні інтеграційні процеси, – повинна стати
каталізатором ефективної інтеграції національної економіки у світовий
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економічний простір, а тому є перспективним напрямом подальших
наукових досліджень.
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кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Вінниця
АКТИВНІ ЗМІНИ В ПОТЕНЦІАЛІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Стаття містить методику запровадження змін в потенціалі
підприємства в умовах розвитку євроінтеграції. Серед складових
потенціалу підприємства автор акцентує увагу на складову
міжнародних зв’язків та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності. В статті сформовані пропозиції щодо позиціонування
підприємства на міжнародному ринку.
Ключові слова: потенціал підприємства, євроінтеграція, міжнародні
зв’язки, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент
змін.
Процеси євроінтеграції активно впливають на зміни потенціалу
підприємства та вимагають нових підходів до його формування,
позиціонування підприємства на міжнародних ринках. Відокремлення
зовнішньоекономічної

діяльності

в

потенціалі

підприємства

та

акцентування на ній стратегії запровадження змін в діяльності
підприємства дозволить врахувати особливості євроінтеграції, зберегти
та покращити свої позиції на зовнішньому та внутрішньому ринках.
Мета статті – розробити методику активного виходу підприємства
на зовнішньоекономічні ринки.
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Проблеми управління підприємствами та взаємодію із зовнішнім
середовищем в умовах інтеграційних процесів досліджували відомі
вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: М.Д. Аістова, О.І. Амоша,
А.М. Асаул, Б.М. Андрушків, А.М. Букрєєв, Б.В. Буркинський, В.А.
Василенко, О.В. Виноградова, М.П. Войнаренко, В.М. Геєць, Ф.П.
Друкер, В.І. Дубницький, Л.В. Коваль, Дж.П. Коттер, Є.В. Лапін, В.В.
Лук’янова,

В.П.

Мікловда,

В.М.

Нижник,

О.О.

Орлов,

В.С.

Пономаренко, В.В. Стадник, Н.А. Хрущ, Ю.М. Чернявський, Л.О.
Чорна, М.Г. Чумаченко та ін. Але проблема формування змін в
потенціалі підприємства з можливістю подальшого виходу підприємства
на зовнішньоекономічні ринки залишається невирішеною.
Відомо, що потенціал підприємства складається з таких складових:
- фінансовий потенціал;
-

трудовий потенціал;

-

інноваційний потенціал;

-

інформаційний потенціал;

-

виробничий потенціал;

-

економічний потенціал[1].

Задля сукупної оцінки потенціалу вструктурі необхідно виділити
інформаційний потенціал. А для формування системного підходу щодо
розвитку зовнішньо економії діяльності – потенціал підприємства для
одержання

достатньо

конкурентоспроможності.

високого
Крім

того,

рівня
виокремлення

міжнародної
природно-

ресурсного потенціалу можливе лише для певних підприємств,
враховуючи вид їхньої діяльності. Узагальнюючи аналіз літературних
джерел, економічний потенціал підприємства доцільно розуміти як
сукупність наявних ресурсів та можливостей їх трансформувати, щоб
досягти економічних вигод. Пропонується виділити такі елементи
економічного потенціалу підприємства:
трудовий,
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виробничий,
фінансовий,
інноваційний,
інформаційний,
зовнішньоекономічний.
Таке бачення структури економічного потенціалу підприємства
буде зручним у практичному застосуванні під час оцінювання, дасть
змогу проаналізувати його елементи на кожному етапі, як під час
формування, так і в ході функціонування підприємства. Структурування
економічного потенціалу підприємства є початковою умовою для
виділення його основних характеристик задля використання, розвитку,
відтворення і нарощування потенціалу, формування його стану
відповідно до поставлених завдань підприємства. А першим етапом
технології

управління потенціалом підприємства є оцінка його

структури, динаміки та ефективності використання. Правильно вибрана
стратегія

управління

потенціалом

визначає

успіх

у

будь-якій

підприємницькій діяльності. Але такий підхід не акцентує увагу на такій
складовій, як зовнішньоекономічна діяльність. А це передбачає активні
зміни в потенціалі підприємства, врахування умов євроінтеграції,
позиціонування підприємства на зовнішньоекономічному рівні.
Стратегія реструктуризації потенціалу підприємства базується на
таких правилах:
у

процесі

реструктуризаційних

перетворень

організаційно

-

управлінської системи підприємства можуть бути використані методи
трансформації, реорганізації та реформування;
реструктуризація системи менеджменту (управлінської системи)
суб’єкта

господарювання

передбачає

методів реінжинірингу бізнес-процесів;
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використання

прогресивних

використання методів технологічної реконструкції та модернізації
дає

змогу

забезпечити

реструктуризацію

операційної

системи

підприємства;
важливим

інструментом

реалізації

реструктуризаційних

перетворень у фінансовій системі є метод санації (фінансового
оздоровлення) підприємства.
Відповідним чином, на основі врахування ознаки економічної
сутності і особливостей використання, було узагальнено допоміжні
методи

реструктуризації

потенціалу

підприємства

у

наступній

інтепретації:
методи функціонального управління реструктуризацією;
методи процесного управління реструктуризацією;
методи операційного управління реструктуризацією.
Зазначимо, що підхід до узагальнення базових і допоміжних
методів реструктуризації потенціалу дав змогу раціонально визначити і
обґрунтувати відповідні взамозв’язки між даними методами з метою їх
гармонійного поєднання та комплексного застосування для забезпечення
ефективного процесу реструктуризації суб’єктів господарювання.
Ефективність реструктуризації залежить не лише від успішності її
проведення, але і від терміну оцінки її процедур після проведення.
Проте, в довготривалому періоді успішно проведена реструктуризація
забезпечить вихід підприємства на зовнішньоекономічний ринок.
Сутність стратегії реструктуризації полягає у формуванні заходів по
реструктуризації у відповідності із змінами вимог зовнішнього
середовища та інтересів власників для забезпечення ефективного
функціонування підприємства в довгостроковому періоді.
Оцінка ринкових змін є функцією маркетингу, і саме тому система
маркетингу є базовою для формування стратегії реструктуризації. Проте
наявність ринкових перспектив не завжди виступає гарантом успішного
функціонування підприємства. Для розвитку підприємства велику роль
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відіграє не тільки ринок доступних фінансових ресурсів регіону чи
країни, але і привабливий, системний, оптимістично орієнтований
інвестиційний клімат. Але в умовах кризи попередні дві умови не
виконуються, тому фінансова стратегія другою важливою складовою у
загальній стратегії підприємства.
Стратегія реструктуризації є однією із основоположних для
подальшого розвитку підприємства, тому вона базується на загальній
стратегії підприємства і стратегічній реструктуризації.
Стратегічна реструктуризація повинна мати комплексний підхід і
охвачувати всі напрями діяльності підприємства. Програма стратегічної
реструктуризації підприємства є надзвичайно складною і громіздкою,
тому її реалізація не може бути забезпечена без загальної стратегії
підприємства.

У

зв’язку

із

цим

для

розробки

стратегічної

реструктуризації підприємства необхідно визначити його стратегічну
стійкість для того, щоб можна було запропонувати напрями, які
відповідають його стратегії, яка може змінюватись під впливом різних
факторів. В результаті власники підприємства можуть мати інформацію
щодо рівня стратегічної стійкості підприємства.
Отже, для розробки стратегічної реструктуризації необхідно
враховувати рівень його стратегічної стійкості, який пропонується
визначати

з

використанням

структурно-функціональної

системи

показників, яка трансформує стратегію в завдання й показники, що
згруповані за різними напрямками, такими як фінанси, клієнти,
внутрішні бізнес-процеси, навчання і підвищення кваліфікації. Ця
система є механізмом для поширення стратегій. За допомогою системи
оціночних критеріїв вона інформує співробітників про рушійні фактори
сьогодення й майбутнього успіху. Складові структурно-функціональної
системи дозволяють досягти балансу між довго- й короткостроковими
цілями, бажаними результатами й факторами їхнього досягнення, а
також

жорсткими

об’єктивними

критеріями
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й

більш

м’якими

суб’єктивними показниками. В результаті аналізу щодо підходів до
побудови збалансованої системи показників та варіантів її розв’язку
запропоновано свій підхід до побудови структурно-функціональної
системи,

який

передбачає

виділення

складових

системи,

які

відображають найбільш важливі напрями діяльності підприємства.
Наступною процедурою в запропонованій методиці є визначення
методу розв’язку структурно-функціональної системи показників. За
основу нами обрано методику комплексної порівняльної оцінки
фінансового стану підприємства. Складовими елементами вказаної
методики є:
визначення періоду для збору інформації, розрахунок показника
рейтингової оцінки;
ранжування підприємства за рейтингом.
Особливістю даної

методики

є те, що рейтингова оцінка

визначається шляхом порівняння кожного показника із еталонним
значенням.
Запропонований підхід базується на індивідуальному аналізі
показників розвитку підприємства та його конкурентів на визначеному
ринку, і, відповідно, визначається конкретна індивідуальна стратегія та
відповідні напрями реструктуризації.
Особливістю формування системи показників є те, що не всі
показники мають однакову направленість, тобто кращим може бути
максимальне, або мінімальне значення показника. Тому, при визначенні
відхилення значень показника від кращого значення, необхідно
враховувати різнонаправленність показників. Бальна оцінка отриманого
відхилення по підприємству відбувається за допомогою розробленої
шкали.
Необхідність підприємства в реструктуризації залежить не тільки
від його стратегічної стійкості, але й від усталеності його зовнішнього
середовища, яке в першу чергу впливає на інтеграційні підприємства.
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Аналіз зовнішнього середовища дозволяє визначити та спрогнозувати
вплив на діяльність підприємства зовнішніх факторів за умов
інтеграційних процесів. Зовнішнє середовище підприємства прийнято
поділяти на макро- та мікросередовище.
Розвиток

складової

потенціалу

підприємства,

зокрема

його

зовнішньоекономічної діяльності, потребує досягнення показників
конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.
Складність

конкретизації

поняття

«конкурентоспроможність

підприємства» виходить із його особливостей, які були виділені в
сучасній економічній літературі різними вченими [3-6]. Окрім того, в
економічній літературі зазвичай розрізняють чотири основні рівні
конкурентоспроможності підприємства:
1 рівень – зусилля спрямовані лише на випуск продукції, потреби
споживача не враховуються;
2 рівень – прагнення до відповідності продукції підприємства
стандартам, які були встановлені конкурентами;
3 рівень – ігнорування стандартів конкурентів та поступове
отримання переваг у галузі;
4 рівень – успіх у конкурентній боротьбі забезпечує не
виробництво, а управління, при цьому підприємство повністю стає
«законодавцем моди» на даному ринку.
Виходячи

з

вищенаведеного

можна

зазначити,

що

конкурентоспроможність:
1. Як адаптивність не є іманентною якістю підприємства.
2. Взаємопов’язана та взаємозалежна з конкурентоспроможністю
товару.
3. Потребує підвищення продуктивності

використання

його

ресурсів.
4. Може виникати і бути оціненою тільки за наявності конкурентів.
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5. Відносне поняття і має різний рівень по відношенню до різних
конкурентів.
6. Залежить від рівня конкурентоспроможності продукції, галузі,
країни.
7. Залежить від рівня конкурентних переваг і шляхів їх здобуття.
8. Є результатом людського капіталу.
Вирішення

проблеми

конкурентоспроможності

підвищення

вітчизняних

міжнародної

промислових

підприємств

потребує першочергової уваги саме до інституційної та ресурсної
складових ведення бізнесу, оскільки саме елементи інституційного
простору формують пріоритети ринкової поведінки - і не лише у виборі
способів задоволення потреб споживачів (як постулюється у ринковому
підході), а й у формах та способах залучення й використання обмежених
ресурсів.

Це

вимагає

вирішення

проблеми

міжнародної

конкурентоспроможності підприємства за критеріями як алокативної,
так і адаптивної ефективності їх господарської діяльності.
Отже,

економічний

конкурентоспроможність

розвиток
може

та

його

стримуватися

міжнародна
як

ресурсно-

технологічними, так і інституційно-організаційними обмеженнями.
Складова потенціалу підприємства – зовнішньоекономічна діяльність
підприємства

проявляється

в

показниках

міжнародної

конкурентоспроможності підприємства. Саме тому, основні завдання
вдосконалення нашої економіки сьогодні полягають не стільки у тому,
щоб оптимально розпорядитися обмеженими ресурсами у рамках
наявної економічної системи, що є практично недосяжним, скільки у
тому, щоб трансформувати цю систему і створити такий економічний
порядок, де б досконалі розподіл і використання ресурсів значною
мірою досягалися спонтанно через ринкові механізми. Такий порядок
має

бути

відкритим

до

постійного

покращання

внаслідок

як

самоорганізації, так і обмеженого свідомого регулювання. Ефективний
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порядок економічної взаємодії є наслідком вдалого поєднання мотивів і
стимулів людської діяльності, а ті в свою чергу формуються під впливом
досконалої системи економічних інституцій.
Посилення

динамізму

конкурентної

боротьби

виступає

характерною рисою сучасного економічного середовища. За сучасних
умов, для яких притаманна постійна зміна факторів зовнішнього
середовища та зростання ризику діяльності, все більшої актуальності
набуває питання забезпечення конкурентоспроможності підприємства на
міжнародному ринку. На основі таких тенденцій у провідних країнах
світу

відбувається

управління

глобальне

міжнародною

впровадження

сучасних

конкурентоспроможність

моделей

корпорацій

та

виокремлення його в одне із ключових завдань державної економічної
політики.
Таким чином, можна зробити висновок, що стратегія розвитку
потенціалу

підприємства

стратегічного

є

управління

одним

із

найважливіших

підприємством,

діяльність

напрямів
якого

характеризується високим рівнем нововведень, ступенем ризику та
здатністю швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Такі
обставини зумовлюють актуальність і безпосереднє практичне вивчення,
аналіз ринку на прикладі конкретного підприємства. Ключове місце в
стратегії розвитку потенціалу в умовах євроінтеграції займає процес
формування конкурентних переваг, оскільки саме вони забезпечують їх
передові позиції в галузі та важелі впливу на співвідношення
конкурентних сил. Як результат, виникає об’єктивна необхідність в
розробці

ефективних

управлінських

методик

підвищення

конкурентоспроможності підприємницьких структур.
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зміни.
Зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства потребує
мобілізації

значного

обсягу різноманітних ресурсів: фінансових,

людських, матеріальних, виробничих, часових, управлінських тощо. До
того ж сам процес проникнення і господарської діяльності на зовнішніх
ринках

відбувається

в

умовах

впливу

складного

зовнішнього

середовища, що характеризується високим рівнем конкурентного тиску,
прояву тенденцій глобальної економіки, мінливості маркетингових умов
та

різноманітних

ризиків.

Діяльність

підприємства

найчастіше

спрямована на отримання економічного прибутку, що, за визначенням Д.
Бейна [1, С.298], є різницею між фактичними фінансовими результатами
підприємства та середніми для галузі показниками. Необхідною умовою
для цього є наявність конкурентних переваг у підприємства та
формування галузевих бар’єрів для потенційних конкурентів. Очевидно,
що

формування

цих

передумов

та

досягнення

достатньої

результативності зовнішньоекономічної діяльності можливе лише під
час ефективного управління.
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Складність

процесів,

що

перебігають

у

сфері

зовнішньоекономічних операцій, та вплив чинників, які були визначені
раніше призводять до того, що зовнішньоекономічна діяльність стає
домінантним об’єктом управління, а не лише складовою загального
менеджменту підприємства. Це твердження може бути обґрунтовано на
основі методології теорії обмежень Е. Голдрата [2, с.49], згідно з якою
управлінські зусилля стосовно невеликої кількості аспектів приводять до
досягнення ефекту, що значно перевищує одночасний вплив на
більшість інших. Концепція ґрунтується на пошуку та управлінні
ключовим обмеженням у діяльності підприємства, яке може знаходитись
у виробництві, фінансах, маркетингу тощо. Наявність таких “вузьких
місць” призводить до зменшення продуктивності, якщо обмеження
полягає у сфері виробництва; маневреності, якщо обмеження полягає у
сфері фінансів; адаптивності, якщо обмеження у маркетинговій сфері.
Для підприємства, що виходить на міжнародний ринок таким аспектом
стають саме зовнішньоекономічні операції, оскільки їх результативність
визначає загальний економічний ефект діяльності підприємства.
Пошук і ліквідація “вузьких місць” у всіх сферах господарської
діяльності є одним із головних завдань управління. І якщо стратегічним
пріоритетом підприємства стає зовнішньоекономічна діяльність, то
управління такою діяльністю має охоплювати не лише сферу відносин із
іноземними ринками, а всі аспекти функціонування підприємства. Це
дасть змогу знаходити критичні обмеження і за допомогою порівняно
невеликих управлінських зусиль отримувати значний економічний
прибуток. Тому важливим питанням постає формування парадигми
управління, яка б враховувала особливості зовнішньоекономічної
діяльності, охоплювала всі аспекти функціонування підприємства та
була спрямована на стратегічні пріоритети.
Для ознайомлення з проблемою доцільно розглянути існуючі
підходи

до

управління

загалом
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і

управління

в

сфері

зовнішньоекономічної діяльності. Цим питанням присвячено багато
уваги як іноземних класичних авторів [3], так і вітчизняних науковців
[4–6], знайомих із реаліями вітчизняної економіки та практики
господарювання. Детальний аналіз підходів проведено в роботі Л.
Ноджак [6], при цьому автор визнає, що існує певна проблема в
систематизації підходів до управління, зокрема зовнішньоекономічною
діяльністю, а серед науковців немає одностайності у визначенні меж
кожного конкретного підходу. Так всі дослідники погоджуються з
наявністю функціонального, процесійного, системного та ситуаційного
підходів

в

управлінні

зовнішньоекономічною

діяльністю,

але

дотримуються різної думки щодо змістовного наповнення. О. Кириченко
виділяє підходи на основі тлумачення способів реалізації управління, і
відокремлює функціональний від процесійного; Є. Кузьмін розглядає
управління як послідовність дій – процесійний підхід, у межах якого
реалізується функціональний як складовий елемент; Д. Мескон взагалі
не виділяє ці два підходи розглядаючи процес управління як тотожний
послідовності реалізації функцій управління. Л. Ноджак наголошує на
наявності спільних рис та взаємній підпорядкованості, оскільки один
підхід реалізується через інший, тому зроблено спробу сформувати
інтегральний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Аналіз наукових поглядів на класифікацію та зміст підходів до
управління призводить до унаочненої проблеми систематизації знань у
цій галузі, яку необхідно розпочинати із термінологічного аналізу і
формування

загальних

принципів

класифікації

та

послідовного

змістовного наповнення. Так, термін “підхід” [7] визначається як
комплекс парадигматичних, синтагматичних і прагматичних структур та
механізмів пізнання, що характеризується конкуренцією між собою (або
історично замінені один одним), стратегії та програми в науці,
організації життя і діяльності людей.
566

Основуючись на такому визначенні, по-перше, підходи до
управління, хоча і мають певні спільні риси і можуть бути поєднані в
теорії, але не можуть бути одночасно застосовані під час побудови
системи управління конкретним підприємством. По-друге, підходи
мають відрізнятися через різні погляди на одну проблему, а не через
розгляд явища управління як комплексу різних проблем, оскільки
формування окремого підходу потребує комплексного ставлення до
діяльності

підприємства.

Тому

логічним

є

виділення

певної

класифікаційної ознаки, або критерію, за яким можна систематизувати
підходи до управління. По-третє, застосування підходу до управління
повинно давати змогу сформувати конкретну стратегію, програму дій,
через

наявність

універсальної

методології,

системи

методів

та

інструментів управління, що у перспективі приведе до вирішення
проблем функціонування підприємства, зокрема на іноземних ринках.
На основі проведеного аналізу існуючих поглядів на підходи до
управління можна запропонувати як головний критерій визначення
об’єкта управління, тобто відповідь на питання “чим управляти?”. Так, у
межах

функціонального

підходу головна

увага зосереджена на

управлінні господарськими функціями підприємства: виробничими,
фінансовими, маркетинговими, іншими допоміжними функціями, які і
розглядаються як об’єкт управління в роботі Ю. Макогона [8, С.145].
Управління зовнішньоекономічною діяльністю насправді реалізується
через послідовність функцій планування, організування, мотивування,
контролювання

та

регулювання.

Але

варто

розрізняти

функції

управління (“як управляти?”), і господарські функції підприємства як
соціально-економічної системи (“чим управляти?”). За визначенням
авторів процесійного підходу М. Хаммера і Д. Чампі [9,с.90] він є
філософією управління, яка розглядає підприємство як сукупність робіт,
згрупованих для виготовлення відповідних типів товарів для внутрішніх
і зовнішніх споживачів.
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Тому процесійний підхід – це ставлення до зовнішньоекономічної
діяльності

як

сукупності

бізнес-процесів,

що

протікають

на

підприємстві, пов’язані з випуском певних продуктів, а не з реалізацією
процесів управління. Хоча управління здійснюється над процесами, що
протікають
послідовність

на

підприємстві,
виконання

воно

функцій:

також

реалізується

планування,

через

мотивування,

організування, контролювання тощо.
Ситуаційний підхід об’єктом управління повинен розглядати певну
управлінську ситуацію, що складається із стану чинників внутрішнього
та зовнішнього середовища. Але таке управління є рефлективним і
можливе лише в статичних умовах господарювання, коли ситуація
залишається

незмінною

достатній

період

для

реалізації

всієї

послідовності функцій управління, тобто повного циклу процесу
управління за визначенням М. Мескона [3, с.78]. Не розглядаються
стратегічні завдання, перспективи та історичний досвід. Також складно
уявити наявність універсальної методології ситуаційного підходу,
оскільки неможливо сформувати перелік усіх можливих управлінських
ситуацій та методів управління ними.
Тому ситуаційний підхід не варто зараховувати до управлінських,
на його основі неможливо побудувати дієву та результативну систему
управління зовнішньоекономічною діяльністю. Сферою застосування
ситуаційного підходу є розроблення окремих управлінських рішень, а не
управління діяльністю підприємства загалом.
Усі

дослідники

в

сфері

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю погоджуються із складністю як самого об’єкта управління,
так і умов, у яких здійснюється процес менеджменту. На цьому підґрунті
формується розуміння неоднозначності впливу управлінських дій і
необхідності поєднання різних методів, інструментів та підходів. Через
термінологічну та об’єктну невизначеність це призводить до прагнення
сформувати

інтегральний

підхід,
568

який

би

логічно

поєднував

методологію різних управлінських підходів. І хочу це можливо у вигляді
філософської

концепції,

практична реалізація

такого

підходу є

неможливою через суперечливість і взаємну винятковість поглядів на
проблеми управління.
Натомість визнання підприємства складною соціально-економічною
системою,

яка

перебуває

під

впливом

складного

зовнішнього

середовища є основою системного підходу, що його розробили класики
менеджменту П. Друкер і Г. Саймон. У межах системного підходу
управління спрямоване на поєднання комплексу різноманітних цілей
діяльності підприємства і визначення можливої реакції складових
господарської
ефективної,

системи
дієвої

на

управлінський

системи

управління

вплив.

Для

побудови

зовнішньоекономічною

діяльністю слід розглянути комплекс цілей, що ставить перед собою
підприємство при виході на зовнішні ринки, та завдання управління, які
необхідно реалізувати для досягнення таких цілей.
Вихід підприємства за межі національних ринків може бути
пов’язаний із різноманітними причинами: збільшення обсягів діяльності
через

експортно-імпортні

операції,

забезпечення

діяльності

підприємства необхідними сировинними ресурсами, покращення іміджу
через набуття статусу міжнародної фірми, оптимізація фінансових
потоків та оподаткування діяльності, пошук ринків збуту для
специфічних видів продукції, диверсифікація діяльності з метою
зменшення впливу макроекономічних ризиків тощо. Але прагнення
будь-якої мети з наведеного переліку найчастіше призводить до
виявлення обмежень, що не дають змогу підприємству досягти своїх
цілей. Обмеження можуть знаходитись всередині підприємства: брак
фінансових або матеріальних ресурсів, нестача специфічних знань і
досвіду тощо.
А можуть бути спричинені зовнішніми чинниками, що формують
конкурентні сили за М. Портером: відсутність попиту, конкурентний
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тиск, обмеження державної регуляторної політики, відсутність доступу
до рідкісних ресурсів тощо. Виникає дисгармонія між існуючим станом
підприємства, його інтересами й інтересами інших учасників ринкових
відносин. У цьому разі мета управління полягає в координації діяльності
підприємства, оптимізації розподілу ресурсів, визначенні джерел та
напрямів використання фінансових потоків, гармонізації інтересів
підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища. У зв’язку
з цим можна сформулювати загальну мету управління, зокрема
зовнішньоекономічною діяльністю, як керування станом підприємства
(соціально-економічної системи), внесення змін в його складові
елементи для гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів
зовнішнього середовища.
Очевидно, що таке визначення ґрунтується на системному підході
як найбільш цілісному розумінні складних процесів, що протікають у
зовнішньоекономічній

діяльності

підприємства.

На

відміну

від

комплексу множинних цілей самої діяльності підприємства, управління
має на меті лише внесення змін у різні елементи системи доти, поки її
стан не відповідатиме оптимальному, а всі інтереси гармонізованими.
Наступним важливим питанням є визначення тих елементів системи, які
можуть бути змінені задля трансформації стану підприємства. Для цього
необхідно

розглянути,

з

чого

складається

система

управління

підприємством і яким чином вона поєднується із іншими елементами.
Або

точніше

як

реалізується

механізм

управління

зовнішньоекономічною діяльністю.
Найважливішим моментом є визначення тих складових, що
піддаються управлінському впливу та трансформації. Очевидно, що такі
об’єкти мають належати до внутрішнього середовища підприємства,
оскільки вплив на зовнішнє середовище є обмеженим, має реактивний
характер, а відповідно не може бути прогнозованим з достатнім
ступенем вірогідності: підприємство змінює власну поведінку і очікує на
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реакцію суб’єктів зовнішнього середовища. Фактично управління
спрямоване

на

складові

елементи

внутрішнього

середовища

підприємства, і змінюючи цілі діяльності, критерії управління, методи
або ресурси, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю
прагне до зміни стану об’єктів управління, які формують внутрішнє
середовище підприємства.
Згідно з класичним підходом [3, С.56] внутрішнє середовище
підприємства

складається

з

місії,

цілей

підприємства,

завдань,

структури, людей та технології перетворення вхідних ресурсів на
продукти підприємства. Достатньо тривалий період конкурентні умови
господарювання підприємств залишались стабільними, що давало змогу
будувати систему управління на основі такого підходу та застосовувати
ситуаційне управління. Запорукою ефективної діяльності на зовнішніх
ринках було раціональне формування цілей, створення відповідної
структури та розподіл завдань серед працівників підприємства. Але
інтенсифікація інтеграційних процесів в економіці, прискорення
науково-технічного розвитку і, як наслідок, скорочення життєвого циклу
продукту в багатьох галузях призвели до зміни парадигми.
Розроблений вченими Д. Нортоном і Р. Капланом [11, С.72] метод
стратегічних карт і системи збалансованих показників дав новий погляд
на складові внутрішнього середовища підприємства. Згідно з поглядами
вчених такі складові елементі є ключовими аспектами діяльності і
становлять структуру підприємства не як статичний знімок ситуації, а як
явище, що має протяжність у часі. До минулого зараховано валютнофінансові аспекти і проблеми фінансування діяльності підприємства.
Сьогодення представлене сукупністю внутрішніх бізнес-процесів та
зовнішніми комунікаціям із суб’єктами конкурентного середовища.
Майбутнє підприємства виражено у вигляді навчання та розвитку,
стратегічних планів підприємства. Особливість полягає в тому, що
підприємство існує у всіх часових вимірах одночасно: результати
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сьогоднішніх бізнес-процесів завтра стануть основою фінансування
діяльності, а сьогоднішні навчання та розвиток є запорукою ефективних
комунікацій та бізнес-процесів завтра.
Усі ключові аспекти діяльності спрямовані на досягнення місії
підприємства. Такий погляд на підприємство дає йому змогу бути
адаптивним, орієнтуватися на постійні зміни та розвиток, що може бути
застосовано до сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Багаторічне

дослідження

діяльності

успішних

підприємств

консалтинговою компанією Мак Кінзі розвинуло цю концепцію, що
виразилось у методології 7S [12,с.34]. На думку спеціалістів Мак Кінзі, в
сьогоднішніх

конкурентних

умовах

всі

елементи

внутрішнього

середовища потребують пристосування до вимог ринку та відповідних
змін. До таких елементів зараховано стратегію підприємства, його
внутрішні системи, персонал, структуру організації, стиль поведінки,
компетенції та спільні цінності. У цій моделі є багато спільного з
попередніми підходами, наприклад “системи” відповідають елементам
стратегічних карт Нортона “внутрішні бізнес-процеси”, а “компетенції”
певним чином схожі на визначення “технології” з класичного підходу.
Але зміст елементів детальніше розглянуто і доповнено, наприклад
“стиль” згідно з концепцією 7S – це не просто комунікації із
контактними аудиторіями, а насамперед управлінські відносини в
середині підприємства. На основі такого розуміння внутрішнього
середовища підприємства можна сформувати комплексний підхід до
управління

зовнішньоекономічною

діяльністю,

як

до

процесу

управління, адаптації та зміни домінантних елементів внутрішнього
середовища, відносно яких незначні управлінські зусилля будуть
призводити до ефекту, що значно перевищує одночасний вплив на
більшість інших. Цей підхід визначає принципи побудови системи
управління конкретним підприємством та пропонує методологію
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управління зовнішньоекономічною діяльністю як процесу постійного
управління змінами.
Таким чином, комплексний підхід до визначення внутрішнього
середовища на основі моделі 7S Мак Кінзі дає змогу розглядати
управління з позиції об’єкта, яким керують. Мета управління є
господарською, зокрема зовнішньоекономічною, діяльністю, полягає у
внесенні змін до складових внутрішнього середовища підприємства для
гармонізації

його

інтересів

з інтересами

суб’єктів

зовнішнього

середовища. Такий погляд на проблему дає можливість на засадах
системного

підходу

аналізувати

діяльність

підприємства

та

спрямовувати зусилля на отримання максимального економічного
прибутку.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА-СУБЄКТА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ
Стаття присвячена оптимізаціїрізних видів ризиків, які притаманні
українським компаніям, які проводять зовнішньоекономічну діяльність,
що в сучасних умовах є особливо актуальним дослідженням.
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На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику. Це
пояснюється багатоаспектністю цього явища, практично повним
ігноруванням його українським законодавством. В основі ризиків на
підприємства

з

зовнішньоекономічною

діяльністю

покладається

вірогідність природи ринкової діяльності і невизначеністю ситуацій при
її здійсненні. У зв'язку з цим для українських підприємств, які
приймають участь в міжнародних відносинах, проблема ризиків при
здійсненні ЗЕД зараз є достатньо актуальною.
Цією проблемою займалась чимала кількість вітчизняних та
зарубіжних науковців, таких якБереза І.В., Бузько І.Р., Глухова В.В.,
Ю.Козелецький, О. Ланге, Лапуста М.Г., Лімітовський М.А., Перерва
П.Г., Пономаренко О.М., Пушкарь О.І., Розенберг М.Г., Дж. Роггер,
Роджерс Ф., Фішер С., Юрма У., та інші, проте багато хто з них мають
різну думку з приводу зменшення ризиків саме для підприємств, що
проводять зовнішньоекономічну діяльність. Ігнорування цього питання
може стати гальмом для розвитку окремих підприємств та, в цілому,
економіки країни.
Метою дослідження є виявлення основних ризиків, їх впливу
назовнішньоекономічну діяльність підприємств та можливих шляхів
йогооптимізації.
Структура

ризиків

ЗЕДначислює,

за

висновком

сучасних

теоретиків, близько 150 видів.Існують відмінності класифікації ризиків
як взагалі, так іризиків ЗЕД зокрема. У ЗЕД ризики можутьбути
загальними

та

операційними,

стосовнимидо

конкретного

типу

зовнішньоекономічної операції (ЗЕО). [4]
Розглянемо

докладніше

основні

ЗЕД.Експертні ризики поділяються на:
575

види

загальнихризиків

1. Ризики стосовно договірного процесу.
2. Ризики стосовно етапу угоди.
3. Ризики за територіальним розташуванням.
4. За можливістю впливу на ризик.
До ризиків, пов'язаних з умовами контракту, відносяться ризики:
пов’язані з товаром, йогоякістю, упаковкою і ціною; умов поставки;
вибору валютно-фінансових умов контракту; форс-мажорних обставин;
розривуконтракту та відповідальності за недотриманняумов, арбітражу.
[1]
До

зовнішніхризиків,

відносятьсяризики:

політичні,

макроекономічні, юридичні, кримінальні,маркетингові, інформаційні.
До ризиків, що відносяться до етапу угоди, відносяться ризики:
митного оформлення, сертифікації продукції, інвестиційні, виробничі,
комерційні, транспортні.
По відношенню до територіального положенню ризики діляться: на
виникаючі на своємуринку, що виникають на кордоні, що виникаютьза
кордоном.
По відношенню до можливості впливуризики групуються: на
керовані фірмою,побічно керовані, некеровані. [1]
Митні ризики у структурі ризиків ЗЕД займають одне з провідних
місць.

У

цю

групу

ризиків

входять:

ризики,

пов'язані

з

несвоєчасноюсертифікацією товарів; ризики неправильного розрахунку
митних зборів, акцизів, ПДВ і т.п.;ризики недотримання вимог щодо
заповненнядокументів ЗЕД; ризики вибору транспортного середовища,
що не відповідає вимогам Митної конвенції TIR [3].Один з найбільш
негативнихфакторів, які несуть в собі ці ризики - час. Це особливо
важливо, коли товар вже перетнувкордон. Збитки визначаються
простроченням поступлення коштів на розрахунковий рахунок митниці
та проведенням сертифікації. Чим довше цей час, тимбільше збитків
через простій транспортних засобіві штрафів за прострочення платежів.
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Політичні
скорочення

ризики.

Це

можливість

виникнення

збитків

чи

очікуваного прибутку внаслідок державної політики

[4].Причинами

державного

ризику

можуть

бути

нестабільність

державної влади, особливості державного устрою і законодавства,
неефективна економічна політика, яка проводиться урядом, етнічні і
регіональні проблеми, різка поляризація інтересів різних соціальних
груп.
Для інвестора державні ризики в цілому визначають імовірність
того, що об’єкти інвестицій будуть знищені або експропрійовані в
результаті суспільно-політичних потрясінь чи погіршених умов для
інвестиційної

або

економічної

діяльності

в

результаті

зміни

законодавчої бази.
Для України найголовнішим в подоланні цього ризику є
наближення нашої законодавчої бази до законодавчої бази країн з якими
вже співпрацюють українські підприємства або які є перспективними
для співпраці.
Фінансові ризики - можливість втрат коштів.Під фінансовим
ризиком розуміється ризик, який виникає при здійсненні фінансових
угод виходячи з того, що в ролі товару виступає або валюта, або цінні
папери, або кошти. В свою чергу фінансові ризики можуть поділятися
на:
 валютний ризик;
 процентний ризик;
 інвестиційний ризик.
Валютний ризик— імовірність фінансових втрат у результаті зміни
курсу валют, яка може відбутися в період між укладенням контракту і
фактичним здійсненням розрахунку по ньому.Валютний курс впливає на
зовнішньоекономічну діяльність країни. Занижений валютний курс
дозволяє одержати додаткові вигоди при експорті і сприяє припливу
іноземного капіталу, одночасно дестимулюючи імпорт. Протилежна
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економічна ситуація виникає при завищенні курсу валют. При цьому
знижується ефективність експорту і росте ефективність імпорту. Таким
чином, валютний ризик — це:
 імовірність того, що зміна курсів іноземних
валют призведе до появи у фірми збитків унаслідок зміни
ринкової вартості її активів і пасивів;
 невизначеність у прибутковості закордонного
фінансового активу, пов’язана з невідомим заздалегідь
курсом, за яким іноземна валюта обмінюватиметься на
валюту інвестора.
Також валютний ризик містить у собі:
 економічний

валютний

ризик

-

для

підприємницької фірми полягає в тому, що вартість її
активів і пасивів може змінюватися через можливість
зміни валютного курсу. Це також стосується інвесторів,
закордонні інвестиції яких приносять дохід в іноземній
валюті;
 ризик переказу -має бухгалтерську природу і
пов’язаний з розбіжностями обліку активів і пасивів в
іноземній валюті. У випадку, якщо відбувається падіння
курсу іноземної валюти, у якій виражені активи, вартість
цих активів зменшується;
 ризик угод - це імовірність наявних валютних
збитків з конкретних операцій в іноземній валюті. Ризик
угод

виникає

через

невизначеність

вартості

в

національній валюті операції в майбутньому.
Під процентним ризиком розуміється ймовірність виникнення
збитків у випадку зміни процентних ставок з фінансових ресурсів.3 цим
видом ризиків зіштовхуються банки, страхові й інвестиційні компанії, а
також нефінансові підприємства, які позичають кошти чи вкладають їх в
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активи, що приносять відсотки. Отже, до процентних ризиків належить
небезпека

втрат

у

результаті

перевищення

процентних

ставок,

виплачуваних із залучених коштів, над ставками з наданих кредит.
Кредитний ризик є одним з найважливіших ризиків в умовах ринкової
економіки. Він пов'язаний з можливістю невиконання своїх зобов’язань
перед інвестором чи кредитором.
Отже, кредитний ризик - це імовірність того, що партнери-учасники
контракту виявляться не в змозі виконати договірні зобов’язання як у
цілому, так і з окремих позицій. Зменшити вплив цього ризику можна
шляхом обговорення контракту на попередньому етапі, аналізу
можливих вигод і втрат від його укладення.
Під інвестиційним ризиком, як правило, розуміють ризики,
пов’язані з вкладенням коштів у цінні папери. Сутність інвестиційного
ризику полягає в ризику втрати укладеного капіталу й очікуваного
доходу.
Макроекономічні

ризики.

Ці

ризики

пов’язані

з

платоспроможністю країни-дебітора.При їх аналізі та оцінці необхідно
враховуватимакроекономічні

показники

країни

і

її

ринкового

потенціалу. До них відносяться: внутрішня економіка країни, економіка
країни-партнера, заборгованість [2]. Для оптимізації цього ризику
закордонні консалтингові фірми, що спеціалізуються на оцінці ризиків
публікують звіти поінвестиційному клімату та політичних ризиках в
зарубіжних країнах. Вони можуть включатирізні індекси, головні з яких:
індекс політичного ризику; індекси поточної економічного ситуації;
індекси можливостей дляперекладу капіталу і прибутків; індекси
можливостей

отримання

прибутків.

Я

вважаю,

що

українські

підприємства повинні користуватись цими показниками як щодо
вітчизняних підприємств так і фірм-партнерів.
При укладенні зовнішньоекономічного контракту одним з основних
ризиків є надійністьпартнера. Отримати довідку про передбачуваного
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партнера можна з декількох джерел: торгово-промислової палати;
банків, що мають ліцензії на проведення валютних операцій. Крім того,
інформацією про експорт таімпорті своїх країн забезпечують посольства
іпредставництва торгових палат цих країн. Наприклад, американські
бізнесмени практикують правило п’яти"С", по якому про партнера
потрібно

знати:характер

(capacity);майно

(character);фінансові

(capital);забезпечення

можливості

(collateral);загальні

умови

(conditions) [3].
Ризики пов'язані з можливістюпросування товарів на ринки збуту –
є

маркетинговими

(інформаційний,

галузевий,

інноваційний).

Інформаційний ризик - це ризик невизначеності або недостовірності
інформації, яка може стосуватися як юридичної бази дляпідготовки
контракту, стану справ у партнераі його банку, так і інформації про стан
ринкупропонованих товарів і послуг.Галузевий ризик - це можливість
втратв результаті змін в економічному стані самої галузі та в порівнянні
з іншимигалузями.Інноваційний ризик - це можливість втрат при
вкладенні фірмою засобів у виробництві нових товарів і послуг, які
можуть незнайти попиту на ринку[1].Ступінь можливості прояву
маркетингових ризиків велика, а рівень можливих фінансових втрат
може становити великі суми. Тому питання про оцінку маркетингових
ризиків займає важливе місце на всіх етапах проведення ЗЕО.
Транспортні ризики - ризики, які виникають у процесі перевезень
вантажів

різними

видами

транспорту.Розглянемо

класифікацію

транспортних ризиків, відповідно до якої всі транспортні ризики
розмежовані за ступенем і відповідальністю в чотири групи (Е, F, С, D):
Е - включає ситуацію, коли постачальник тримає товар на своїх
власних складах і бере на себе ризик до моменту прийняття товару
покупцем. Ризик транспортування від приміщення продавця до
кінцевого пункту вже приймається покупцем.
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F - містить три конкретні ситуації передачі відповідальності і
відповідно ризиків:
С - включає ситуації, коли експортер, продавець укладає з покупцем
договір на транспортування, але не бере на себе ніякого ризику.
Наприклад:
D - означає, що всі транспортні ризики лягають на продавця.
Ризики можуть перейти від продавця до покупця раніше, якщо
покупець з яких-небудьпричин не приймає товар або не може провести
оплату в строк. Основна помилка, яка спричиняє фінансові збитки
суб’єкта ЗЕД - ценеправильне визначення в контракті моментупереходу
ризику від продавця до покупця. Окрім того, існують ризики, пов’язані з
вибором

транспортного

засобу,

управлінням

цьоготипу

ризиків

займаються страхові компанії.
Комерційні ризики - це ризики, що виникають в процесі реалізації
товарів і послуг. Доних відносяться: ризик відмови реєстрації товару
вкраїні ввезення, ризик упущеної вигоди, ризик прямих фінансових
втрат [4]. Основні їх причини - це падіння попиту на товар,
введенняобмежень на продаж, підвищення закупівельноїціни, зниження
обсягів закупівель, втрати товаруі багато іншого. Ступінь можливості
виникнення комерційних ризиків становить близько20% всіх інших
ризиків і залежить від кожної конкретної ситуації та можуть спричинити
виникнення багатьох інших ризиків, які всі разом можуть принести
втрати, в кілька разів більші суми контракту.
Наявність

усіх

цих

ризиків

значно

ускладнює

діяльність

підприємств з зовнішньоекономічною діяльністю. Окрім математично
прорахованої ситуації потрібно мати сильну інтуїцію щоб оптимізувати
негативний вплив ризиків.
Отже, оптимізація впливу ризиків на господарську діяльність
підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності залежить
від вибору необхідного міжнародного ринку. А допущенні помилки в
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аналізі зовнішнього середовища реалізації, експортних можливостей
підприємства будуть об’єктивно впливати на негативність такої
діяльності, зниження одержання прибутку, неефективне використання
його експортного потенціалу.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ЗДІЙСНЕНІ ЗЕД
У процесі сучасного економічного розвитку знакове місце в діяльності
підприємства займає маркетинг. Успішна організація маркетингової
діяльності та ефективне її функціонування – є однією з головних умов
виходу підприємства із кризи та формування ринкових відносин.
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Питання про маркетингову діяльність та її формування на підприємстві
почало набувати особливого значення тільки у кінці 60-тих років ХХ
сторіччя. Цебулообумовленотим,
щомаркетингпочавявлятисобоюелементзагальнокорпоративноїсистемик
ерування,

якийзв'язуєфірмуіззовнішнімсередовищем,

томузагальнарезультативністьдіяльностіфірмибагатовчомузалежитьвіде
фективностімаркетингу. Уцейперіодможнавиділитидіяльністьекономіста
Е.Маккарті,

якийу

роцізапропонувавмодель

1960

4P

(комплексмаркетингу, щоскладаєтьсязтакихелементів, якпродукт, ціна,
місцеіпросування). Проблеми маркетингу та застосування його на
практиці висвітлюються також в роботах багатьох вчених, зокрема: Т.
Амблер, Г. Ассель, П. Дойль, Ф. Котлер, М. Портер. В якості основного
фактору, який впливає на результати маркетингової діяльності та
підприємства,
управління.

економістами

виділяється

організаційна

структура

Основнівимогидоформуванняорганізаційнихструктурвик

ладенівроботахтакихвченихякФ. Тейлор, Г. Саймон, Л. Урвік, В.
Грейкунас,

А.Файольтаінші.

Аленедолікивформуваннімаркетинговоїдіяльностієоднієюзнайпоширені
шихпричин,
якіобумовлюютьнеефективнудіяльністьмаркетингупідприємства. Тому,
незважаючинавеликукількістьдослідженьвційобластіцепитаннязалишаєт
ьсяактуальниміобумовлюєнеобхідністьпоглибленнядосліджень.
Метою роботи є дослідження та узагальнення основних положень
формування маркетингової діяльності на підприємстві.
Ефективне запровадження і використання маркетингу на підприємстві
потребує насамперед чіткого розуміння про те, що по суті є маркетинг, а
також цілі його застосування, функції та концепції. Маркетинг —
це вид людської діяльності, спрямований на задоволення
допомогою обміну [2, с. 4].
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потреб за

З розвитком світової економіки та відносин цей термін набув ширшого
значення: маркетинг - це управління виробничо-збутовою діяльністю
організації, що базується на постійному комплексному аналізі ринку, а
також охоплює: ціноутворення, товарну політику, прогнозування,
вивчення попиту, рекламу, зв'язки із громадськістю, організацію
внутрішньофірмової культури.
Основною

метою

співвідношення

маркетингу

попиту

і

є

забезпечення

пропозиції

оптимального

продукції,

досягнення

найдоцільнішої швидкості просування товарів (послуг) від виробника до
споживача [4].
Щодо основних функцій маркетингу, то можна виділити наступні:
- комплексне вивчення ринку, власного підприємства;
-

узгодження

параметрів,

характеристик

та

властивостей

продукції з побажаннями та смаками споживачів;
- розрахунок цін на продукцію, визначення умов оплати, знижок;
- планування збуту та реалізації продукції;
- фізичнийрозподілпродукції;
- забезпеченнякомунікаційнихвзаємозв’язківзіспоживачами;
- сервіснеобслуговуванняспоживачів;
- контроль та аналіз маркетингової діяльності [6, с. 50].
На практиці врахування вимог важливе за умов кваліфікованого
проведення маркетингових досліджень та використання їх результатів у
плановій діяльності , що дозволяє оперативно реагувати на зміни
ринкової кон’юнктури, вчасно виявляти нові, «запропоновані» ринком
потенційні можливості розвитку та досягати конкурентних переваг на
основі обрання найбільш оптимальних варіантів розвитку подій. Окрім
цього важливо оцінити внутрішній потенціал підприємства, а саме його
техніко-технологічні, кадрові, фінансові, інноваційні, інтелектуальні та
управлінсько-організаційні

можливості

щодо

виготовлення

запланованого обсягу продукції та співставити їх із його ринковими
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можливостями,

що

схематично

показано

нарис.1.

Кожному підприємству, перед тим як планувати обсяг виробництва,
формувати виробничі потужності, необхідно знати, яку продукцію, в
якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно буде її продавати. Для
цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їхню
місткість, реальних і потенційних конкурентів, потенційних покупців,
можливість

організувати

доступність

необхідних

виробництво
матеріальних

за

конкурентною

ресурсів,

наявність

ціною,
кадрів

потрібної кваліфікації і т. ін. Від цього залежать кінцеві фінансові
результатні відтворення капіталу, його структура і, як наслідок,
фінансова стабільність підприємства. Іншими словами, діяльність будьякого підприємства починається з маркетингового аналізу, основними
завданнями якого є:
1. вивчення платоспроможного попиту на продукцію, ринків її
збуту й обґрунтування плану виробництва і реалізації продукції
відповідного обсягу та асортименту;
2. аналіз

факторів,

продукцію

й

що

формують

оцінювання

еластичність

ступеня

ризику

попиту

на

незатребуваної

продукції;
3. оцінювання конкурентоспроможності продукції і вишукування
резервів для підвищення її рівня;
4. розробка стратегії, тактики, методів та засобів формування
попиту і стимулювання збуту продукції;
5. оцінювання стабільності та ефективності виробництва і збуту
продукції.
Формування маркетингової діяльності на підприємстві розпочинається
ще до початку виробництва товару. Можна виділити алгоритм, за яким
відбувається

формування

маркетингової
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діяльності

підприємства:Перший етап - проводиться дослідження ринку, на якому
працює підприємство, визначається величина попиту і пропонування
продукції, співвідношення між ними, реальна і потенційна місткість
ринку та його сегментів, стан конкуренції, аналіз поведінки споживачів,
тенденції та перспективи розвитку ринку тощо.Другий етап - аналіз
власного підприємства, його сильних та слабких сторін, з’ясовується
концепція управління маркетингом та ідея його організації.Третій етап –
визначення цілей та завдань діяльності маркетингової організаційної
структури. Попереднє з’ясування концепції організації маркетингу на
підприємстві дає змогу встановити його цілі та основні завдання:
- виявлення існуючих і потенційних бажань покупців, реального й
можливого попиту на товари і на цій підставі обґрунтування доцільності
їх виробництва та збуту;
- організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для
створення продукції, яка позитивно відрізнялася б своєю якістю,
конкурентоспроможністю і зручністю для споживачів від тієї, що вже є
на ринку, модифікування продукції, узгодження її споживчих якостей із
запитами ринку;
- планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності
підприємства;
- організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;
- управління маркетинговою політикою цін;
- планування і реалізація заходів комплексу маркетингової комунікації;
- регулювання процесів виробництва, транспортування, пакування
продукції, сервісного обслуговування споживачів;
- контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
Четвертий етап – формування маркетингової організаційної структури.
Реалізацію маркетингових функцій на підприємстві здійснює
маркетингова служба. Залежно від розмірів і спеціалізації підприємства,
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обсягів і виду продукції, каналів збуту, структури відділів маркетингу
будуть різнитися. Найчастіше зустрічаються такі структури:
- функціональна;
- товарна;
- ринкова;
- товарно-ринкова.
Опорною серед них є функціональна. Функціональна організація служби
маркетингу - відповідальність за виконання кожного функціонального
завдання покладається на окрему особу або групу осіб. Функціональна
організація є базовою для інших типів і найпоширенішою формою
організації відділу маркетингу [3].
П’ятий етап – розподіл функцій між виконавцями. Існує ряд підходів, які
створюють умови для того, щоб процес виконання маркетингових
функцій здійснювався послідовно і в одному напрямку.
Шостий етап – відповідно до визначеної структури, завдань та функцій
відділу маркетингу здійснюється підбір працівників, які мають
відповідати загальним вимогам: компетентність, високі моральні якості,
пунктуальність, дисциплінованість, уміння керувати людьми, кругозір,
ерудицію,

стратегічне

підприємницькі

мислення,

здібності;

аналітичні

відзначатися

здібності;

творчим,

мати

новаторським

мисленням; вміти вести переговори, знати іноземні мови; мати
спеціальну підготовку в галузі менеджменту та маркетингу.
Сьомий етап - формування маркетингової організаційної структури
підприємства. Це розробка та запровадження системи стимулювання
праці.
Восьмий етап - контроль за діяльністю, що дає змогу здійснювати
коригувальні дії [5, с. 2].
Основна мета маркетингового аналізу - вивчення попиту на продукцію
і формування портфеля замовлень. Від портфеля замовлень залежать
виробничі потужності підприємства і ступінь використання їх у процесі
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подальшої діяльності. Якщо попит на продукцію падає з якихось причин,
то відповідно зменшується портфель замовлень, відбувається спад
виробництва, зростає собівартість продукції, збільшуються збитки і
підприємство може стати банкрутом. Тому аналіз попиту на профільну
продукцію

підприємства

має

велике

значення.

Це

один

із

найважливіших і найвідповідальніших етапів дослідження ринку.
Отже, таким чином при формуванні маркетингової діяльності на
підприємстві слід виявити основні функції маркетингу, а також
визначити

алгоритм,

за

допомогою

якого

буде

формуватися

маркетингова діяльність. Враховуючи розробку даних етапів, а також їх
подальше

застосування

маркетингової

забезпечить

діяльності

ефективне

підприємства,

функціонування

сприятиме

досягненню

поставлених цілей та успішному функціонуванню у жорстких умовах
сучасних економічних відносин.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПОСЕРЕДНИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті проаналізовано основні види торговельного посередництва,
що використовуються в зовнішньоекономічній діяльності. А також
охарактеризовано основні принципи діяльності посередників.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, посередники, договори:
комісії, субкомісії, консигнації, доручення, агентські угоди, поруки,
підряду, зберігання, транспортної експедиції, довірительного управління
майном, субконцесії, фінансового лізингу, суборенди.
На сьогодні вагому частку в здійсненні зовнішньоекономічній
діяльності займають посередники, це явище пов’язано з цілою низкою
обставин як юридичного, так і економічного характеру. Практика
показує, що використання посередницьких підприємств, у кінцевому
рахунку, обумовлена економією витрат підприємства пов’язаних з
просуванням та реалізацією продукції за кордоном. Також посередники
вже мають стабільні та налагоджені контакти з виробниками чи
покупцями товару, що сприяє гарантованому та надійному виконанню
обов’язків сторонами угоди. Тому вибір посередника при здійсненні
ЗЕД підприємства з невеликим обсягом власних ресурсів є особливо
актуальним.
Питання сутності та видів посередників у зовнішньоекономічній
діяльності, оцінки обсягу наданих повноважень, ефективності їх
діяльності, правове підґрунтя співробітництва досліджувались в роботах
І. Н. Герчікової, М. І. Дідківського, А. Р. Дунської, Ю. Г. Орзіха, П. М.
Рубанова, В. В. Сабадаш [9] та ін. Значна увага в працях вищезгаданих
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фахівців приділена необхідності залучення посередників при здійсненні
певних торгових операцій на зовнішньому ринку, умовам застосування
окремих типів договорів про виконання посередницьких функції,
докладно

розглянуті

різноманітні

види

посередників

в

зовнішньоекономічній діяльності.
Посередниками є фізичні особи та фірми, які сприяють обігу
товарів і послуг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Це юридичні або
фізичні

особи,

які

знаходяться

поміж

іншими

контрагентами

комерційної діяльності й виконують функцію їх зведення один з одним
для обміну товарами, послугами, інформацією [6, c. 98].
Торговельне посередництво включає широкий набір послуг: з
перепродажу товарів, пошук зарубіжних партнерів, допомога у веденні
переговорів та укладанні зовнішньоторговельних угод, послуги з
кредитування торговельних операцій та їх страхування, організація
рекламних кампаній, технічного та інформаційного обслуговування
кінцевих споживачів тощо.
Торгово-посередницькими

фірмами

називають

такі,

що

не

залежать від виробника і споживача продукції в господарському та
юридичному плані, не є їх структурними підрозділами або дочірніми
компаніями. Посередники працюють з метою одержання прибутків від
різниці в цінах або комісійної винагороди. Торгово-посередницькі
фірми, як правило, здійснюють лише комерційну діяльність, проте
інколи можуть також додатково обробляти придбані товари.
У сучасних умовах господарювання більше половини світового
обігу товарів реалізується через посередників, до яких відносяться
незалежні від виробників і споживачів особи, підприємства і фірми, що
беруть участь в обігу товарів.

Основні учасники посередницьких

операцій наведені в табл. 1.
Розглянемо види операцій більш детально. Сутність договору
комісії полягає в тому, що за договором комісії одна сторона
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(комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за
плату вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок
комітента.
Таблиця 1
Учасники посередницьких операцій при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності
Вид договору
Комісії
Субкомісії
Консигнації
Доручення
Агентські угоди
Поруки
Підряду
Зберігання

Транспортної
експедиції
Довірительного
управління
майном
Субконцесії
Фінансового
лізингу
Суборенди

Сторони посередницьких операцій
Замовник
Посередник
Треті особи
Комітент
Комісіонер
Третя
особа
Комісіонер
Субкомісіонер
Третя особа
Консигнант
Консигнатор
Третя особа
Довіритель
Довірений
Третя особа
Принципал
Агент
Третя особа
Кредитор
Поручитель
Боржник
(бенефіціар)
(гарант)
Замовник
Підрядник
Субпідрядник
Особа, що передає
Зберігач
Третя особа
майно на
зберігання
Замовник
Експедитор
Третя особи, у
тому числі
перевізники
Засновник
Довірительний
Третя особа
довірительного
управляючий
управління
Субконцесіонер
Концесіонер
Концесієдавець
Лізингоотримувач
Лізингодавач
Продавець
лізингового
майна
Суборендар
Орендар
Орендодавець

Договором субкомісії називається договір, по якому одна сторона
(субкомісіонер) зобов’язується за доручення іншої сторони (комісіонера)
за винагороду укласти один чи кілька правочинів від власного імені й в
інтересах комітента. Тобто це договір, в якому комісіонер у відношенні
до субкомісіонера виконує права й обов’язки комітента. Але комісіонер
залишається відповідальним перед комітентом за виконання договору
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субкомісіонером, тому що укладення договору субкомісії не тягне за
собою зміну осіб в комісійному зобов’язані [1].
Консигнація - це такий вид комісійних операцій на продаж товару,
за якого власник товару, вантажовідправник (консигнант) передає товар
комісіонеру-вантажоотримувачу (консигнатору) для продажу зі складу
консигнатора

(консигнаційного

складу).

При

цьому

торгівля

проводиться від імені консигнатора за рахунок консигнанта, а
розрахунки за реалізовану продукцію проводяться безпосередньо між
консигнатором та третіми особами.
Доручення — це документ, який виражає юридичну довіру особі
при здійсненні яких небудь юридичних дій, а також з метою одержання
грошових коштів.
Агентські угоди – на основі такої угоди посередники не мають
права підписувати угоди з третіми особами. Комісійні угоди – в даному
випадку посередники підписують угоди з третіми особами від свого
імені, але за рахунок довірителя. Угоди доручення – відповідно до такої
угоди посередники підписують угоди з третіми особами від імені і за
рахунок довірителя. За такими угодами діють повірені.Угоди з
перепродажу – передбачають, що посередники підписують угоди з
третіми особами від свого імені і за свій рахунок.
За договором поруки поручитель поручається перед кредитором
боржника за виконання ним свого обов’язку. Такий поручитель
відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.
Порукою можна забезпечувати виконання зобов’язання в повному обсязі
або частково [2].
Договір підряду - двостороннє-взаємний договір, бо і на стороні
замовника, і на стороні підрядника є права та обов’язки, причому праву
однієї сторони кореспондує обов'язок іншої і навпаки [3, c.38]
За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується
зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і
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повернути її поклажодавцеві у схоронності [1]. Близьким поняттям до
договору зберігання є договір позички. За договором позички одна
сторона

(позичкодавець)

безоплатно

передає

або

зобов’язується

передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом
встановленого строку [4, с.118].
Договір транспортного експедирування визначає умови за яких
одна сторона, за плату і за рахунок другої сторони має виконати певні
умови договору про надання послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.
Договором транспортного експедирування може бути встановлено
обов’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом
за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов’язання
експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір
перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а
також інші зобов’язання, пов’язані з перевезенням.
Договір управління майном - одна сторона передає другій стороні
(управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона
зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим
майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи [1].
Субконцесія - це договір, згідно з яким користувач зобов'язується
передати іншій особі (субкористувачеві) право користування наданим
йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав
на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором
комерційної концесії. Унаслідок укладання договору субконцесії
користувач відносно до субкористувача стає правоволодільцем.
За

договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу)

лізингодавець зобов'язується набути у
(постачальника)
специфікацій

власність

річ

у

продавця

відповідно до встановлених лізингоодержувачем
та

умов

і

передати

її

у

користування

лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за
встановлену плату (лізингові платежі).
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Суборенда - це передача орендованої нерухомості (майна) в
оренду третій особі. За договором суборенди Орендар за згодою
орендодавця передає на певний строк частину або все найняте ним
приміщення у користування суборендарю.
Необхідність

звернення

до

посередників

обумовлюється

відсутністю можливості самостійного дослідження зовнішнього ринку,
пошуку вигідних іноземних контрагентів, кваліфікованого здійснення
взаєморозрахунків,

чіткого

й

правильного

формулювання

умов

контрактів тощо.
Основні принципи діяльності міжнародних посередників в умовах
ринкових відносин зазначені на рис. 1.

Принципів
діяльності
міжнародних
посередників

Рівноправність сторін

Партнерські взаємовідносини, що передбачає
альтернативний вибір контрагентів
господарських зв’язків, однакову
відповідальність за порушення умов договорів

Оперативність

Мобільність, динамічність і своєчасність
виконання завдань постачально-збутової
діяльності

Обслуговування
контрагентів

Надання комплексу послуг

Комерційні засади
діяльності

Ділова активність, виходячи з потреби
отриманняпосередником достатнього прибутку
Означає господарську кмітливість,
зацікавленість в реалізації резервів,
винахідливість у вирішенні конкретних
завдань

Підприємливість
Договірні засади
взаємовідносин із
контрагентами

Рис. 1. Принципи діяльності міжнародних посередників
У результаті дослідження було визначено, що посередництво в
зовнішній торгівлі охоплює широке коло різноманітних функцій, які
значно полегшують, водночас і покращують, процес діяльності
виробників та підвищують їх ефективність. Посередництво є видом
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підприємницької діяльності в основному в сфері послуг, який полягає у
сприянні налагодженню зв'язків поміж виробниками і кінцевими
споживачами продукції з метою прискорення і полегшення руху (обігу)
сировини, матеріалів, готової продукції, інформації, науково-технічних
розробок, грошей, валюти, споживчих товарів, послуг, цінних паперів.
Саме тому правильний вибір посередників є дуже важливим для
фірм та виробників, що з метою отримання більшого прибутку прагнуть
розширити коло своєї діяльності та вийти на міжнародний ринок.
Перспективами подальшого дослідження є оптимізація розподілу прав,
обов’язків та винагороди торгових посередників, адаптація типових
зовнішньоторгових угод під існуючі види посередників.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ, В
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПОРТНОЇ
ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ, ТОВГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано доцільність розробки експортної політики на
вітчизняних підприємствах торговельної галузі, а також формування комплексу
міжнародного маркетингу як одного з ключових елементів даної політики, який
би
дозволив
підвищитиефективністьекспортноїдіяльностіторговельних
підприємств України.
Ключові слова: міжнародний маркетинг, експортна політика, світова інтеграція,
конкурентоспроможність, світовий ринок, стратегія експорту.
Постановка проблеми.На сучасному етапі розвитку ринкових відносин
Україна інтегрується до світового економічного простору, набула
членства у СОТ, розвиває зовнішньоекономічні зв’язки з ЄС, розширює
географію зовнішньої торгівлі. Разом з тим, відкритість економіки
потребує формування комплексу заходів та інструментів із управління
розвитком зовнішньоекономічної діяльності.
Одним із таких інструментів є експортний маркетинг, застосування
якого необхідне з метою удосконалення системи відносин національних
економічних суб’єктів із зарубіжними ринками. Формування ефективної
експортної політики є однією з найважливішихумов входження української
596

економіки у світову господарську систему. Великого значення дана політика
набуває

саме

для

підприємств

торговельної

галузі,

щоперманентновідчуваютьпотребуузначнихфінансовихресурсах,
надходження яких не здатен забезпечити внутрішній ринок.
Одним з ключових елементів експортної політики, а потім вже і стратегії
вищезазначених підприємств є комплекс міжнародного маркетингу, який
повинен

забезпечувати

підвищення

рівня

конкурентоспроможності

вітчизняної продукції на світовихринках.
На даний момент у більшості торговельних підприємств, що займаються
експортною діяльністю, як правило, даний комплекс розвинений досить слабо,
а інколи взагалі відсутній і зводиться лише до пошуку іноземного покупцяконтрагента.
Відсутні такі базовіфункціїкомплексуміжнародногомаркетингуяк дослідження
зовнішнього ринку, аналіз факторів, що впливають на збут продукції,
розробка стратегії і тактики поведінки підприємства на конкретному ринку,
що

не

дає

можливості

вітчизяним

підприємствам

ефективно

використовувати потенціал світовогоринку.
Аналіз

останніх

формування

досліджень

і

публікацій.Дослідженням

ефективного

комплексу

питання

міжнародного

маркетингуприсвяченіроботитакихвітчизнянихтазарубіжних вчених
Б.А.

Анікін, М.В., Афанасьєв, В.І.

Богачов, М.В., Брагінець,С.С.,

Гаркавенко,О.Л. Каніщенко,В.І. Коршунов,
Мінаєв,

Є.В. Попов, М. Портер,

як

С.І. Косенков,

І.В. Семеняк,

Д.В.

А. Стрікленд,

В.Г. Ткаченко, А. Томпсон та інші.
Разом з тим, багато теоретичних аспектів експортної маркетингової
діяльності підприємств, які є актуальними для розвитку практичної
діяльності українських підприємств, залишаються невизначеними.
Зокрема, потребує подальшого уточнення та дослідження елементу
формування маркетингової стратегії розвитку експорту, обґрунтування
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маркетингових інструментів експортної діяльності, визначення чинників
і методів підвищення ефективності окремих складових елементів
експортного маркетингу.
Формулювання цілей статті.Метою статті є обґрунтування доцільності
розробки експортної політики на торговельних підприємстах, а також
формування

комплексу

міжнародногомаркетингуякодногозключовихелементівданої політики, який
би дозволив підвищити ефективністьекспортної діяльності вищезазначених
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.Міжнародний маркетинг
слід розглядати як складову всієїсистеми знань у галузі маркетингу.
Його генетичною основою єчинники просторового й географічного
порядку, які пов'язані здіяльністю підприємств на ринках інших країн.
Він ніби доповнює вітчизняний, „домашній” маркетинг. Ефективність
маркетингової діяльності полягає в зниженні витрат на постачання і
збут,

забезпечення

виробництва

необхідними

матеріально-технічними

ресурсами у встановлені терміни за мінімально можливими цінами, збільшенні
об'ємів

реалізації

товарів,

що

у

результаті

сприяє

успішнійдіяльностіпідприємства на світовомуринкувцілому[1].
Разом

з

тим,

специфіку,оскільки
зовнішньоторговельні

експортрий
до

його
й

маркетинг
предметної
валютні

маркетинг

має

області
операції,

свою

включені
складний

комплексціноутворення, фактори міжнародної конкурентоспроможності,
а також особливості функціонуваннязарубіжних ринків та умови роботи
на них
Міжнародниймаркетингдоцільнорозглядатиякскладовувсієї системи знань у
галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники просторового й
географічного

порядку,

які
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пов'язані

з

діяльністюпідприємствнаринкахіншихкраїн.Можна сказати, що віндоповнює
національно-державний, „домашній”маркетинг.
Організація міжнародної маркетингової діяльності на торговельному
підприємстві насамперед повинна вирішити наступні завдання, а саме:
- максимальне задоволення потреб покупців на світових ринках в продуктах
харчування за кількістю, якістю і споживчими властивостями;
- здійсненняміжрегіональногообміну;
- вихід на внутрішній і зовнішній ринки[6].
Завдяки

системі

номенклатура

управління

збутовою

політикою

має

розроблятися

продукції, реалізовуватися ціновастратегія, здійснюватися

просування продукції на міжнародному ринкуна основі задоволення попиту
споживачів і інтересів виробників[3].
Доцільно сказати те, що процес створення системи міжнародного
маркетингу на підприємствах торговельної галузі, повинен включати такі
основні етапи:
- маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
- вибірцільових ринків підприємства та формування комплексу
маркетингових заходів, що дістав назву „маркетинг-мікс”.
До останнього відносяться товарна, цінова, збутова та комунікаційна
політикапідприємстванаміжнародномуринку[5].
Задля отримання маскимального ефекту від вищезазначеного комплексу,
необхідно включити також інноваційну політику – систему дій підприємства
щодо створення принципово нових товарів, технологій виробництва і збуту,
організаційних концепцій, методів, які можуть забезпечити торговельним
підприємствам міцні конкурентні переваги на вибраних сегментах
світового ринку протягомдостатньотривалогочасу.
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Розглянемо детально заходи комплексу „маркетинг-мікс”, що пропонується
до застосовування в експортній стратегії підприємствторговельної галузі.
Товарна

політика

–

це

наперед

обдуманий

на

періодчасукурсдійпідприємстванасвітовомутоварномуринку.
здійснення

товарної

політики

передбачає

конкретний
Розробка
вибір

здійсненнястратегіїпідприємстващодопропонованоготовару–

і
і

базова

концепція продукту, асортимент товару, робочі характеристики товару,
атрибути товару, що сприймаються споживачем, присутність товару на
ринку,

пакування,

маркування

обізнаністьпрориноканалогічнихтоварівна

(брендінг),широка

світовому

ринку

і

про

перспективу його розвитку, чітке знання проблем виходу зі своїм товаром на
світовийринок.
Цінова

політика

–

це

політика

визначення

рівняцінідинамікиїхньоїзмінинапродукцію,щоекспортується.

оптимального
Об'єктами

управлінських рішень в ціновій політиці виступають характеристики
просторових

цін,

принцип

варіювання

цінами,

умовиоплатиікредиту,знижкиікомпенсації,логістичніаспекти
ціноутворення.
На розробку ціни експортного товару впливатиме ціла низка
різноманітних чинників, рис. 1.
Купівельна спромож ність населення;
Розміри митних та інших зборів;
Рівень міжнародної конкуренції;
Ставлення споживачів до вітчизняних і
зарубіжних товарів;
Коливання валютних курсів.
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Рис. 1. Чинники, що впливають на формування та розробку ціни
експортного товару
Політика розподілу і збуту – це сукупність заходів підприємства з аналізу і
вибору оптимальних варіантів постачання товару споживачу, визначенню
каналів збуту і методів продажу.
Основні об`єкти управлінських
рішень

Вибір каналу
збуту

Торговий
персонал

Обхват ринку

-

Структура каналу;
Спрямованість розподілу;
Щільність розподілу;
Дилерська підтримка.

Прямий
маркетинг та
логістика

Рис. 2. Основні об`єкти управлінських рішень.
При

реалізації

політики

розподілу

в

зовнішньоекономічній

діяльностінеобхідноврахувати наступнічинники:
Зростання витрат, обумовлене товаром, що перетинає кордон;
Високівимогидовиконанняумовпостачання,щосклалися на світовомуринку;
Більш високі ризики, пов'язані з відстанню, політичними проблемами,
митними бар'єрами, валютнимкурсом;
Відмінностіміжсистемамизбутурізнихкраїн.
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Вибір зовнішніх каналів збуту продукції – найбільш важливе рішення для
підприємства. Для збуту своєї продукції підприємства можуть використовувати
різні канали, зокрема: міжнароднуоптову іроздрібнуторгівлю.
Завдяки системі управління збутовою політикою має розроблятися
номенклатура

продукції,

реалізовуватися

цінова

стратегія,

здійснюватися просування продукції на міжнародному ринку на основі
задоволення попиту споживачів і інтересів виробників.
Аналізсвідчить,щопротягомостанніхроків

торговельні

підприємстваУкраїнипрактичноневикористовуютьтакий

потужний

маркетинговий засіб, як міжнародна фірмова торгівля. Такий стан справ
необхідно змінювати в напрямку налагодження і розвитку

міжнародної

фірмової торгівлі. Навколо цих торгових закладів сформований певний
позитивний імідж, вони мають свогостабільногопокупця.
Зараз,якщозабезпечитицізаклади

широким

асортиментом

продукції,

розробивши гнучку систему цін, вони зможуть привернути до себе провідні
місця у системі міжнародного збуту. Адже власна міжнародна фірмова
торгівля – це найбільш ефективний засіб реалізації продукції підприємства,
визначення оптимального рівня міжнародної ціни, система налагодження
двостороннього зв'язку між виробником і споживачемпродукції.
Політика комунікацій – це система цілеспрямованих дій, які мають забезпечити
сприятливе відношення споживача у вибраних ринкових сегментах до
підприємства і його товарів, а також програма дій підприємства на
реальних і потенційних покупців зарубіжного ринку, в результаті якої вони
ухвалюють рішення про придбання товару. Ці дії підприємство здійснює,
використовуючи такі засоби маркетингової комунікації як міжнародна
реклама, public relations (зв'язки з громадськістю), корпоративний стиль,
торгова

марка,

споживче

просування,

торгове

просування,

міжнароднихвиставкахіярмарках,організаціяпрезентацій.
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участь

в

З метою реального втілення окреслених напрямків та для забезпечення
ефективного функціонування підприємств торговельної галузі економічно
доцільним та необхідним є створення служби експортного маркетингу,
яка б могла ефективно виконувати покладені на неї маркетинговіфункції.
Виходячи із сьогоднішніх економічних та соціальних реалій, найбільш
раціональним є створення служби маркетингу за ринково-функціональною
ознакою, коли спеціалісти з маркетингу керують різними функціями
міжнародної маркетингової діяльності.
Одним

із

дієвих

засобів

підвищення

ефективності

експортної

маркетингової діяльності вітчизняних фірм є об'єднання ресурсів та
скоординована

діяльність

з

метою

відстоюванняспільнихінтересівворганахвлади,формуваннята реклами нових
видів продукції на зовнішніх ринках, ведення зовнішньоекономічної
діяльності, розвиток зовнішньоекономічної маркетингової кооперації виробників
продукції.
Виробники продукції длядосягнення конкурентоспроможності на певному
сегменті світового ринку повинні насамперед мати інформацію про об'єми
попиту

на

конкретнийвид

продукту,

ресурси

і

технології

його

виробництва, напрями використання, вимоги до якості, переваги, зміни
смаківспоживачів, конкурентів на зовнішньомуринку.
Необхідною умовою успішного функціонування експортного маркетингу
має бути – створення єдиного інформаційного простору на базі
комп'ютерних мереж (мережа маркетингових систем), який забезпечить
обмін оперативною інформацією, координацію експортної маркетингової
діяльності підприємств та державних органів виконавчої влади.
Технологічний

прогрес

дасть

змогу

розширити

здобуттяінформаціїтаїїобміну.Вданийчасціджереластали

джерела
більш

доступними завдяки провідному інформаційному джерелу Internet.Тому
маркетологимаютьдоситьвеликіможливостідля
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отриманнянайбільшповноїтакорисноїінформаціїдлярозробки
маркетинговоїстратегіївзовнішньоекономічнійдіяльності.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок
про

те,

що

розвиток

зовнішньоекономічної

діяльності

та

конкурентоспроможного експорту мають здійснюватися на принципах
маркетингу,

інтегрованого

в

систему

стратегічного

управління.

Концепція експортного маркетингу на макрорівні має включати: процес
формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства, форми
експортування, методи та інструменти підтримки та стимулювання
експорту,

використання

креативних

підходів

до

міжнародного

стратегічного менеджменту та формування ефективної присутності фірм
на зарубіжних ринках.
Макрорівневі напрями розвитку національного експорту мають
включати: міжгалузеві та регіональні пріоритети політики експорту,
передбачати товарну та географічну диверсифікацію із забезпеченням
усталеності та ефективності як на традиційних, так і нових ринках збуту.
Таким чином, в нинішніх умовах розвитку ринкових відносин в
Україні саме комплекс міжнародного маркетингу є найважливішою
формою

маркетингу

для

виходу

вітчизняних

торговельнихпідприємствназовнішніринки.
Зовнішніринки ставлять високі вимоги до запропонованих на них товарів,
їхнього

сервісу,ціни,рекламитощо.Особливоїзначимостінабуваєпроцес

формування комплексу засобів з підвищення ефективності експортної
маркетингової

діяльності

підприємств

торговельної

галузі,

запропонованихвстатті.Взв'язкузцимвроботізапропоновано використовувати
трансформовану модель комплексу „маркетинг- мікс”, що дозволить
підвищити

конкурентоспроможність

зовнішньомуринку.
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національного

продукту

на
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЕКСПОРТНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОЛІЙНО –ЖИРОВОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У статті надана оцінка експортних можливостей вітчизняних
підприємств олійно-жирової
галузі,
досліджено конкурентне
середовище на зарубіжному ринку. Проаналізовано основні експортні
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товари галузі та перспективи подальшого нарощування обсягів їх
експорту. Розроблено заходи з вдосконалення управління експортними
можливостями олійно-жирової галузі України.
Ключові слова: експорт, олійно-жирова галузь, соняшникова олія,
насіння соняшника, якість.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

Сучасні

умови

господарювання,

які

формуються під впливом багатьох чинників, зокрема, процесів
глобалізації, світової економічної кризи, фінансової та політичної
ситуації в країні, вимагають від підприємств адекватних та своєчасних
управлінських рішень. Актуальність теми дослідження визначається
потребою

вдосконалення

управління

галузями

національного

господарства України, які стають активними учасниками глобального
світового ринку.
На сьогодні олійно-жирова галузь займає доволі вагоме місце у
розвитку економіки України, є однією з експортоорієнтованих галузей,
джерелом валютних та бюджетних надходжень, а також забезпечує
своєю продукцією потреби внутрішнього ринку та постачає сировину
для розвитку інших галузей. Тому визначення та дослідження основних
тенденцій управління експортними можливостями підприємств олійножирової галузі України та формування механізму їх вдосконалення
набуває все більшого значення.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення
основних шляхів вдосконалення управління експортними можливостями
олійно-жирової галузі України.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Важливість та
актуальність теми дослідження закономірно привертала увагу значної
кількості вітчизняних науковців та практиків. Актуальні питання
розвитку олійно – жирової галузі України та удосконалення її роботи
досліджували у своїх працях С С. П. Капшук [3], Н. Л. Кузьмінська, Ж.
К. Сіднєва [7] та інші. Оцінку впливу зовнішніх факторів та визначення
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тенденції розвитку олійно-жирової галузі у своїх роботах проводили А.
С. Бритвєнко [1], Т. А. Жадан [5], П. М. Купчак [4], О. В. Манойленко
[5]. Проте, питання аналізу експортних можливостей підприємств
олійно-жирової галузі в сучасних умовах господарювання потребують
подальшого дослідження та належної оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне управління
експортними
відбувається

можливостями
шляхом

підприємств

розробки

та

олійно-жирової

реалізації

дієвого

галузі

механізму

управління, що дозволяє найбільш ефективно використати експортні
можливості підприємства за рахунок адаптації усієї його діяльності до
ефективного використання всіх наявних ресурсів, а головне - до
постійно змінних вимог світового ринку.
Для розробки ефективного механізму управління експортними
можливостями підприємств олійно-жирової галузі потрібно враховувати
наступне: специфіку роботи підприємств даної галузі, досягнутий рівень
розвитку, ризики та загрози подальшого поступального розвитку галузі,
рівень та ступінь конкуренції як в середині галузі, так і на зовнішніх
ринках тощо. Тому розглянемо більш детально чинники, що мають
безпосередній вплив на розвиток вітчизняної олійно-жировою галузі,
формування та реалізацію її експортних можливостей.
По-перше, надамо оцінку загальному розвитку олійно-жировою
галузі України на даний час. Так, підприємства олійно-жирової галузі
України виробляють різноманітну продукцію, провідне місце серед
котрої займає олія соняшникова нерафінована. Слід відзначити, що
майже

третина

всієї

соняшникової

олії

в

світі

в

2014-2015

маркетингового року (вересень 2014 – серпень 2015) була вироблена на
українських підприємствах.
Понад 80% виробленої соняшникової олії експортується, оскільки
внутрішнє її споживання складає 15-20% від загальних обсягів
виробництва. На долю України у світовому експорті соняшникової олії
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припадає 54-58%. Зокрема, за підсумками 2014-2015 маркетингового
року експорт соняшникової олії досяг 3,87 млн. тонн, а частка України у
світовій торгівлі соняшниковою олією становила 55%, загальний
світовий експорт соняшникової олії склав трохи більше 7 млн. тонн.
Динаміка експорту української соняшникової олії за останні шість років
наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Експорт вітчизняної соняшникової олії з 2009/2010
по 2014/2015 маркетингові роки
Обсяги експорту

Зростання до

соняшникової олії,

попереднього

тис.тонн

маркетингового року, %

2009/2010

2500

х

2010/2011

2650

106,0

2011/2012

3260

123,0

2012/2013

3156

96,8

2013/2014

4180

132,4

2014/2015

3870

92,6

Маркетинговий
рік

Як видно з даних, наведених у таблиці 1 експорт вітчизняної
соняшникової олії за останні шість років зріс більше, ніж у півтора рази.
Основними експортерів соняшникової олії в 2014-2015 маркетингового
році є наступні країни:
- Індія – 1,5 мільйонів тонн;
- Китай – 451,5 тис. тонн;
- Іран – 301,6 тис. тонн.
Близько 60% експорту соняшникової олії припадає на зазначені
країни, а переважним попитом користується нерафінована соняшникова
олія, яка реалізується, як правило, у великих ємкостях, переважно
морським транспортом, та яку можна ще доочищувати та самостійно
фасувати на власних потужностях експортерів.
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Найбільшим світовим експортером соняшникової олії дозволили
Україні стати такі фактори, як сприятливі кліматичні умови для
вирощування насіння соняшника та створені відповідні економічні
умови, стабільно зростаючий на світовому ринку попит на соняшникову
олію, а також створена потужна виробнича база. Так, за останні десять
років потужності з переробки олійних культур в Україні зросли більше,
ніж у три рази та становлять понад 15 млн. тонн олійного насіння в рік.
У той же час негативний вплив на розвиток олійно-жирової галузі має
те, що внаслідок недостатнього виробництва насіння олійних культур
завантаженість виробничих потужностей на даний час складає лише
близько 85%.
Окрім соняшникової олії, також експортною продукцією олійножирової галузі є соняшниковий, ріпаковий та соєвий шрот, соняшникова
рафінована олія, ріпакова та соєва олія та ін. [1].
На нашу думку, особливу увагу на даний час вітчизняним
виробникам соняшникової олії слід звернути на ріпакову олію та шрот,
що,

по-перше,

дозволить

вирішити

питання

щодо

підвищення

завантаженості виробничих потужностей, по-друге, зазначена продукція
має високий попит у країнах, які вже є експортерами української
соняшникової олії – Китаї та Індії, а також Ізраїлі, Марокко та деяких
інших країнах Близького Сходу. Однак, на жаль, сьогодні українським
аграріям вигідніше експортувати насіння ріпаку, ніж передавати його на
переробку

олійно-жировим

підприємствам

–

у

2014-2015

маркетинговому році близько 2,0 млн. тонн ріпаку експортовано. Така
ситуація потребую відповідного державного регулювання, зокрема,
шляхом запровадження вивізного експортного мита на насіння ріпаку.
На даний час виробники олійно-жировою продукції представлені
переважно крупними сучасними підприємства, що підтверджує той
факт, що на долю першої десятки найбільших операторів припадає
понад 80% виробництва соняшникової олії [6]. Такі підприємства
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характеризує розвинена інфраструктура, логістика, наявність власних
елеваторів, наливних терміналів у морських портах тощо. Малі та
середні ж підприємства олійно-жирової галузі розташовані у невеликих
районних містах та селищах та обслуговують, переважно, місцеві
потреби в соняшниковій нерафінованій олії [2].
Отже, загальний розвиток олійно-жировою галузі України свідчить
про нарощування потужностей з переробки насіння олійних культур,
значну концентрацію галузі, орієнтацію на виробництво нерафінованої
соняшникової олій, яка реалізується на експорт. До основних досягнень
олійно-жирових підприємств можна віднести такі, як:
– застосування сучасних технологій переробки олійного насіння;
– можливість переробки на підприємствах олійно-жирової
промисловості не лише насіння соняшника, а й інших олійних культур –
ріпаку й сої;
– впровадження та постійне вдосконалення логістики;
–

широке

використання

лушпиння

соняшника

у

якості

альтернативного палива, що дозволяє економити газ та навіть виробляти
електроенергію;
– постійне підвищення якості соняшникової олії;
– активне впровадження на підприємствах сертифікації систем
управління якістю на відповідність міжнародним та європейським
стандартам;
– використання сучасного устаткування, повна автоматизація та
модернізації виробництва та впровадження безвідходного виробництва.
По-друге, визначимо ризики та загрози, які існують та мають вплив
на подальший поступальний розвиток олійно-жирової галузі. Основними
суттєвими негативними тенденціями розвитку олійно-жирової галузі, на
наш погляд, є:
– загострення проблеми сировинного забезпечення виробництва;
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– поява непідконтрольних українській владі територій у Донецькій і
Луганській областях, на яких були зосереджені посівні площі соняшнику
та виробничі потужності з його переробки;
– експорт насіння сої та ріпаку, яке можливо переробляти на
вітчизняних олійно-жирових підприємствах;
– надання переваг давальницьким схемам через нестачу власних
оборотних коштів на закупівлю сировини;
– надмірна концентрація галузі, яка стримує конкуренцію внаслідок
перешкоджанню входженню в галузь нових гравців;
– нестабільна економічна та політична ситуація в країні.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що на ринку
олійно – жирової продукції існує низка нерозв’язаних проблем, які
стримують подальший розвиток галузі, а саме:

неефективність

економічних відносин та економічних зв’язків між учасниками ринку,
монополізм підприємств із заготівлі, переробки, зберігання сировини та
готової продукції; дисбаланс попиту й пропозиції; недоліки в
економічному стимулюванні, фінансово – кредитній системі тощо.
По-третє, охарактеризуємо стан конкуренції в олійно-жировій
галузі. На даний час підприємства олійно-жирової галузі України
працюють в умовах жорсткої конкуренції, як в середині країни, так і на
зарубіжному ринку. Конкурентами України на світовому ринку
соняшникової олії є основні виробники насіння соняшнику: Росія,
Аргентина, ЄС тощо.
Головним конкурентом українських виробників соняшникової олії
на світовому ринку є Російська Федерація, яка реалізує соняшникову
олію на світовому ринку на 20-30 доларів дешевше, ніж українські
виробники, за рахунок більш дешевої ціни на газ [3]. Щорічні експортні
поставки Російської Федерації коливаються в межах 1,5-2,0 млн. тонн
або близько п’ятої частини від загальних обсягів світового експорту.
Сьогодні конкурентна боротьба між українськими та російськими
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товаровиробниками олійно–жирової галузі розгортається на ринках
Туреччини та Єгипту, одночасно, за нашими прогнозами, вона набуває
особливої

гостроти

й

на ринку КНР, оскільки

у цій

країні

спостерігається динаміка стрімкого зростання споживання рослинних
олій.
На сьогоднішній день у світі прослідковується чітка тенденція до
зростання попиту на олієвмісну сировину. Обсяги виробництва даної
сировини є стабільними і знаходяться у межах 40 млн. тонн на рік, з
яких незначна частина 1-1,5 млн. тонн йде на експорт, інша
переробляється

в

країнах-виробниках.

Уряди

країн-виробників

встановлюють значні експортні мита на насіння олійних культур з
метою максимального завантаження власних переробних потужностей.
Так, наприклад, уряд Аргентини у 2013 році збільшив експортне мито на
насіння олійних культур з 32% до 39%, в Росії встановлено мито на рівні
14%, в Україні - 10% на насіння соняшнику[6].
До

найбільш

вагомих,

визначальних

факторів

експортного

потенціалу підприємств олійно – жирової галузі країни, необхідно
віднести:
– митні правила, які встановлюють країни-імпортери;
– квотування;
– валютний контроль тощо.
Для прикладу, Індія ввела ввізне мито на рослинні олії у розмірі
2,5% з подальшим ймовірним його збільшенням до 7,5%, що може стати
стримуючим

фактором

експорту

української

соняшникової

олії.

Індійський ринок на даний час споживає 18 млн. тонн рослинних олій, та
враховуючи те, що населення Індії становить понад 1 млрд. осіб,
споживання рослинних олій може зрости з 18 до 27 млн. тонн, що є
перспективним

для

українських

виробників

[5].

Для

експорту

української соняшникової олії, скажімо, до Китаю обов’язковою
вимогою є надання відповідних фітосанітарних сертифікатів.
612

Європейський

Союз,

також,

встановлює

відповідні

правила

стосовно експорту соняшникової олії. Згідно з підписаною Угодою про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом було відмінено 2%
мито на українську соняшникову олію, внаслідок чого вітчизняна олія
стала більш конкурентною порівняно з відповідним російським
аналогом в країнах ЄС. До 01.07.2014 р. з боку ЄС діяв систематичний
режим сертифікації української соняшникової олії, а з виявленням
технічної олії в окремих партіях, були введені й вибіркові перевірки
якості соняшникової олії.
Отже, кожна країна - імпортер встановлює власні правила,
обмеження, вимоги.
Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що
конкурентна боротьба за ринки збуту, вимоги світових імпортерів до
якості соняшникової олії, надлишок її виробництва над обсягами
внутрішнього

споживання

спонукають

вітчизняних

виробників

вдосконалювати власну системи менеджменту, активно шукати шляхи
зниження собівартості продукції, підвищувати якість, використовувати
обмежені ресурси в напрямку досягнення максимального ефекту
синергії. На наш погляд, без ефективного вирішення питання
сировинного

забезпечення

олійно-жирової

галузі

подальше

нарощування виробничих потужностей є безперспективним.
Сучасний маркетинговий підхід формування ринкової стратегії
позиціонування повинен полягати в подальшому удосконаленні якості
як засобу задоволення потреб споживачів. Не зважаючи на те, що якість
української соняшникової олії є досить високою, питання планування
найбільш ефективних напрямків покращення якості необхідно для
розробки стратегії утримання і розширення товарного ринка.
На наш погляд, удосконалення контролю якості, перш за все,
необхідно здійснювати на основі підвищення якості сировини та
мінімізації змісту шкідливих речовин у насінні. Забезпеченню заданого
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рівня якості сприятиме модернізація сушильних апаратів, використання
технології

безконтактної

сушки

насіння

і

що

вкрай

важливо,

переформатування свідомості персоналу з питань контролю якості.
Якість повинна стати головною метою підприємницької діяльності,
«способом життя» всіх працівників, їх повсякденною турботою.
З метою вдосконалення управління експортними можливостями
олійно-жирової галузі України пропонуємо вжити наступні заходи:
– запровадити економічне стимулювання аграріїв, спрямоване на
дотримання ними агротехнологій при вирощуванні насіння олійних
культур та на підвищення їх врожайності;
– сприяти збільшенню експорту олійно-жирової продукції через
торгові представництва за кордоном та посольства;
– забезпечити достатню кількість лабораторій для перевірки якості
насіння олійних культур;
– запровадити вивізне експортне мито на насіння сої та ріпаку та не
допустити

введення

аналогічного

мита

для

олії

соняшникової

нерафінованої.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
РОЛЬ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті визначено сутність поняття консалтинг та консалтинг в
зовнішньоекономічній діяльності. Проаналізовано сучасний стан
розвитку консалтингу в ЗЕД в Україні. А також визначено основні
особливості здійснення консалтингових послуг та їх напрямки в ЗЕД.
Ключові слова: консалтинг, зовнішньоекономічна діяльність, стратегія
розвитку консалтингу, фінансовий консалтинг, митний консалтинг,
суб’єкти ЗЕД, напрямки консалтингу в ЗЕД.
На сьогодні для успішного функціонування на ринку необхідно
використовувати всі можливі заходи для підвищення ефективності
діяльності підприємства. Саме тому консалтингові послуги стають
надзвичайно актуальними, так як дають можливість підприємству
отримати необхідну інформацію, за максимально короткий період часу.
Дослідження питання консалтингових послуг знайшло своє
відображення в працях А. Посадський, В. Коростельов, Н. Токмакова, К.
Макхем, М.Фербер, О. Трофімова, В. Корестиельов та ін. В
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дослідженнях вище наведених науковнів наводиться аналіз разних
сторін поняття консталтинг. В нашому дослідженні, ми пропонуємо
розглянути консалтинг, як важливий складовий елемент успіху
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття «консалтинг» є складним, та немає однозначного
трактування в науковій літературурі. Так В. Коростельов, визначає
консалтинг, як спосіб надання допомоги та порад, для вирішення
проблем замовника. Зокрема К. Макхем трактує консалтинг як процес
надання консультантом своїх власних знань, навичок та досвіду в
системі клієнта. А. Посадський надає таке визначення: «Консалтинг - це
підприємницька

діяльність,

яка

здійснюється

професійними

консультантами й направлена на обслуговування потреб економіки і
управління в консультаціях і інших видах професійних послуг» [3, с. 16].
На нашу думку, консалтинг в сфері зовнішньоекономічної
діяльності доцільно розглядати як не як послуги окремого консультанта,
а як цілісну індустрію, яка надає необхідну інформацію про обраний
ринок. Консалтингу в зовнішньоекономічної діяльності притаманні
специфічні риси (рис. 1).
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вищий рівень конкуренції,
обмежене коло споживачів
залежність від внутрішніх та
зовнішніх факторів
залежність від географічної
та ринкової концекнтрації
зовнішньоекномічної
діяльності клієнтів
широкий показник
ефективності послуг

Консалтинг
в ЗЕД

непрямий характер відносин
надавача послуг та їх
отримувача
високий рівень скадності,
комплексності і системності
послуги

стан розвитку та
конкурентоспроможності
підприємства, фінансового
забезпечення, державних
видатків
міждеражавна співпраці,
рівень розвику
зовнішньоекономічних
зв'язків

достатність консалтингового
забезпеченння ЗЕД залежить
від належного інформування
мережі суб'єктів
інституційної інфаструктури
ЗЕД
пошук способів виходу на
зовнішній ринок, створення
там стратегіного підрозділу

Рис. 1. Специфічні риси консалтингових послуг при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності
Згідно з останніми дослідженнями консалтингова підтримка
зовнішньоекономічної діяльності в Україні є недостатньою, а ринкова
ніша консалтингових послуг заповнена лише на 33 % [2, с. 188].
Недостатній

рівень

консалтингового

забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності може призвести до таких проблем, як
зниження обсягів експорту та його географічної диверсифікації;
перевищення обсягів та випередження темпів зростання імпорту над
експортом [4]. Тому обґрунтування ефективних стратегічних і тактичних
механізмів

та

засобів

розвитку

консалтингу

в

системі

зовнішньоекономічної діяльності є досить актуальним і необхідним.
Консалтингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в
поєднанні з іншими інструментами підвищення ефективності, може
виявитися

дієвим

засобом

досягнення

високого

рівня

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному
рівні. Належне консультування

з проблем дослідження ринків,
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конкурентного середовища, інституціональних умов виходу на них дає
змогу

посилити

факторні

конкурентні

переваги

в

процесі

зовнішньоекономічної діяльності. Важливо пам’ятати, що розвиток
консалтингових послуг є одним із визначальних елементів економічної
та індустріальної інфраструктур [5].
На сьогодні вдосконалення потребує також і нормативно-правове
забезпечення консалтингової діяльності в Україні, оскільки ринок
консалтингу в нашій державі поступово розширює та зміцнює свої
позиції,

а

недоліки

законодавчого

регулювання

спричиняють

виникнення багатьох проблем [1, c. 136]. Тому, одним із першочергових
завдань

є

розробка

стратегії

розвитку

консалтингу

в

системі

зовнішньоекономічної діяльності, яка б включала систему заходів щодо
довгострокових дій суб’єктів її реалізації, спрямованої на посилення
ролі консалтингових послуг у процесах зміцнення позицій вітчизняних
підприємств на зовнішніх ринках.
Процес формування стратегії розвитку консалтингових послуг має
використовуватися системний підхід, для поєднання кількісних та
якісних

параметрів

стратегій

суб’єктів

розвитку

вітчизняних

зовнішньоекономічних

консалтингових
операцій,

фірм,

оптимізації

логістичних і фінансових потоків, врахування ризиків, тощо. Крім
важливим є важливим є врахування таких функціональних підсистем, як
планування, організація, мотивування й контроль.
При розробці стратегії консалтингової діяльності важливо чітко
сформулювати її мету, яка б дала змогу зосередитися на головних
завданнях,
забезпечення

принципах

і

механізмах

зовнішньоекономічної

розвитку
діяльності.

консалтингового
Відповідно

до

обґрунтування сутності консалтингу в системі зовнішньоекономічної
діяльності, наведеної нами, слід зазначити, що метою стратегії доцільно
визначити створення середовища, сприятливого для збільшення обсягів і
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якості,

підвищення

ефективності

та

покращення

доступності

консалтингових послуг для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Виходячи з усіх вище зазначених передумов, стає можливим
формулювання головних пріоритетів розвитку консалтингу в системі
зовнішньоекономічної діяльності (рис.2).
Збільшення їх ресурсного забезпечення й потенціалу зростання консатигової компанії;
Покращення передумов та можливостей доступу суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності до консалтингових послуг
Посилення консалтингового забезпечення державної політики управління розвитком ЗЕД
й підвищення якості державних послуг у цій сфері
Зменшення монополії на державні інформаційно-консультаційні послуги, що призведе до
розвитку конкуренції
Розвиток інституціонального базису й інфраструктури сфери консалтингового
забезпечення ЗЕД
Узгодження державних пріоритетів розвитку ЗЕД, інтересів її учасників, ринкових
інституцій та підприємств консалтингу
Створення передумов для співпраці, включно з використанням механізмів партнерства із
закордонними підприємствами й організаціями

Рис. 2. Пріоритетні напрямки розвитку консалтингових послуг в ЗЕД
Для того, аби ефективно впроваджувати розроблену стратегію,
важливо

правильно

розподілити

функції,

повноваження

та

відповідальність між основними й іншими суб’єктами системи
зовнішньоекономічної

діяльності,

а

також

створити

належне

інвестиційно-ресурсне забезпечення, що дасть змогу залучити фінансові,
інформаційні, інтелектуально-кадрові, матеріально-технічні й інші
ресурси. Визначальну роль у цьому процесі відіграє держава, яка
насамперед повинна зосередити фінансування на демонополізації ринку
державних інформаційних та послуг підприємств консалтингу в системі
зовнішньоекономічної діяльності й на формування інформаційного
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забезпечення

політики

розвитку

консалтингового

забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності.
Такий висновок обумовлений незначною кількістю ефективно
працюючих підприємств цієї сфери, малими обсягами їх діяльності та
часткою на ринку, а також відсутністю як чітко визначених перспектив,
так і фінансово-економічних ресурсних можливостей для істотного
зміцнення конкурентних позицій як на світовому, так і на внутрішньому
ринку консалтингових послуг.
При формуванні пріоритетних напрямків розвитку консалтингових
послуг в сфері зовнішньоекономічної діяльності варто враховувати
суб’єктів на яких ця діяльність спрямовується. Суб’єкти ЗЕД при
здійсненні консалтингових послуг наведені на рис. 3 [6, c. 168].
Суб'єкти ЗЕД

Органи
державного
управління і
контролю

Об'єднання
економічних
агентів

Суб'єкти
господарської
діяльності

Суб'єктиінституційної
інфраструктури
ЗЕД

Окремі фізничні
особи

Рис. 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні
консалтингових послуг
Визначаючи

роль

консалтингу

в

сфері

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності слід звернути увагу на його напрямки.
Напрямки здійснення консалтингових послуг наведені на рис. 4
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Напрямки консалтингових послуг в ЗЕД
Експортно-імпортні операції і консультування
Організація виробництва продукцуії на експорт

Програмне такомп'ютерне забезпечення
Міжнародний маркетинг
Управління фінансовими ресурсами

Рис. 4. Основні напрямки консалтингу в ЗЕД
В підводячи підсумки варто зазначити, що зовнішньоекономічний
консалтинг спрямований:


на

висвітлення

зовнішньоекономічної

реальної

діяльності

для

ситуації
отримання

на

ринку

абсолютної

конкурентної переваги;


вибір комерційної схеми зовнішньоекономічних угод і

відпрацювання оптимальних способів її реалізації;


юридичну

підтримка

при

підготовці

документів,

що

відносяться до зовнішньоекономічних угод: торгові та лізингові
контракти, звернення до уповноважених органів для отримання рішень,
сертифікатів, ліцензій тощо; супровід представлених звернень, аж до
моменту

отримання

відповідних

рішень

(класифікація

товарів,

підтвердження обґрунтованості надання пільг по сплаті ПДВ та ввізного
мита, процедурні особливості тощо);


інформаційну підтримку - доведення даних про поточний

стан українського законодавства;


оцінку ризиків і податкових наслідків, пов'язаних із

зовнішньоекономічною діяльністю.
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До консалтингу зовнішньоекономічного можна також віднести
такі важливі складові елементи як митний та фінансовий консалтинг.
Митний консалтинг включає:


приватні та системні рішення у сфері митної практики (митні

режими, класифікація номенклатури, митна вартість, податкові платежі,
митне оформлення);


оцінка економічного ефекту запланованих і прийнятих

рішень;


інформаційна підтримка про стан українського митного

законодавства;


аудит та оцінка ризиків, пов'язаних з проведенням митного

очищення.
Фінансовий консалтинг включає:


вибір

оптимальних

фінансових

схем

роботи

в

зовнішньоекономічній діяльності; податкове та фінансове планування;


усунення подвійного оподаткування;



рішення з оптимізації податкових платежів;



аналітична підтримка компаніям, які пов'язані з експортно-

імпортними операціями.
Підводячи підсумки варто зазначити, сутності поняття консалтинг
існує велика кількість підходів, які висвітлюють значення терміну з
різних сторін. На сучасному етапі розвитку економіки консалтингові
послуг в Україні є недостатньо розвиненими. Їх розвиток не може
відбуватись ізольовано, без підвищення ефективності вітчизняної
зовнішньоекономічної діяльності та покращення системи державного
регулювання, яке на даний час залишається не достатньо ефективним.
Надання
особливостей

консалтингових
суб’єктів

послуг

консультування

потребує
та

напрямків

врахування
інтересів

замовника. В зв’язку з цим при здійсненні ЗЕД можна виділити дві
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додаткові форми консалтингу: митний і фінансовий, які дають
можливість отримати більш точну інформацію стосовно певних аспектів
зовнішньоекономічної діяльності.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
У статті сформовано та систематизовано методологічні основи
дослідження ефективності експортної діяльності національних
підприємств. Розглянуто роль валютного чинника в остаточному
формуванні показника ефективності експортних операцій на
підприємстві.
Запропоновано показники для проведення аналізу
експортної діяльності підприємства.
Ключові слова:ефективність, оптимізація ЗЕД, аналіз ЗЕД, оцінка
ефективності зовнішньоторговельних операцій, експортна діяльність
Постановка проблеми. Головною умовою проведення експортної
операції є її ефективність. В сучасних умовах поняття ефективності
експортної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер.
Воно може виражатись за допомогою різноманітних економічних
показників,

більшість

яких

демонструє

переваги

розвитку

зовнішньоекономічних зв'язків. При цьому варто враховувати те, що
зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оптимальних
розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових
досягнень в області науки і техніки, отриманню необхідної сировини і
матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка реалізується на
внутрішніх ринках тощо. Все це визначає необхідність ретельного
узгодження відповідних видів діяльності, забезпечення єдності критеріїв
параметрів, які використовуються відповідно із реальними потребами
народного господарства.
Актуальність дослідження.В сучасних умовах ринкової економіки
роль ЗЕД підприємств як зовнішнього фактора економічного росту у
розвитку самих господарських суб'єктів і у соціально-економічному
розвитку всієї країни постійно зростає. Процеси перебудови управління
ЗЕД на ринковій основі, лібералізація ЗЕД в Україні, пожвавлення
економічних відносин, вихід на зовнішній ринок багатьох українських
підприємств, які прагнуть отримати прибуток більший, ніж усередині
країни, зумовлюють актуальність теми. Тож на сьогоднішній день
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важливим завданням є пошук та обґрунтуванням можливих шляхів
підвищення

ефективності

організації

експортної

діяльності підприємства, оскільки розвиток експорту – це суттєвий
фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні
окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни.
Аналіз останніх публікацій.Сьогодні накопичено науковий і
практичний досвід оцінки зовнішньоекономічних процесів, але аналіз
існуючих публікацій свідчить про суттєву розбіжність поглядів як щодо
змісту процесу аналітичного дослідження, переліку його об’єктів
(параметрів),

так

і

щодо

методології

узагальнення

отриманих

результатів. Вагомий внесок у дослідження ефективності експортної
діяльності зробили учені: Пучко І. В,

Дурицька Г.В,

Басюк Т.П. та

багато інших вітчизняних та зарубіжних науковців
Мета дослідження. Дослідження та систематизація методик визначення
експортної діяльності підприємств, їх узагальнення та виявлення
найбільш

універсальних

показників для

розрахунку економічної

ефективності експортної діяльності національних підприємств.
Виклад

основного

матеріалу.Економічне

обґрунтування

прийнятих рішень щодо управлінню зовнішньоекономічної діяльністю
підприємств виробляється шляхом розрахунку різних показників
економічну

ефективність.

Усю

систему

показників

економічну

ефективність ЗЕД можна розділити на дві групи:
1. Показники ефекту, зумовлені як абсолютні величини, виражаються у
відповідних грошових одиницях як відмінність між результатами й
видатками.
2. Показники ефективності, зумовлені з урахуванням відносини
результатів до витрат, зазвичай, відносні і виражаються у відносних
одиницях: %,грн./грн., $/$, частках одиниці, і ін.
Поняття ефективності експортної діяльності підприємства має
комплексний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за
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допомогою різноманітних економічних показників, але найпростіший та
найголовніший – це отримання прибутку від реалізацій виробленої
продукції на зовнішньому ринку. Ефективність експорту на рівні
підприємства визначається передусім на основі аналізу прибутковості
експортних операцій шляхом зіставлення доходів і витрат, планових
завдань і їхнього виконання. Також ефективність ЗЕД визначається
шляхом аналізу ринкової частки, підвищення ступеня популярності
торговельної марки товару й фірми, збільшення числа її покупців і т. д.
[1, с. 21].
Ефективність

експорту

на

рівні

підприємства

визначається

насамперед на основі аналізу прибутковості зовнішньоторговельних
операцій шляхом зіставлення доходів і витрат, планових завдань і
результатів

їх

виконання.

Зіставлення

результатів

і

витрат

у

зовнішньоторговельних операціях фірми здійснюється на всіх етапах їх
проведення: при плануванні, аналізі альтернатив і виборі найбільш
ефективних варіантів, при економічному обґрунтуванні окремих угод,
аналізі фінансового результату за минулий період в цілому або по
реалізованому контрактом.
При експорті товарів підприємством може бути отриманий як
прямий економічний ефект від поліпшення фінансових результатів
підприємства, так і непрямий економічний ефект від здешевлення
виробництва і т. д.
Економічна

ефективність

експортної

діяльності

вимірюється

абсолютними і відносними показниками.
До абсолютних показників належить валовий прибуток (ВП), або
доход

від

продажів,

або

прямий

економічний

економічний ефект визначається при експорті

ефект.

Прямий

як різниця між

результатом експорту підприємства - експортної контрактної ціною і
повними витратами на виробництво та експорт. В повні витрати
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підприємства на експорт товарів, крім виробничої собівартості, входять
накладні витрати на експорт та експортні мита;
При визначенні ефективності експортної діяльності підприємств
варто застосовувати системний підхід, який надає можливість здійснити
комплексний аналіз будь-якого експортованого товару [4, с.81 ]. Проте
вичленити в чистому вигляді ефективність експорту із загального
функціонування підприємства доволі складно, оскільки плани зовнішніх
продажів товарів органічно пов’язані з планами випуску продукції на
внутрішньому ринку. Тому для оцінки ефективності експорту на
підприємстві аналізується його загальний фінансово-економічний стан,
відносний обсяг експортних операцій та оцінка ефекту підвищення
(зниження) їх структурної долі в діяльності підприємства.
Ефективність експортних операцій багато в чому закладається на
етапі їх планування і попередньої підготовки до проведення, а
оцінюється шляхом фінансового аналізу.
Важливим

питанням

оптимального

управління

діяльністю

підприємства на зовнішньоекономічному ринку є визначення стратегії і
тактики його роботи. На стадії організації головною стратегічною
проблемою підприємства є вибір сфери діяльності та визначення
перспективних проектів в обраній сфері. Ці питання вирішуються за
допомогою аналізу інформації, яка міститься у фінансовій звітності і
отримується в результаті маркетингових досліджень. Далі - визначення
тактичного підходу до розв'язання поставлених завдань. Передусім тут
треба враховувати той факт, що вихід на зовнішній ринок завжди є
вступом

до

поєднуючись

конкурентної
із

боротьби.

конкуренцією,

Тож

створюють

ринкові
єдиний

регулятори,
механізм

господарювання, який примушує виробника враховувати інтереси і
потреби споживача. Щоб ефективно функціонувати як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку, керівництво підприємства повинно постійно
627

стежити за кон'юнктурою ринку й ефективно використовувати наявні
господарські засоби для забезпечення високої конкурентоспроможності.
З метою оцінки власних потенційних можливостей в конкурентній
боротьбі на зовнішньому ринку і розробки заходів підвищення
конкурентоспроможності та забезпечення максимального прибутку,
підприємству-експортеру

необхідно

проводити

комплексний

економічний аналіз виробничо-господарської діяльності в цілому і
зовнішньоекономічної діяльності зокрема. Аналіз зовнішньоекономічної
діяльності підприємства повинен містити в собі наступні складові:
- оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов'язань
по

контрактах

ефективності,

з

іноземними

переваг

і

недоліків

партнерами,
укладання

дослідження
контрактів

і

договорів;
- аналіз

конкурентоспроможності

конкурентоспроможності

продукції

підприємства
і

ринку

збуту

та
в

зовнішньоекономічній діяльності
- аналіз динаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
- вивчення раціональності використання ресурсів з метою
усунення небажаних відхилень від намічених завдань;
- аналітична оцінка виконання угод і виробничо-фінансових
результатів

зовнішньоекономічної

діяльності.

Виявлення

чинників, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві
показники роботи підприємства;
- оцінка результатів господарської діяльності за попередні та
поточний роки;
- аналіз фінансового стану підприємства. В будь-якому
випадку головна мета такого аналізу - підвищення ефективності
функціонування даного суб'єкту господарювання і пошук резервів
такого зростання.[2, c. 213 ]
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Безпосередня оцінка ефективності повинна здійснюватися на
підставі таких показників, як обсяги експорту продукції, прибуток від
зовнішньоекономічної діяльності. Варто зазначити, що окрім обсягів
експорту, на величину прибутку впливають внутрішні і зовнішні
фактори (зміна цін на сировину і кінцеву продукцію, зміна собівартості
продукції, її структура, асортимент, якість продукції, поточний курс
акцій, ставки податків та митних тарифів).
Аналіз ефективності експортних операцій можна проводити з
допомогою розрахунків наступних показників :
- показник беззбиткової ціни експортного товару;
- показник економічного ефекту експортних операцій;
- показник валютної ефективності експортних операцій;
- показник економічної ефективності експортних операцій;
- коефіцієнт кредитного впливу на експортні операції;
- показник максимально припустимих повних витрат на експорт
продукції;
- показник мінімально припустимих цін на експорт одиниці
продукції.
Для кожного підприємства можна обирати який-небудь один
показник, в залежності від вигід, які хоче отримати експортер.[5, c. 48]
В сучасних умовах розвитку внутрішнього ринку України, який
стає

одним

стабільністю

з

основних

підприємства,

інструментів
тому

ми

управління
пропонуємо

економічною
аналізувати

ефективність експортних операцій такими двома способами, а саме:
- перший спосіб враховує купівельну спроможність валюти;
- другий спосіб враховує коливання курсів валют.
Розглянемо перший спосіб аналізу ефективності експортних
операцій, заснований на розрахунку показника валютної ефективності
експортних операцій, який розраховується за формулою:
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,
де

(1)

- валютна ціна і-го експортного товару, вал.од./од.;
- обсяг експорту і-го товару, натур.од.;
- витрати на виробництво й реалізацію одиниці і-го товару,

грн./од;
- кількість товарів чи послуг у експортному еквіваленті.
І другий спосіб аналізу ефективності експортних операцій, також
заснований на розрахунку показника валютної ефективності експортних
операцій з урахуванням валютного курсу, який розраховується за
формулою:

,
де

- показник валютного курсу.

Ці

два

методи

вважаються

самими

(2)

привабливішими

та

найпоширенішими.
Необхідно вказати, що на кінцевий показник рівня ефективності
експортної діяльності за даними методами впливають такі чинники:
- зміна курсу валюти;
- контрактна ціна (експортна ціна-брутто);
- рівень накладних витрат у інвалюті ( витрати = виручка – брутто –
виручка-нетто);
- виробнича собівартість одиниці товару, грн.;
- рівень накладних витрат у гривнях.[3, c. 15]
Показником ефективності є також величина інвалютної виручки на
1 грн. витрат.
630

Оцінка

фінансових

результатів

здійснюється

за

видами

зовнішньоекономічної діяльності і видами доходів (збитків). При цьому
вивчаються динаміка і склад фінансових результатів, причини стягнення
пені,

штрафних

санкцій,

що

сплачені

при

здійсненні

зовнішньоекономічних операцій, суми списань сумнівної заборгованості
та інше.
Експортерам завжди необхідно знати, який вплив робить на їхню
експортну діяльність купівельна сила валюти та коливання валютних
курсів іноземної валюти тому, що саме зміна валютних курсів має великі
наслідки, такі як:
- підвищення курсу національної валюти веде до збитків
експортера;
- зниження курсу національної валюти забезпечує експортеру
додатковий прибуток.
Підприємство,

здійснюючи

приведену

оцінку

ефективності

експортної операції має змогу обґрунтувати окремі пропозиції стосовно
реалізації товару з метою вибору найбільш оптимальної, коли експорт
відповідних товарів для підприємства-виробника є економічно вигідним,
функціонування виробництва є раціонально організованим, слід шукати
шляхи збільшення експорту даних товарів з врахуванням найбільш
вигідних напрямків реалізації.
Визначення економічної ефективності ставить за мету на підставі
порівняння можливих варіантів співробітництва із закордонними
партнерами сприяти удосконаленню структури експорту, оптимізації
зовнішньоекономічної діяльності і забезпеченню на цій підставі
високоприбуткової роботи підприємства. Ефективність є функцією
правильної

кон'юнктурно-цінової

політики

підприємства

у

зовнішньоекономічній діяльності.
Висновки. В результаті дослідження узагальнено методичні
підходи до оцінки показників ефективності експортної діяльності
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національних підприємств. Вказано на необхідність системного аналізу
експортної діяльності підприємства задля визначення його ефективності.
Наведено декілька найбільш ефективних та раціональних методик
розрахунку економічної ефективності здійснення експортних операцій
національним підприємством. Запропоновано два оптимальних методи
розрахунку ефективності експорту базованих на ефективності валютного
курсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРФЕЙТИНГУ В
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття містить методику запровадження форфейтингу в
зовнішньоекономічній діяльності. Валютні ризики, які виникають в
процесі
функціонування
системи
форфейтингу
вимагають
використання спеціальних методик їх зниження та моніторингу
вірогідності появи. В статті розглянуті варіативні моделі
форфейтингу.
Ключові слова:система форфейтингу, експорт продукції, надання
міжнародних кредитів, імпорт-фактор, експорт-фактор.
Процеси євроінтеграції активно впливають на зміни потенціалу
підприємства та вимагають нових підходів до його формування,
позиціонування підприємства на міжнародних ринках.
Мета статті – проаналізувати особливості запровадження системи
форфейтингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Серед науковців та практиків, що досліджували проблеми
запровадження форфейтингуна підприємствах можна відокремити
наукові праці таких авторів як М.М. Васильєва, В.В. Кузьміна, О.В.
Кабатової, В.І. Міщенка та інших.
При експорті продукції значно зростає кредитний ризик експортера
(внаслідок

труднощів

оцінкикредитоспроможності

потенційних

іноземних клієнтів; надання комерційного кредиту на більш тривалий
термін, з урахуванням часу, необхідного для доставки товарів на
іноземні ринки; а також через такі чинники, як політична нестабільність
в країні імпортера, низький рівень її економічного розвитку і т.д.) Крім
того, оскільки угода про зовнішньоторговельний форфейтинг може
передбачати використання двох і більш валют, виникає також валютний
ризик – небезпека валютних втрат у зв'язку із зміною курсу іноземної
валюти по відношенню до національної. У зв'язку із збільшенням
ступеня ризику форфейтингова компанія пред'являє до експортера більш
жорсткі вимоги, ніж до постачальників на внутрішньому ринку. При
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обслуговуванні експортера форфейтингова компанія, як правило,
укладає договір з форфейтинговою компанією країни-імпортера і
передає їй частину об'єму робіт. Таким чином, учасникамиміжнародних
форфейтингових операцій єпостачальник, покупець, імпорт-фактор
(банк або імпортна фактор-фірма ) і експорт-фактор (банк або експортна
фактор-фірма).
В комерційному банку міжнародні форфейтингові операції (МФО)
веде спеціальний форфейтинговий підрозділ (ФП). Для забезпечення
ефективної взаємодії обох імпорт-факторів, постачальників і покупців
робота ФП повинна ґрунтуватися на раціональній технології, що
враховує правила поведінки імпорт-фактора і експорт-фактора в
середовищі мережі міжнародних форфейтингових асоціацій і всі
можливі сценарії поведінки ФП.
Останнім часом міжнародними форфейтинговими операціями, що
обіцяють великі доходи, зацікавилися багато крупних українських
банків.
В

міжнародній

торгівлі

застосовуються

чотири

моделі

форфейтингу:
– двофакторний;
– прямий імпортний;
– прямий експортний;
– «бек-ту-бек» (back-to-back) [1, c. 302].
Двофакторна модель дозволяє розділити функції і ризики між
імпорт-фактором, розташованим в країні імпортера, і експорт-фактором,
розташованим в країні експортера. Головна мета цієї моделі –
забезпечити фінансування до 100% і зменшити невигідні витрати в
адміністративній сфері.
Класична схема двофакторної моделі складається з наступних
етапів:
– запит ліміту / забезпечення ризиків;
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– поставка / розсилка фактури;
– фінансування;
– оплата.
На першому етапі експортер запитує у свого експорт-фактора суму,
що підлягає забезпеченню. Експорт-фактор запитує у імпорт-фактора
необхідний ліміт. Імпорт-фактор перевіряє імпортера і надає експортфактору гарантії. Далі експорт-фактор дає експортеру дозвіл на ліміт,
після чого здійснюється продаж документів.
На другому етапі експортер поставляє товар або послугу і передає
копію рахунку експорт-фактору, а той посилає її імпорт-фактору.
Одночасно з товаром експортер направляє імпортеру рахунок з
помітками про переуступку.
На третьому етапі, після поставки товару або послуги, експортфактор фінансує експортера в межах 70-90% повної первинної
фактурної ціни.
На четвертому етапі імпортер здійснює 100%-й платіж імпортфактору, а той перераховує отриману суму експорт-фактору. Нарешті,
експорт-фактор переводить експортеру непрофінансовану частину вимог
(10%-30%) за вирахуванням вартості форфейтингових послуг.
Якщо терміни платежу не дотримуються, імпорт-фактор направляє
імпортеру

нагадування-попередження.

Якщо

після

двох-трьох

нагадувань вимоги не оплачуються, імпорт-фактор вживає необхідних
правових заходів.
Імпорт-фактор приймає на себе ризики імпортера, перевіряє його
платоспроможність і гарантує експорт-фактору оплату товару, що
поставляється експортером. Якщо імпортер не оплачує товар, імпортфактор платить за нього.
Експорт-фактор приймає на себе ризики, пов'язані з поставкою
товару експортером і при необхідності кредитує експортера, не чекаючи
отримання оплати від імпортера або імпорт-фактора.
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Перевага форфейтингу з використанням моделі двох факторів
полягає в тому, що для компанії, обслуговуючої імпортера, боргові
вимоги є внутрішніми, а не зовнішніми, як для форфейтингової компанії
експортера. Разом з тим він достатньо громіздкий і припускає високі
витрати сторін.
Друга модель міжнародного форфейтингу – прямий імпортний
форфейтинг. Його головна мета – забезпечення платежів. Схема прямого
імпортногофорфейтингу складаєтьсяз наступних етапів:
– запит ліміту / забезпечення ризиків;
– поставка / розсилка фактури;
– оплата.
Прямий імпортний форфейтинг має сенс лише у тому випадку, коли
експорт проводиться в одну або дві країни. Якщо експортер має
контрагентів в багатьох країнах, то укладання однієї угоди з
форфейтинговою компанією своєї країни буде більш зручним, ніж
великої кількості прямих угод з форфейтинговими компаніями інших
держав [1, c. 304].
У разі прямого імпортного форфейтингу фактор-фірма країниімпортера укладає угоду з експортером про переуступку їй боргових
вимог по даній країні, здійснюючи страхування кредитного ризику,
облік і інкасування вимог, що є для форфейтингової компанії
внутрішніми. Разом з тим кредитування закордонного експортера в
іноземній для форфейтингової компанії валюті достатньо незручно, і
умова про попередню оплату зустрічається в подібних угодах
надзвичайно рідко.
Таким чином, прямий імпортний форфейтинг може представляти
інтерес для фірм, яким не потрібне негайне фінансування під
переуступлені вимоги.
Третя модель міжнародних форфейтингових операцій – прямий
експортнийфорфейтинг. При прямому експортному форфейтингу не
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вимагається підключення форфейтингової фірми в країні імпортера.
Основні етапи прямого експортного форфейтингу такі:
– запит ліміту/забезпечення ризику;
– поставка/розсилка фактури;
– фінансування;
– оплата.
При цьому форфейтингова компанія стикається із значними
труднощами в оцінці кредитоспроможності іноземних клієнтів і
інкасування вимог [2].
Для оцінки ризику або для перестраховки експорт-фактор може
підключити товариство по страхуванню кредитів в країні імпортера або
підстрахувати себе гарантіями відповідної державної організації. При
використовуванні цього варіанту форфейтингу можна отримати вигідні
умови фінансування експортних поставок при покритті з боку державної
страхової компанії.
Останній тип міжнародного форфейтингу – «бек-ту-бек». В трьох
перших моделях міжнародних форфейтингових операцій фінансування
вимог концернів не передбачається. Цю функцію виконує форфейтинг
«бек-ту-бек». Реалізація операції при цій технології схожа на комбінацію
схеми двох факторної моделі і звичайного внутрішнього форфейтингу.
Особливістю зовнішньоторговельного форфейтингу в цілому є його
завжди відкритий характер, а також відсутність права регресу до
постачальника на експорт. Останнє обумовлене тим, що основною
причиною

форфейтингового

обслуговування

експортера

виступає

звичайно захист експортера від кредитного ризику. Обслуговування
всього товарообігу, яке передбачається при операціях усередині країни,
зустрічається

при

зовнішньоторговельних

форфейтинговому
операцій

набагато

рідше,

обслуговуванні
форфейтингові

компанії в більшості випадків спеціалізуються на обслуговуванні ринку
однієї країни або ринку певної продукції.
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Міжнародний форфейтинг дозволяє імпортеру на постійній основі
одержувати товар з відстроченням платежу (звичайно до трьох місяців).
Зобов'язання оплати покладається на імпортера після приймання
товарної поставки за якістю і кількістю. Форфейтинг відкриває унікальні
можливості для підприємств, що імпортують товари до України, будучи
не чим іншим, як товарним кредитом [2-3].
При отриманні міжнародного статусу «фактор-фірми» вітчизняний
фактор-банк стає для іноземних фактор-фірм гарантом безпеки і
надійності бізнесу, беручи на себе зобов'язання оплати іноземної
компанії відвантаженого до України товару. При імпорті товарів і
послуг до України форфейтингова операція здійснюєтьсяу декілька
етапів [4].
На першому етапі український імпортер і іноземний експортер
погоджують умови роботи по форфейтингу і укладають контракт.
На другому етапі іноземний експортер, отримавши від експортфактора підтвердження фактор-банка про надійність українського
імпортера, відвантажує товар або надає послуги.
На третьому етапі іноземний експортер переуступає рахунки
фактор-фірмі.

Якщо

іноземний

експортер

потребує

поповнення

оборотних коштів, то на четвертому етапі, фактор-фірма авансом
оплачує експортеру вартість товару або наданих послуг.
На п'ятому етапі український імпортер при настанні терміну
платежу оплачує вартість товару або наданих послуг.
На шостому етапі український фактор-банк після отримання коштів
від імпортера платить іноземній фактор-фірмі (а у разі неоплати
імпортером при настанні терміну платежу, платить з своїх коштів).
Основними клієнтами по форфейтингу є вітчизняні імпортери, які
вимушені здійснювати передоплату, відкривати акредитив або надавати
платіжні гарантії за товар або послуги, що надаються або поставляється.
Для таких імпортерів форфейтинг – спосіб уникнути дорогого
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кредитування і підвищити ефективність використовування власних
коштів.
Як вже було сказане вище, банк-фактор оплачує одноразово 80-90%
вартості виставленого постачальником рахунку-фактури. 10-20% – це
резерв, який буде повернений постачальнику після погашення дебітором
всієї суми боргу. Але при поверненні цього резерву він буде
дисконтований на суму комісії за форфейтингове обслуговування
Отже, можна зробити висновок, що форфейтинг вигідний і
постачальнику, і покупцю, і фактору. За його допомогою постачальник
може:
–

збільшити

об'єм

продажів,

число

покупців

і

конкурентоспроможність, надавши покупцям пільгові умови оплати
товару (відстрочення) під надійну гарантію;
– отримати кредит в розмірі до 90% від вартості товару, що
поставляється, що прискорить оборотність коштів.
Покупець може:
– отримати товарний кредит (продавець поставляє товар з
відстроченням платежу під гарантії в середньому до 3 місяців);
– уникнути ризику отримання неякісного товару;
– збільшити об'єм закупівель;
– покращити конкурентоспроможність, прискорити оборотність
коштів.
Основними доходами факторає:
– відсотки по кредиту;
– комісійна винагорода.
Таким чином, можна виділити головні економічні переваги
форфейтингу, як особливої форми кредитування:
– збільшення ліквідності, рентабельності і прибутку;
– перетворення дебіторської заборгованості в готівку;
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– можливість одержувати знижку при негайній оплаті всіх рахунків
постачальників;
– незалежність і свобода від дотримання термінів платежів з боку
дебіторів;
– можливість розширення об'ємів обороту;
– підвищення прибутковості;
– економія власного капіталу;
– поліпшення фінансового планування;
– зменшення ризиків неплатежів.
Форфейтинг

є

ризикованим,

але

високоприбутковим

видом

кредитування, ефективним знаряддям фінансового маркетингу, однією з
форм інтеграції банківських операцій, які найбільш пристосовані до
сучасних процесів розвитку світової економіки.
На жаль, потрібно відзначити, що в Україні, в даний час, коли в
економіці країни відбуваються різні фінансові зміни, форфейтинг
розвивається невисокими темпами. І в першу чергу це пов'язано з тим,
що банки отримують підвищений ризик, який в умовах нестабільності
невиправданий. А друга причина – це недостатній розвиток реального
сектора вітчизняної економіки, в якому застосування форфейтингового
кредитування найбільш ефективне. Але в української економіки є
серйозні тенденції до стабілізації і потенціал для розвитку всіх галузей
виробництва. І звичайно ж, хотілося б вірити, що разом із стабілізацією
економіки бурхливо розвиватиметься форфейтинг, як особлива форма
кредитування підприємств, приваблива для всіх сторін, що беруть в
ньому участь.
Отже, форфейтинг– набуття права на стягнення боргів, на
перепродаж товарів і послуг з подальшим отриманням платежів по ним.
При цьому йдеться, як правило, про короткострокові вимоги. Іншими
словами, форфейтинг є різновидом посередницької діяльності, при якій
фірма-посередник (форфейтингова компанія) за певну оплату отримує
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від підприємства право отримувати і зараховувати на його рахунок
належні від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську
заборгованість). Одночасно з цим посередник кредитує оборотний
капітал клієнта і приймає на себе його кредитний і валютний ризики.
У операції форфейтингу звичайно беруть участь три особи: фактор
(банк) – покупець вимоги, первинний кредитор (клієнт) і боржник, що
одержав від клієнта товари з відстроченням платежу.
Операція форфейтингу полягає в тому, що форфейтинговий відділ
банку купує боргові вимоги (рахунки-фактури) клієнта на умовах
негайної оплати до 80% вартості відфактурованих постачань і сплати
решти частини, за вирахуванням відсотка за кредит і комісійних
платежів, в строго обумовлені терміни незалежно від надходження
виручки від дебіторів. Якщо боржник не оплачує в строк рахунки по
форфейтингу, то виплати замість нього здійснює форфейтинговий
відділ.
Форфейтингове обслуговування найбільш ефективне для малих і
середніх підприємств, які традиційно відчувають фінансові труднощі ізза невчасного погашення боргів дебіторами і обмеженості доступних для
них джерел кредитування.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ
Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку
підприємств України, дуже важливою є управління ефективністю
операцій з експорту та вдосконалення його організаційно-економічного і
методичного забезпечення на основі вирішення таких основних задач:
розкриття й уточнення економічної сутності експорту як явища і
процесу, визначення його передумов (механізму запуску), структури,
факторів формування та регуляторного механізму життєздатності; аналіз
теоретичних засад управління експортною діяльністю підприємства,
розкриття його особливостей як однієї з функціональних підсистем
менеджменту підприємства.
Серед досліджень проблем управління експортною діяльністю
підприємства заслуговують на особливу увагу роботи таких українських
учених, як В. Андрійчук, О. Білорус, В. Геєць, М. Дудченко, Ю. Іванов,
А. Кредисов, Г. Клим-ко, І. Лукінов, Д. Лук'яненко, Ю. Макогон,
Поручника, А. Румянцева, В. Рокочої, О. Рогача, А. Філіпенка, О.
Шниркова, С. Юрія та ін.
Одним з основних видів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та
складовою будь-якою ЗЕД є експорт та імпорт товарів, капіталів та
робочої

сили. Ст.1

Закону України

"Про

зовнішньоекономічну

діяльність" містить визначення цих понять, розрізняючи при цьому
експорт товарів та експорт капіталів [7, с.3]:
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Експорт (експорт товарів) - це продаж товарів українськими
суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності

іноземним

суб'єктам

господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з
вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України,
включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт
товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності
та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на
територію України. До терміну "товар" закон відносить будь-яку
продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші
немайнові права, призначені дляпродажу (оплатної передачі);
Експорт капіталу - це вивезення за межі України капіталу у будьякій

формі

(валютних

коштів,

продукції,

послуг,

робіт,

прав

інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою
одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської
діяльності;
. Момент здійснення експортного контракту - це момент, на який
здійснено

всі

обов'язки

за

зазначеним

контрактом,

включаючи

оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод;
Момент здійснення експорту - це момент перетину товаром
митного кордону України або переходу права власності на зазначений
товар, що експортується, від продавця до покупця.
Основною метою аналізу ефективності експортних операцій є
встановлення можливості підприємства продовжувати здійснювати
експортні операції та забезпечувати прибутковість діяльності й
ефективність прийняття відповідних рішень. На сьогодні, вивчення
системи показників, які відображають зовнішньоекономічну діяльність,
передбачає їх вивчення у динаміці за видами і формами діяльності, що
дозволяє комплексно підходити до визначення основних напрямків і
важелів ефективного економічного регулювання ЗЕД підприємства.
Своє бачення вертикального аналізу ЗЕД підприємств за рівнями і
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систему відповідних кожному рівню показників, Г.В. Дурицька
запропонувала у праці [1, с. 209-217]. Однією з умов ефективного
економічного управління експортними операціями підприємств є
формування комплексної системи їх аналізу. Окремі автори відмічають,
що

більшість

підприємств

які

здійснюють

експортно-імпортні

операції, не застосовують системного підходу до їх аналізу, який
передбачає дослідження всього комплексу факторів, які впливають на
кінцевий результат здійснення підприємством зовнішньоторговельних
операцій

[2].

Ці

результативність

обставини

негативно

господарювання

впливають

підприємства.

на

загальну

Тільки

завдяки

здійсненню комплексного аналізу, можна охопити усю сукупність
показників, які відображають, таку важливу частину виробничого та
фінансового плану, як зовнішньоекономічна діяльність.
Під зовнішньоторговою угодою експорту розуміється договір
(угода) між двома чи кількома сторонами, що знаходяться в різних
країнах, про доставку товарів або наданню послуг.
Реалізація типової зовнішньоторгової угоди проходить ряд етапів. В
свою чергу, етапи складаються з послідовних стадій її підготовки.
Кожна із стадій має конкретне цільове призначення і оформляється
відповідними супроводжуючими документами. Всі разом вони являють
собою єдиний технологічний процес створення і реалізації продукції,
враховуючи початкові фази: маркетингові дослідження, вибір продукції,
визначення стратегії.
Методом експорту при непрямій зовнішньоекономічній торгівлі
суб'єктів ЗЕД є участь у міжнародних торгах. Міжнародні торги
передбачають, що їх організатором є покупець, який запрошує взяти
участь у торгах декількох продавців товару чи послуг. При цьому
покупець вибирає той товар, який задовольняє його потреби по якості і
ціні [5, с.117].
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Права

й

обов'язки

посередників

в

експортних

операціях

визначаються в договорах з їхніми довірителями. При цьому головна
умова, що лежить в основі поділу подібних договорів на типи, полягає в
такому: чи має право посередник підписувати угоди з третіми особами
(покупцями - нерезидентами), за чий рахунок і від чийого імені він може
це робити.
Тому

посередників

в

зовнішньоекономічній

торгівлі

можна

розділити на чотири групи [9, с.140]:
1. посередники, які не мають права підписувати угоди з
третіми особами (агенти представника, брокери, маклери):
2. посередники, які підписують угоди з третіми особами від
свого імені, але за рахунок довірителя (комісіонери, консигнатори):
3. посередники, які підписують угоди з третіми особами від
імені і за рахунок довірителя (агенти-повірники, торгові агенти);
4. посередники, які підписують угоди з третіми особами від
свого імені і за свій рахунок (купці, дистрибьютори, ділери).
Управління зовнішньоекономічною діяльністю - це системний
вплив на обєкт (виробничі структури, фірми, організації, колективи
людей) для забезпечення їх життєздатності, узгодження в роботі і
досягнення

кінцевого

результату

[4,c.12].

Важливим

елементом

управління зовнішньоекономічною діяльністю є формування цілей,
котре виступає як передбачення результатів управлінської діяльності.
Серед основних елементів організаційно-управлінського механізму
експортної діяльності підприємств можна виділити сім основних блоків,
кожен з яких є відносно самодостатньою системою [8, c.37]:
1. аналіз причин та формування цілей виходу підприємства на
зовнішній ринок;
2. аналіз внутрішнього середовища;
3. аналіз зовнішнього середовища;
4. вибір підприємством форми виходу на зовнішній ринок;
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5. формування організаційної структури управління ЗЕД;
6. управління

експортною

конкурентоспроможністю

підприємства;
7. оцінка

ефективності

та

результативності

управління

експортноїдіяльності підприємства.
В звязку з вступом у 2008 році України в СОТ та прийняттям
Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до
Світової організації торгівлі" [2, c.1] підприємства України в експортній
діяльності вступили в нову фазу регулювання цін в ЗЕД конюнктурою
попиту та пропозиції вільного світового торгового ринку.
Особливістю управління експортними операціями підприємства є
його посередницький характер, тобто праця одночасно на внутрішньому
ринку виробників зернових та олійних в Україні (в якості ділера чи
комісіонера) та на міжнародних ринках споживачів або зернотрейдерівнерезидентів (в якості продавця чи комісіонера).
До маркетингово-економічних методів управління експортними
операціями на підприємстві відносяться:
1. створення банку даних підприємства про виробників
зернової та олійної сільгосппродукції України, їх продукцію та плани
розвитку;
2. створення

банку

даних

підприємства

про

основних

споживачів зернової та олійної сільгосппродукції по країнах світу, їх
потреби та плани діяльності на міжнародних ринках;
3. створення програмного комплексу розрахунку економічної
ефективності експортних операцій з використанням маркетингового
аналізу цін та обсягів операцій з зерновими та олійними на
внутрішньому та міжнародному ринках;
4. створення програмного комплексу розробки та аналізу схем
логістики руху експортної продукції, а також планування витрат
згідно схем логістики та тарифів на операції.
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До адміністративних методів управління експортними операціями
на підприємстві відносяться [1,c.50]:
1. створення інфраструктури підрозділів підприємства, яка
відповідає

меті

та

задачам

діяльності

підприємства

-

зовнішньоекономічного посередника - зернотрейдера України;
2. експортна операція управління зовнішньоекономічний
3. розгортання

телекомунікаційних

систем

"клієнт-банк,

"декларант-митниця, " підприємство-податкова, "клієнт - товарна
біржа" для ефективної роботи підрозділів підприємства.
До логістико-технологічних методів управління експортними
операціями на підприємстві відносяться [7, c.112]:
1. організація договорів по реалізації проектних схем логістики
виконання експортних контрактів
2. організація та забезпечення проведення митного оформлення
вантажів, які експортуються Компанією та всіх інших експортних
операцій;
3. організація підготовки всіх відповідних документів для їх
подачі до митних органів;
4. координація та забезпечення необхідною інформацією
відповідних відділів та підрозділів структурної схеми Компанії.
До соціальних методів управління експортними операціями на
підприємстві відносяться [5, c.56]:
1. створення системи мотивації в оплаті праці за тарифнопреміальною системою, при цьому розмір премії визначається для
кожного співробітника в залежності від рівня прибутковості
проведених експортних операцій підприємством з врахуванням
системи коефіцієнтів трудової участі та виконавської дисципліни;
2. створення системи "персональних ділерів по основним
клієнтам

в

країнах

світу

(відділ

експорту)

та

системи

"персональних ділерів по основним виробникам зернових та олійних
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в Україні (відділ ресурсів) для ступеневої мотивації кадрової карєри
службовців на підприємстві.
Аналіз ефективності експортних операцій проводиться з допомогою
розрахунків наступних показників [8, c.53]:
1. показник беззбиткової ціни експортного товару;
2. показник економічного ефекту експортних операцій;
3. показник валютної ефективності експортних операцій;
4. показник економічної ефективності експортних операцій;
5. коефіцієнт кредитного впливу на експортні операції;
6. показник максимально припустимих повних витрат на
експорт продукції;
7. показник мінімально припустимих цін на експорт одиниці
продукції.
Для кожного підприємства можна обирати який-небудь один
показник, в залежності від вигід, які хоче отримати експортер.
В сучасних умовах розвитку внутрішнього ринку України, який
стає

одним

з

основних

інструментів

управління

економічною

стабільністю підприємства, аналіз ефективності експортних операцій
можна провести такими двома способами [7, c.342], а саме:
1. перший спосіб враховує купівельну спроможність валюти;
2. другий спосіб враховує коливання курсів валют.
Жодне підприємство не проводить експортні операції без аналізу
ефективності експорту товарів. Так, аналіз ефективності експортних
операцій можна проводити з допомогою розрахунків наступних
показників: показник беззбиткової ціни експортного товару; показник
економічного

ефекту

експортних

операцій;

показник

валютної

ефективності експортних операцій; показник економічної ефективності
експортних операцій; коефіцієнт кредитного впливу на експортні
операції; показник максимально припустимих повних витрат на експорт
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продукції та показник мінімально припустимих цін на експорт одиниці
продукції.
Науковці по-різному підходять до визначення такої системи
показників. Відмічається, що необхідна система показників з таким
якісним наповненням, яке б повною мірою відображало вплив
кількісних факторів на рівень ефективності зовнішньоекономічної
діяльності та дозволило б виявити резерви збільшення її економічної
ефективності

[1-6].

Більшістю

авторів

пропонується

основні

характеристики зовнішньоекономічної діяльності згрупувати за рівнем
їх узагальненості й послідовності розрахунку. Такий аналіз носить
вертикальний характер, адже спочатку вивчаються показники першого
рівня, а потім на їх основі розраховуються і досліджуються показники
другого рівня. Горизонтальний аналіз передбачає вивчення динаміки
окремих показників підприємства в часі. Також існує система
показників,

що

передбачає

вивчення

особливостей

зовнішньоекономічної діяльності за видами і формами: експорт та
імпорт товарів і послуг, імпорт товарів виробничого призначення,
обладнання, створення експортних виробництв, товарообмінні операції
тощо.
Показники

економічної

ефективності

окремих

видів

зовнішньоекономічної діяльності поділяються на:
1)

показники

ефекту,

які

розраховують

як

різницю

між

результатами і затратами;
2) показники ефективності, які характеризують відносний ефект,
результативність процесу, операції, їх обчислюють як відношення
результату до затрат, що зумовили його отримання.
Інтегральні показники обчислюються у випадку, коли підприємство
займається експортною та імпортною діяльністю одночасно. Тоді, для
оцінки ефективності функціонування підприємства на зовнішньому
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ринку

за

певний

період,

розраховують

інтегральні

показники

ефективності його зовнішньоторговельної діяльності.
Таким чином, здійснення підприємством експортно-імпортних
операцій має бути економічно доцільним. На нашу думку, система
показників,

які

характеризують

зовнішньоекономічну

діяльність

повинна здійснюватися в динаміці за її видами і формами, так як саме це
дозволить

визначити

економічного

основні

регулювання

напрямки

ЗЕД

та

важелі

підприємства.

Для

ефективного
визначення

показників оцінки експортних операцій необхідно спочатку обрати
основні

вихідні

характеристики

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства, такими характеристиками є ціна і собівартість продукції,
обсяг і структура реалізації виробленої продукції, капітальні та поточні
витрати, податкові платежі тощо.
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Сучасні підходи до менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності
В світовій практиці менеджмент як практична діяльність, наука і
навчальна дисципліна існує трохи більше 100 років. За цей час він
отримав широке розповсюдження, особливо в країнах з розвинутою
ринковою економікою.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), міжнародний
менеджмент виникають трохи пізніше, приблизно в 60-х роках, під
впливом бурхливого розвитку міжнародної і комерційної діяльності
ТНК, поглиблення міжнародного розподілу праці, розвитку міжнародної
економічної інтеграції.
В умовах ринкових відносин менеджмент активно проникає в
різноманітні галузі економіки. Керівники підприємств зацікавлені у
використанні основних надбань менеджменту, оскільки це дає змогу
оптимізувати структурну побудову організації, знизити трудомісткість
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управлінських витрат, оптимізувати чисельність апарату управління,
посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на
досягненні поставлених цілей.
Поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності досить
широко використовується в економічній літературі. В загальному
вигляді менеджмент зовнішньоекономічної діяльності являє собою
управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю
підприємства, пов’язаною з його виходом на зовнішній ринок, в
зовнішнє міжнародне середовище з метою більш повного використання
зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту.
Сучасна система менеджменту зовнішньоекономічною діяльністю
охоплює широке коло об'єктів і може бути загалом охарактеризована і
розбита на розділи (сегменти) з використанням ряду критеріїв і
аналітичних ознак.
На практиці оцінка ефективності зовнішньоекономічної політики і
регулювання грунтується на внеску цієї сфери у зростання сукупного
попиту й кількісно виражається абсолютними річними значеннями
чистого експорту (сальдо платіжного балансу) і показниками його ваги у
валовому національному продукті.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на національному і
світовому господарському рівнях охоплює такі галузі і процеси
економічного життя:
 імпорт і експорт (у тому числі методи, види та форми операцій
щодо їх здійснення);
 валютні ринки, об'єкти, механізми та інструменти валютного
регулювання;
 іноземні інвестиції та інвестиційні інституції;
 вільні економічні зони;
 міжнародні фінансові організації (у тому числі напрями й умови
діяльності);
 міжнародні товарні ринки (товарні біржі, товарні аукціони, торги,
ярмарки, виставки).
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається
важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на
зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому
середовищі країни.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності пов’язаний із
застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх
формахзовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і
послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т. д.).
В Україні можливість використання менеджменту, в тому числі у
зовнішній сфері, з’явилася в роки перебудови, на початку переходу
країни до ринкової економіки. На сьогоднішній день значно збільшилось
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число об’єктів, що здійснюють ЗЕД, зріс об’єм зовнішньоторгового
обігу, розширилася географія зовнішньоекономічних зв’язків.
Проте в організації й управлінні ЗЕД в Україні залишається ще
багато невирішених проблем. Структура зовнішньоторгового обігу як і
раніше має переважно сировинний характер, все ще нераціональним
являється імпорт, недостатньо ефективно функціонують спільні
підприємства з іноземним капіталом. Великої уваги вимагають і такі
питання, як створення стабільної правової бази, сприятливого
інвестиційного клімату, ефективної системи управління ЗЕД на рівні
підприємства, підвищення якості експортної продукції і багато інших.
В ході встановлення менеджменту ЗЕД вивчається досвід західних
країн в галузі організації управління міжнародною діяльністю фірм. Для
наших підприємств, менеджерів ЗЕД, інших спеціалістів, що
здійснюють ЗЕД, цей досвід має неоціниме значення. Знання даного
досвіду дає можливість виявити загальні тенденції і закономірності в
розвитку менеджменту ЗЕД, особливості його здійснення в окремих
країнах, порівняти вітчизняну практику по організації управління ЗЕД з
іноземною, глибше розібратися в ній.
Отже, успішна зовнішньоекономічна діяльність багато у чому
визначається оптимальною організаційною структурою управління,
координацією діяльності всіх відділів та служб, які забезпечують
експортно-імпортні операції і адаптацією організаційної структури до
мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища.
Також можна зробити висновки, що не треба забувати, що досвід
зарубіжних країн в організації управління міжнародною діяльністю фірм
– це досвід країн переважно з ринковою економікою. І ми не можемо і
не повинні механічно переносити зарубіжний досвід на українські
підприємства; необхідний творчий підхід до цього процесу.
Однак вже пора глибше і ширше вивчати не тільки зарубіжний, а й
вітчизняний досвід в організації управління ЗЕД виробничих структур,
практику менеджменту ЗЕД відповідно до етапу становлення ринкових
відносин в Україні.
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Лауреати нобелівської премії, які мають українське коріння

Уже понад 100 років 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля, в
Стокгольмі король Швеції в урочистій обстановці вручає новообраним
лауреатам Нобелівську премію. За світовим моральним авторитетом та
щедрістю матеріальної винагороди ця відзнака є однією з найвідоміших
і найпрестижніших міжнародних премій світу. Згідно з волею Нобеля,
річний прибуток від його спадщини має ділитися на п’ять рівних частин
між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в
різних галузях. Премію вручають у галузі фізики, хімії, фізіології й
медицини, літератури, а з 1969 року – і економіки. Обирає лауреатів
Нобелівської премії, дотримуючись суворих правил, спеціальна комісія
Шведської королівської академії.
Україна дала шість лауреатів Нобелівської премії. Ось ці славетні
імена: Ілля Мечников, Зельман Ваксман, Рональд Гофман, Саймон
Кузнец, Георгій Шарпак, Шмуель Йосеф Агнон [5, с.204].
Одним із лауреатів Нобелівської премії був Кузнец Саймон Сміт
(30.04.1901 – 10.07.2010). Дані про місце народження неоднозначні. В
літературі подаються дві версії народження С. Кузнеца. За однією з
версій він народився у Харкові, за іншою – в Пінську (Білорусія) [3, с.
209]. В списку лауреатів Нобелівської премії за країнами С. Кузнец
віднесений до Білорусії.
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С. Кузнец запропонував показник «валовий національний продукт
на душу населення» – (GNP – GrossNationalProductPerCapita), який
застосовують, коли порівнюють рівень економічного розвитку різних
країн [3, с. 210]. У 1971 році Саймон Сміт Кузнец був удостоєний
Нобелівської премії з економіки за емпірично обґрунтоване тлумачення
економічного зростання, що привело до нового глибокого розуміння
економічної і соціальної структури та процесу економічного розвитку
взагалі.
Лауреатом Нобелівської премії з економіки був виходець з України
Фрідман Мілтон (31.07.1912 – 16.11.2006). Народився Мілтон Фрідман
31 липня 1912 року в Брукліні, Нью-Йорк. Він був четвертою дитиною і
єдиним сином у бідній родині єврейських емігрантів зі Східної Європи
Сари Етель (Ландо) та Ено Саула Фрідмана, вихідців з містечка
Берегсас, що на той час знаходилося на території Австро-Угорщини
(нині – місто Берегово в Закарпатській області, Україна).
Мілтон Фрідман є провідним представником чиказької економічної
школи. Його ім’я асоціюється з монетаристською доктриною, яка
принесла йому значну популярність і вплинула на перегляд у 70–80-ті
роки монетарної політики, що проводиться центральними банками,
головним чином у США.
Він одним із перших економістів виступив активним прихильником
запровадження системи гнучких валютних курсів (плаваючий курс).
Фрідман прогнозував, що введені в 1944 році Бретон-Вудською угодою
задля забезпечення стійкості міжнародних валютних відносин фіксовані
валютні курси в кінцевому рахунку чекає провал, який фактично і
відбувся в 70-ті роки ХХ століття. У 1976 році Мілтон Фрідман став
лауреатом Нобелівської премії за досягнення у дослідженні споживчого
аналізу, розробці грошово-кредитної теорії та демонстрації складності
стабілізаційної політики [5, с. 215].
Одним з найвідоміших лауреатів Нобелівської премії з українським
корінням є Мечніков Ілля Ілліч (15.05.1845 – 15.07.1916). Ембріолог,
бактеріолог й імунолог І.І. Мечніков народився 15 травня 1845 р. у селі
Панасівка Куп’янського повіту на Харківщині в сім’ї військового
офіцера (тепер – село Мечнікове Харківської області) [1].
У 1908 році І.І. Мечніков разом із П. Ерліхом був удостоєний
Нобелівської премії з фізіології і медицини «за вивчення імунної
системи» –, оскільки було покладено початок сучасним дослідженням з
«імунології і зроблено вагомий вплив на весь хід її розвитку».
Ваксман Зельман Абрахам, ще один виходець з України, який був
лауреатом Нобелівської премії
(20.07.1888 – 16.08.1973).
Американський мікробіолог З. Ваксман народився 22 липня 1888 року в
містечку Нова Прилука біля Бердичева Київської губернії Російської
імперії (тепер – Липовецький район Вінницької області, Україна) [5, с.
205].
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У 1952 році З. Ваксман був нагороджений Нобелівською премією з
фізіології і медицини «за відкриття стрептоміцину, першого
антибіотика, ефективного в лікуванні туберкульозу».
Гофман Роалд – американський хімік з українським корінням
(органічна та квантова хімія), поет, драматург і філософ, народився 18
липня 1937 року в м. Золочів Тернопільського воєводства Польщі (тепер
– м. Золочів Львівської області, Україна) [4].
У 1981 р. Роалд Гофман разом з японським хіміком Кен’іті Фукуї
одержав Нобелівську премію «за розробку теорії протікання хімічних
реакцій», що значно розширює можливості для планування хімічних
експериментів.
Шарпак Георгій (01.08.1924 – 29.09.2010). Георгій Шарпак
народився 1 серпня 1924 року в старовинному містечку Dąbrowica
Сарненського повіту в Польщі (зараз місто Дубровиця Рівненської
області, Україна) [1, с. 209]. У 1992 році Георгій Шарпак за відкриття й
створення детектора елементарних часток, зокрема багатодротової
пропорційної камери, був удостоєний Нобелівської премії в галузі
фізики.
Агнон Шмуель Йосеф (17.07.1888 – 17.02.1970). Ізраїльський
письменник, автор романів, повістей і новел. Народився в місті Бучач
(Галичина, провінція Австро-Угорської імперії, тепер – м. Бучач
Тернопільської області, Україна) [2]. У 1966 р. Агнон став лауреатом
Нобелівської премії, яка була присуджена йому за глибоко оригінальне
мистецтво оповідання, навіяне єврейськими народними мотивами.
На сьогодні успіхи українців на міжнародному рівні ще незначні,
тому серед нагороджених міжнародними преміями немає прізвищ наших
співвітчизників. Хоча приємно, що наші співвітчизники, які народилися
на території сучасної України, стали володарями престижних премій.
Отже, є шанс у сучасних українців вирізнитися на терені науки,
літератури або архітектори в осяжному майбутньому. Залишилося тільки
почекати.
Безсумнівно, зв’язки України з Нобелівським рухом – широкі й
нерозривні. Сучасні докорінні зміни в нашому суспільстві відкривають
нові перспективи для талановитих, обдарованих людей. Відтак стають
реальними надії на справедливу оцінку з боку Нобелівських установ
досягнень представників української інтелектуальної еліти.
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Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Вінницької обл..
На даний час зовнішньоекономічна діяльність набуває усе більш
важливого значення для розвитку народного господарства, а також
економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної
галузі в промислово розвитих країнах, яка б не була задіяна в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Вихід підприємств на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки
до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки
відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності –
це суттєвий чинник підвищення ефективності господарської діяльності
як на рівні мікроекономіки, так і в масштабах усього народного
господарства.
Метою даної роботи є дослідження сучасного стану
зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області та визначення
потенційних можливостей для інтеграції до світового ринку.
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Питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України знайшло
відображення у дослідженнях таких вчених, як Кандиба А.М.,
Гайдуцький П.І., Дідківський М.І., Власов В.І.. Проблемам дослідження
формування та розширення експортного потенціалу на регіональному
рівні присвячені праці науковців Третяка В.В., Михайлової Л.І,
Крушніцької Г.Б., Ковтуна Е.О., Махначової Н.М., Семенюк І.Ю..
Одним із провідних чинників розвитку економіки будь – якої країни в
умовах глобалізації є здійснення її суб'єктами господарювання
ефективної зовнішньоекономічної діяльності. На сьогоднішній день
тенденції в трансформуванні міжнародного економічного середовища,
які характеризуються глобалізацією, регіоналізацією та диверсифікацією
ринків, зростанням обсягів міжнародної торгівлі, переконують, що
розвиток зовнішньоекономічних торговельних відносин, як в Україні,
так і в її регіонах набуває актуального значення. Розвиток зовнішньої
торгівлі, зростання експортних операцій, є важливим чинником
функціонування та розвитку регіональної економіки [2].
Вінниччина має стратегічно вигідне економіко – географічне положення,
оскільки межує з багатьма областями, що мають розвинену
інфраструктуру. В області спрямована діяльність на розвиток
співробітництва з регіонами країн-членів Євросоюзу, країн СНД та
інших країн світу. Плідно розвиваються партнерські контакти між
територіальними одиницями Вінницької області. Співробітництво у
галузі економіки, екології, охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та
туризму реалізується на рівні районів, міст та місцевих громад.
Підприємства Вінницької області протягом I півріччя 2015 року
співпрацювали з суб’єктами підприємницької діяльності із 91 країни
світу. Обсяги експорту товарів за січень–червень 2015р. становили
338087,6 тис. дол.. США і збільшились, порівняно з січнем–червнем
2014р., становили 100,3% (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Обсяги експорту товарів Вінницької області за І півріччя 2015
року
№
з
/
п
1
2

Область

тис.дол.
США

у % до І півріччя
2014 р.

у % до
загальногообсягу

Вінницька
Україна

338087,6
18530439,

100,3
65,0

1,8
100,0
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всього
4
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської
Федерації, Польщі, Німеччини, Білорусі , Індії, Казахстану та Молдови.
Серед торгових партнерів країн СНД у січні–червні 2014р. експортні
поставки найбільше зросли до Киргизстану, Туркменістану, Грузії,
Казахстану та Азербайджану. Серед країн ЄС значного збільшення не
відбулося. Серед інших країн – до Єгипту [3].
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі
багатьох років залишається відносно стабільною з незначним
відсотковим коливанням. Основу її складають жири та олії тваринного
або рослинного походження, готові харчові продукти і мінеральні
продукти. Іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 1,0 тис. т.
м’яса великої рогатої худоби (яловичини), 3,3 тис. т молока і молочних
продуктів, 76,8 тис.т. зернових культур, 55,5 тис.т олії соняшникової,
15,5 тис. т. цукру білого, 73,2 тис.дал. горілки, 88,3 тис.м3 лісоматеріалів
[2, с.119].
Серед регіонів області найбільші обсяги експорту товарів припадали на
міста Вінницю (52,1% загального обсягу експорту), Могилів–
Подільський (1,4%), Хмільник (1,2%), Немирівський (23,1%),
Вінницький (5,5%), Калинівський (2,7%), Тульчинський (1,7%),
Бершадський (1,6%) та Барський (1,4%) райони. Відвантаження готової
продукції, виготовленої з давальницької сировини, до різних країн світу
здійснювались суб’єктами господарювання міст Вінниці, Хмільника,
Козятина, Калинівського, Тульчинського, Бершадського, Барського,
Гайсинського та Тиврівського районів [3].
Імпортні поставки, порівняно з січнем–червнем 2014р., збільшились з
таких країн-партнерів CНД, як Білорусь та Казахстан; з країн ЄС –
Португалія, Данія, Фінляндія та Естонія; з інших країн – Норвегія та
Туреччина та складають 137084,6 тис.дол.США у першому півріччі 2015
р. (табл. 2) [1]. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів
імпорту, згідно з угрупуваннями країн, з Молдови, Російської Федерації,
Австрії, Бельгії, Литви, Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, Польщі,
Нідерландів, Сполучених Штатів Америки та Китаю.
Таблиця 2
Обсяги імпорту товарів Вінницької області за І півріччя 2015 року
№
тис.дол.
у % до І півріччя
у % до
Область
з
США
2014 р.
загальногообсягу
/
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п
1

Вінницька
137084,6
68,6
0,8
Україна
17283761,
2
61,5
100,0
всього
4
Найбільші імпортні надходження здійснювались у міста Вінницю
(69,3%), Могилів-Подільський (7,0%), Хмільник (1,4%) та Вінницький
(4,5%), Іллінецький (4,1%), Калинівський (2,0%), Немирівський (1,4%)
та Бершадський (1,3%) райони [2].
Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних
партнерів 1,2 тис. т. м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 0,5 тис. т.
м’яса свиней (свинини), 3,9 тис. т. бензинів автомобільних, 46,2 тис. т
дизельного пального (газойлів), 13,9 тис. т. добрив, 1290,0 тис.м2 тканин
різних видів, 6,8 тис. т прокату чорних металів, 567 тис. шт. машин
пральних побутових, 799 холодильників і морозильників побутових,
3069 автомобілів вантажних, 818 тракторів, 246 автомобілів легкових та
88 автобусів[1].
Отже, за даними проведеного аналізу, ми бачимо позитивні зрушення у
зовнішньоекономічній діяльності Вінницької області. В області постійно
здійснюється робота по вивченню ринків збуту та пошуку зарубіжних
партнерів для взаємовигідного співробітництва. З цією метою, а також
удосконалення механізмів вітчизняного експорту та подолання
негативних тенденцій у зовнішній торгівлі надано Міністерству
економіки України та Міністерству закордонних справ України переліки
підприємств області, які випускають експортоспроможну та
конкурентоспроможну продукцію для просування їх на зовнішніх
ринках.
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Континентально-європейська (німецька) модель
корпоративного управління
На сьогоднішній день актуальною проблемою є вивчення та
дослідження механізму дії континентально-європейської (німецької)
моделі корпоративного управління. Адже ефективне корпоративне
управління сьогодні грає важливу роль в структурах управління
компанією, спрямованих на підвищення ефективності, результативності
та прозорості своєї діяльності.
Система корпоративного управління допомагає компанії найбільш
ефективно організувати взаємини між власниками, менеджментом та
іншими зацікавленими сторонами з приводу володіння і управління
компанією, а також розподілу її прибутку. Початкова мета побудови,
покращення та розвитку будь-якої системи корпоративного управління ‒
зниження ризиків, пов'язаних з агентською проблемою при відділенні
власності від контролю.
Дослідженням континентально-європейської (німецької) моделі
корпоративного управління присвятили велику кількість наукових праць
закордонні і вітчизняні науковці: Л.Венгер, В.Євтушевський,
Л.Колосова,
І.Посохов, Т.Семко, О.Сохацька, Я.Функ, О.Худік,
М.Шемякіна та ін.
Слід зазначити, що німецька модель корпоративного управління
типова для країн центральної Європи, яка базується на принципі
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соціальної взаємодії: всі сторони, зацікавлені в діяльності компанії,
мають право брати участь у процесі прийняття рішень. У коло основних
зацікавлених в діяльності компанії сторін входять акціонери,
менеджери, трудовий колектив, ключові постачальники і споживачі
продукції, банки і різні громадські організації. Основні елементи
німецької моделі: дворівнева структура ради директорів, представництво
зацікавлених сторін, універсальні банки, перехресне володіння акціями.
Відмітимо те, що в управлінську раду німецької моделі
корпоративного управління входять 5-15 членів, кожен з яких відповідає
за який-небудь напрямок діяльності компанії або за одну з ключових
адміністративних функцій. Управлінська рада - це свого роду
колективний генеральний директор компанії. Наглядова рада - механізм
реалізації принципу соціальної взаємодії в процесі управління
організацією. Від третини до половини членів наглядової ради
обирається трудовим колективом. Інша частина наглядової ради
обирається акціонерами. Чисельність наглядової ради - від 9 до 22 осіб.
Наглядова рада відповідає за підбір управлінської ради, фінансову та
дивідендну політику. Питання про ліквідацію підприємства також у
компетенції наглядової ради [2].
Крім того, зазначимо те, що до основних рис, які характеризують
німецьку модель корпоративного управління, відносять наступні:
- Ключова роль банків;
- Перехресне володіння акціями;
- Високий рівень концентрації володіння акціями;
- Система участі працівників в управлінні компанією (так звана
система кодетермінації);
- Відносно слабка орієнтація на роль фондових ринків і акціонерну
вартість в корпоративному управлінні.
Слід сказати, що у німецькій моделі корпоративного управління
велику роль відіграють так звані інституціональні інвестори, має місце
перехресне володіння акціями. Великими власниками акцій є банки,
страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та ін. За розрахунками,
близько 50% акцій всіх компаній Німеччини належать іншим компаніям
і інституціональним інвесторам. Основна перевага перехресного
володіння цінними паперами - розвиток стабільних відносин і
взаємозалежності між різними компаніями.
Зазначимо те, що банки відіграють значну роль в німецькій моделі
корпоративного управління; це пов'язано з тим, що часто акціонери фізичні особи делегують банкам свої повноваження з управління
компанією. У Німеччині дуже розвинені довірче зберігання цінних
паперів у банках і застава цінних паперів. У зв'язку з цим банки мають
можливість впливати на формування рад директорів і основних
стратегій розвитку корпорацій.
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Другою особливістю німецької моделі є висока концентрація
власності; за даними досліджень, у більш ніж 71% акціонерних
корпорацій власник контролює понад 50% акцій, причому в 35%
акціонерних корпорацій всі 100% акцій належать одному власнику.
Більшість німецьких корпорацій традиційно воліли банківське
фінансування фінансуванню за допомогою випуску акцій. У результаті
цього німецький фондовий ринок малий у порівнянні з економікою
Німеччини, а рівень індивідуального володіння акціями низький.
Здебільшого акціями великих німецьких компаній володіють іноземні
інвестори. У 2014 році розподіл був наступним:
- 57.1% іноземні інвестори;
- 29.4% німецькі інституційні інвестори (банки, нефінансові
корпорації, пайові інвестиційні фонди);
- 11.8% приватні інвестори [1].
Відмітимо, що існує і третя особливість німецької системи
корпоративного управління - феномен кодетермінаціі, тобто, система
участі співробітників в управлінні компанією. Права працівників досить
широко представлені і захищені. Так, на підприємствах співробітники
можуть організувати «робочу раду», кількість членів якої пропорційна
розміру підприємства. Відповідно до закону, один член «робочої ради»
звільняється від виробничих функцій зі збереженням зарплатні на кожні
300 працівників. Робоча рада бере участь у вирішенні ключових питань,
пов'язаних з управлінням персоналом, в тому числі питань про бонуси,
зарплатні, соціальних пільг, компенсацій і ін. Робочі ради існують
майже в 40% всіх приватних компаній. У великих компаніях (з числом
співробітників більше 500) представникам працівників повинна
належати одна третина місць в Наглядовій раді [4].
Залежно від власної кількості співробітники компанії мають
можливість обрати своїх представників у Наглядовій раді. Саме в
Німеччині вперше (Закон 1884 року) законодавчо почали захищатися
права міноритарних акціонерів, згідно група, володіє щонайменше ніж
1/10 статутного капіталу, могла просити про ревізію торговим судом
прийнятих керівництвом компанії рішення.
Також, потрібно зазначити той факт, що саме сильною стороною
німецької моделі корпоративного управління можна вважати те, що вона
ставить вартість компанії в меншу залежність від ситуації на фондовому
ринку, завдяки високій концентрації власності. Однак цей факт може
грати і негативну роль, приводячи до ущемлення інтересів міноритаріїв,
незважаючи на високий розвиток принципу участі зацікавлених сторін в
бізнесі [3].
Таким чином на підставі викладеного вище можна зробити
висновки, що вивчення механізму дії та впровадження континентальноєвропейської (німецької) моделі корпоративного управління на
підприємствах може сприяти досягненню підприємствами високих
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результатів і зростанню ефективності їх роботи. Також важливо
зазначити, що при поточній тенденції до глобалізації не можна
розглядати підвищення ролі організації системи управління
корпорацією, ігноруючи інтереси акціонерів, співробітників, бізнеспартнерів і т.д. Невирішені конфлікти інтересів можуть негативно
відбитися на результатах діяльності компанії, тому вкрай важливо
побудувати ефективну модель корпоративного управління.
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Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в Україні та можливі
шляхи їх вирішення
В умовах активізації процесів глобалізації світового господарства
посилюється роль зовнішньоторговельних відносин між країнами.
Зовнішня торгівля, як одна з основних складових зовнішньоекономічних
зв’язків держави сприяє посиленню конкурентоспроможності
національної економіки, підвищує рівень життя населення та забезпечує
найповніше задоволення його потреб.
Питання зовнішньоторговельних відносин висвітлені у працях
таких зарубіжних та вітчизняних науковців: Вознесенський А., Дежньов
Н., Вишняков В., Андрійчук В., Апопій В., Бланк І, .Гончарук Я.,
Корольков І, Марцин В., Ушакова Н.
Зовнішня торгівля являє собою діяльність суб'єктів господарської
діяльності України та інших держав, що має місце як на території
України, так і за її межами і яка зводиться до посередництва між
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виробниками і споживачами по здійсненню угод купівлі-продажу
товарів або послуг [2].
Зовнішня торгівля України поділяється на експортну - рух товарів
або послуг від українського виробника до іноземних споживачів, та
імпортну - рух товарів/послуг від іноземного виробника до українських
споживачів [4].
Згідно даних у 2010-2014 рр. можна спостерігати таку динаміку
зовнішньоторговельних операцій (табл.1):
Таблиця 1
Показники зовнішньої торгівлі товарами в Україніза період 20102014 рр. тис. дол. США [5]
Показник/рі
2010
2011
2012
2013
2014
к
Експорт
51430521,
68394195,
688098
6331202
539016
товарів
6
7
10,6
2,1
89,1
Імпорт
60739969,
82608240,
846580
7696396
544287
товарів
3
0
59,9
5,4
16,9
Сальдо
–
–
–
–
–
9309447,7
14214044,
158482
1365194
527027,
3
49,3
3,3
8
Таким чином, згідно даних, наведених у таблиці 1, показники
експорту та імпорту товарів збільшувалися протягом 2010-2012рр., а у
2013-2014 роках спостерігався спад даних показників. Щодо сальдо
торгівлі товарами, то воно і досі залишається від’ємним. Це говорить
лише про погіршення ситуації в зовнішній торгівлі.
Протягом 2010-2014 рр. основними експортними галузями
економіки залишалися металургійна промисловість (металопродукція),
сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості, частка
яких становила понад 60 відсотків українського експорту. Особливістю
сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих галузей є
високий рівень залежності від кон'юнктурних коливань на світових
ринках [5].
Основними видами українського товарного імпорту у 2010-2014 рр.
традиційно залишались паливно-енергетичні ресурси, продукти
нафтопереробки, сировина та продукція хімічної та нафтопереробної
промисловості,
вироби
чорної
та
кольорової
металургії,
машинобудування, електроніка [3].
Інтеграція України до світового економічного простору
відбувається під впливом суперечливих тенденцій формування
глобальної системи господарювання. Зростає взаємозалежність
національних господарств, підвищується роль зовнішньої торгівлі в
економічному поступі країн, загострюється національна та глобальна
конкуренція.
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Унаслідок швидкоплинних змін у світовому господарстві та
необхідності перебудови світогосподарських зв’язків, проблема
зовнішньої торгівлі як чинника розширеного відтворення в українській
економіці потребує постійної уваги та додаткових досліджень [1].
Серед основних негативних чинників, що впливають на стан зовнішньої торгівлі України, слід зазначити такі:
• низька конкурентоспроможність товарів і послуг;
• неефективне управління підприємствами;,
• відсутність за кордоном збутової інфраструктури;
• нерозвиненість основних засад ринкової економіки;
• недосконалість методів державного регулювання економіки загалом і зовнішньоекономічної діяльності зокрема;
• слабка інфраструктура підтримки експорту;
• загострення міжнародної економічної конкуренції тощо [3].
В Україні очевидна тенденція експортної спеціалізації у
виробництві товарів, які переважно містять працю низької та середньої
складності. Посилення цієї тенденції означає закріплення структури
зовнішньої торгівлі, типової для слаборозвинутих країн, що не
відповідає інтересам розвитку країни. Тому увагу має бути
сконцентровано на оновленні основного капіталу, втому числі за
рахунок імпортних поставок та випуску капіталоємної продукції.
Вирішення проблеми розвитку зовнішньої торгівлі, як чинника
розширеного відтворення та модернізації національної економіки, в
загальному плані полягає в раціоналізації зовнішньоекономічних
зв’язків, зменшенні експортної квоти, в зміні матеріально-речовинного
та вартісного складу експорту та імпорту, а також, по можливості, їх
взаємного врівноваження [2].
Для оптимізації структури експорту необхідно розробити експортну
стратегію, яка полягає у створенні відповідних економічних і
інституціональних умов. Вирішення цієї проблеми можливо у таких
напрямках:
- використання системи фінансового заохочення
експортерів, застосовуючи в якості стимуляторів
пільгові умови кредитування, своєчасне повернення
ПДВ;
- державне страхування ризиків, пов’язаних з
поставками товарів на умовах розстрочки платежу;
- формування раціонального профілю спеціалізації
експортного виробництва з урахуванням наявних
виробничих ресурсів, робочої сили, інноваційних
розробок
Економічна політика уряду має створювати інституціональні умови
для стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі, підтримувати своєю
участю її високий рівень та роль у валовому нагромадженні капіталу [4].
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Оскільки зовнішня торгівля для України є невід’ємною складовою
на шляху до економічного зростання, Україна повинна сприяти розвитку
міжнародних торговельних відносин.
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м. Вінниця
Переваги використання підприємствами посередників при
здійсненні зовнішньоторговельних операцій
Підприємства можуть здійснювати зовнішньоторговельні операції
двома способами: власними силами або за допомогою посередників.
Використання посередників дозволяє суттєво зекономити трудові, а
головне, матеріальні ресурси, а також прискорити здійснення
торгівельних операцій та покращити їх якість.
При вивченні зовнішньоторговельних посередників заслуговують
на увагу дослідження таких науковців як Стровський Л.Є., Дегтярьова
О.І., Герчікова І.Н., Прокушев Є.Ф., Ноздрьова Р.Б., Гринько І.С.,
Дроздова Г.М., Тюріна Н.М. та ін.
Торговельні посередники – це суб'єкти незалежного і специфічного
бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі таких принципів як
рівноправність сторін, підприємливість, оперативність, обслуговування
контрагентів, комерційні засади діяльності, договірні засади
взаємовідносин із контрагентами [1, С. 153].
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Посередництво охоплює широку сферу діяльності при здійсненні
зовнішньоторговельних операцій: пошук закордонного партнера,
підготовка, документарне оформлення та здійснення угоди,
кредитування сторін і надання гарантій оплати товару покупцем,
транспортно-експедиторське обслуговування, страхування товарів при
транспортуванні, виконання митних формальностей, вивчення і аналіз
потенційних ринків збуту, проведення рекламних і інших заходів щодо
просування товарів на закордонні ринки, після продажне
обслуговування тощо [3, С. 33].
Тюріна Н.М. виділяє такі основні види зовнішньоторговельних
посередників:
 торговельні агенти-представники – представляють інтереси
експортера на ринку та діють від імені експортера та за його
кошти;
 брокери – посередники, що встановлюють контакти між
продавцем і покупцем товару чи послуги та діють на підставі
доручення;
 комісіонери – за дорученням експортера здійснюють торговельні
операції за його рахунок, але від свого імені;
 дистриб'ютори – торговельні посередники, що здійснюють
діяльність від свого імені і за власний рахунок [4, С. 247].
Переваги використання підприємствами посередників при
здійсненні зовнішньоторговельних операцій наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Переваги використання підприємствами посередників при здійсненні
зовнішньоторговельних операцій за визначенням різних науковців
ПІБ
Визначення переваг
науковця
- залучення капіталу посередників для здійснення
транспортних, страхових, збуту і сервісних
операцій, що дає можливість експортеру
економити власні кошти;
- посередники беруть на себе обов'язки і ризик по
Дроздова
доставці товару в країну експортера;
Г.М.
- посередники мають більше інформації про умови
ринку, що дає їм можливість успішніше
працювати на ринку в інтересах експортера;
- посередники мають більш тісні контакти із
споживачами, краще знають їх попит і можуть
активніше реагувати на його зміни [2, с. 63].
Дегтярьова
- підвищення оперативності збуту продукції;
О.І.
- підвищення конкурентоспроможності товарів за
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рахунок можливості післяпродажного сервісу;
- посередники являються джерелом первинної
інформації
про
рівень
якості
і
конкурентоспроможності товарів [1, С. 138].
Найважливішим критерієм використання зовнішньоторговельних
посередників є досвід роботи підприємства на зовнішньому ринку,
оскільки експортеру-початківцю важче виходити на зовнішні ринки
самостійно.
Отже, у зовнішньоекономічній діяльності підприємств особливе
місце відводиться посередницькій ланці, яка являється важливим
провідником товарної, фінансової і інвестиційної політики.
Посередництво в зовнішній торгівлі охоплює велике коло функцій, які
не спроможний самотужки виконати підприємець при виході на
зовнішній ринок або у випадку коли виконання таких функцій особисто
є економічно неефективним.
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Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів
Сьогодні, коли більшість держав прагне до інтеграції у світове
товарно-грошове співтовариство, врегульована зовнішньоекономічна
діяльність та налагоджені міжнародні відносини відіграють значну роль
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для ефективного економічного розвитку. Основною формою
зовнішньоекономічних відносин є зовнішньоекономічний договір
(контракт). Такий договір визначає взаємини між двома і більше
сторонами, які знаходяться в різних країнах і, таким чином, виступає
основним засобом регулювання ділових стосунків у сфері
зовнішньоторгового обігу. Поглиблення міжнародного поділу праці в
умовах науково-технічного прогресу підвищує значення зовнішньої
торгівлі та, в першу чергу, її контрактного забезпечення як одного з
найважливіших факторів економічних зв’язків. Зважаючи на таке
значення зовнішньоекономічного договору, дослідження, присвячені
зовнішньоекономічним контрактам, мають неабияку актуальність.
Зазначена проблематика вже ставала предметом досліджень
фахівців у цій галузі й знаходила висвітлення як у науковій літературі,
так і у спеціальних науково-практичних коментарях до чинного
законодавства. Зокрема, особливості зовнішньоекономічних контрактів
досліджували такі науковці як А. Беляєва, О. Беляневич, С. Бервено, О.
Вінник, Л. Винокурова, О. Волощук, Н. Громова, Дж Мосс, Р.
Джурович, І. Діковська, Т. Захарченко, С. Кравцов,
М. Купцова, В.
Малиновська, М. Мальський, B. Мілаш, В. Мусін, В. Назаренко, Е.
Пащенко, І. Побірченко, М. Розенберг, М. Федорко, C. Юдін та ін.
Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту)
дано в ч. 6 ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
згідно якого під зовнішньоекономічним договором розуміється
«матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів,
спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та
обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності» [1].
З визначення зовнішньоекономічного договору, наведеного у Законі
України «Про ЗЕД», слідують дві кваліфікуючі ознаки такого договору,
що повинні бути наявними у сукупності: спрямованість на забезпечення
господарської (зовнішньоекономічної) діяльності сторін договору та
різна державна належність сторін договору. При визначенні другого
критерію слід враховувати певну особливість його застосування.
Останнім часом міжнародно-правові документи, а також спеціальні
закони (якими регулюються відносини у зовнішньоекономічній
діяльності) для цілей встановлення міжнародного характеру договору
віддають перевагу іншому критерію – місцезнаходженню комерційного
підприємства, під яким розуміють постійне місце регулярного
здійснення ділових операцій.
Текст зовнішньоекономічного договору (контракту) складається
відповідно до «Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів», затвердженого наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та з питань європейської інтеграції України
від
06.09.2001 року № 201. Згідно з цим положенням, у
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зовнішньоекономічному договорі обов’язково має бути відбитий увесь
спектр правових відносин між суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності [2, С. 84]. За чинним українським законодавством, права і
обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом
місця її укладення, якщо сторони не погодили інше, і віддзеркалюються
в умовах договору (контракту). Практично під час укладення договору
(контракту) неможливо передбачити всі запитання, що можуть
виникнути під час його виконання, тому сторони в кожному
конкретному випадку вирішують самостійно, які з умов будуть
суттєвими та обов’язковими. До обов’язкових умов укладення контракту
належать: преамбула, предмет контракту, кількість та якість товару
(обсяги виконання робіт, надання послуг), базисні умови поставки
товарів, ціна та загальна вартість контракту, умови платежів, умови
здачі (приймання) товару (робіт, послуг), упаковка та маркування, форсмажорні обставини, санкції та рекламації, арбітраж [2, С. 86].
При укладанні зовнішньоторговельного контракту особливе
значення мають базисні умови постачання, які впливають на
формування додаткових витрат підприємства, а, отже, і на очікуваний
фінансовий результат операції, тому виникає необхідність правильного
трактування і застосування умов ІНКОТЕРМС-2010. Базисні умови
постачання ІНКОТЕРМС (Incoterms, International Commercial Terms)
розроблені Міжнародною торговельною палатою (International Chamber
of Commerce, ICC). Застосування ІНКОТЕРМС при укладанні
зовнішньоторговельних контрактів характеризується наступними
особливостями:
- з правової точки зору цей документ носить рекомендаційний
характер, тому сторони контракту при його використанні повинні
робити посилання на цей документ;
- уніфіковані умови постачання, що містяться в ІНКОТЕРМС,
носять загальний характер, тому у відповідних статтях контракту
сторони повинні уточнювати обов’язки продавця і покупця щодо
постачання товару;
- в контрактах сторони можуть погодитися на використання
ІНКОТЕРМС більш ранніх версій, ніж остання редакція 2010 року (1936,
1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000), та зазначають це в контракті;
- у зв’язку з широким застосуванням ІНКОТЕРМС у світовій
практиці при оформленні митних документів в графі «Умови
постачання» вказується умова відповідно до ІНКОТЕРМС [4, С. 234].
За домовленістю сторін можуть визначатися додаткові умови
контракту: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців
контракту, агентів, перевізників, визначення норм навантаження
(розвантаження), умови передачі технічної документації на товар,
збереження торгових марок, порядок сплати податків, мита, зборів,
різного роду захисні застереження, з якого моменту контракт починає
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діяти, кількість підписаних примірників, можливість та порядок
внесення доповнень та змін до контракту, мова угоди та ін..
Після перелічення усіх умов зовнішньоекономічного контракту,
вказуються повні юридичні адреси, повні поштові чи електронні та
платіжні реквізити (номер рахунка, назва та адреса банку) контрагентів
контракту. Контракт також обов’язково засвідчується підписами
уповноважених представників і печатками. Якщо текст написано на
декількох аркушах, то кожен аркуш має бути підписано представниками
сторін з метою уникнення можливих зловживань.
Контракт вважається виконаним, коли сторони дотрималися
виконання належним чином усіх умов, зафіксованих у контракті [3, С.
115].
Отже, саме зовнішньоекономічний контракт регламентує умови
виконання даної операції, права та обов’язки сторін, а також їх
відповідальність уразі невиконання договірних зобов’язань. Він є
основним документом контролю, як для договірних сторін, так і для
державних органів і структур. Від якості складеного контракту залежить
загальне враження про компанію-контрагента. Тому правильне
оформлення і укладення зовнішньоекономічного контракту сприяє
безпечному веденню зовнішньоекономічної діяльності.
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Зарубіжний досвід та місце фандрайзингу в країнах світу
Фандрайзинг, як термін, ще не є широко поширеним в Україні. В
більшості випадків це поняття асоціюється з філантропією та
соціальними проектами, проте важливо розуміти, що крім цього
залучення ресурсів для комерційних проектів, пошук фінансового
спонсора, спонсора на умовах бартеру, інвестора також є
фандрайзингом. Тому, історія і досвід благодійництва та фандрайзингу
зарубіжних країн є необхідними для дослідження та вивчення в Україні.
Найбільших масштабів розповсюдження благодійництво набуло у
Сполучених Штатах Америки. Свідомість громадян Америки
направляється на утвердження обов'язків кожного громадянина за
загальний національний добробут. Демократичний устрій США
побудований на заохоченні до благодійництва, що вже історично
підтверджує законодавство Америки.
Бангун О. В. у своєму посібнику зазначає, що в Америці щорічно в
середньому благодійні внески становлять майже 129 млрд. дол., з них:
індивідуальні внески - 105 млрд. дол. (близько 81,3% від загальних
пожертв), благодійні внески, заповіти - 8 млрд. дол., корпоративні - 6
млрд. дол., від різних фондів - 10 млрд. дол.
Далі в світовому рейтингу благодійності, який сформований за
показниками: кількістю грошових пожертв, масштабами волонтерського
руху та розмірами допомоги нужденним, йдуть: Ірландія, що зайняла 2ге місце, Австралія (знизилась на позицію) - третє, Нова Зеландія (- 3
позиції) - четверте та Велика Британія (+ 3 позиції) - п'яте. Україна
(поряд із Японією і Чад) в рейтингу посіла 105 місце порівняно з 150 в
2010 р., Білорусія - 87 (106), Російська Федерація - 130 (138) і останнє
153 місце у Мадагаскару (у 2010 р - 152).
Розглянемо історію та стан благодійності і фандрайзингу в даних
країнах.
Однієї з найвідоміших фандрайзингових організацій Ірландіїє ТОВ
"Фандрайзинг Ірландії" [1]. "Фандрайзинг Ірландії" - це об'єднання
професійних фандрайзерів країни.Товариство в даний час має більше
250 індивідуальних членів і взаємодіє більше, ніж із 2000 фандрайзерами
по всій Ірландії. Місія організації полягає у сприянні розвитку
передового досвіду в області фандрайзингу та його пропагування,
надаючи своїм членам можливості, консультації, підготовку, навчання
та підтримку для реалізації свого потенціалу. Пріоритетні напрямки
діяльності організації:
- підтримка фандрайзингу та його етичних стандартів;
- підвищення рівня освіти, професійної підготовки і професійного
розвитку фандрайзерів;
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- створення власного фандрайзингового сектора та співтовариства з
фандрайзингу для задоволення своїх потреб;
- розробка організаційних можливостей фандрайзингу Ірландії для
сприяння в досягненні інших пріоритетів.
Благодійна та фандрайзингова діяльність в Австралії тісно пов'язана
із діяльністю двох організацій: Австралійським інститутом
фандрайзингу [2] та "Благодійність Австралії", успішна та ефективна
робота яких допомагає країні триматися на перших місцях світового
рейтингу благодійності. Високий рейтинг благодійності у Австралії
також пояснюється тим, що за Індексом розвитку людського потенціалу
дана країна входить у трійку перших у світі. Переважаючим видом
благодійності в країні є грошові пожертви - 71 % населення беруть
участь у благодійності, а також допомога нужденним - 68 % населення
[3].
Високий рейтинг благодійності у Новій Зеландії, як і в Австралії,
також пояснюється тим, що, за Індексом розвитку людського
потенціалу, країна входить у трійку перших у світі. Основним видом
благодійності в країні є допомога нужденним - 69 % населення беруть
участь у безпосередній допомозі нужденним, а 63 % населення
здійснюють грошові пожертви, волонтерством в Новій Зеландії
займається 39 % населення, що є незначним показником [3].
Однією із відомих благодійних організацій Нової Зеландії є
організація "Філантропія Нової Зеландії".
В системі соціальної опіки Великої Британії виділяють чотири
сектори: неформальний сектор взаємодопомоги в сім'ї та між друзями і
сусідами; волонтерський або незалежний сектор, де свій посильний
вклад вносять волонтери і групи людей, об'єднаних для самодопомоги
(сюди належать також некомерційні організації з питань соціальної
опіки); державний сектор, де зосереджені переважно регіональні і
місцеві урядові відомства і агентства, які наймають соціальних
працівників і інші групи оплачуваного персоналу; комерційний сектор.
На сьогодні у Великобританії діють близько 9000 грантодавчих
установ, які розподіляють близько 1,5 млн. фунтів стерлінгів, 35 % з
яких забезпечують два найбільших фонди країни: Wellcom Foundation та
The National Lottery Charities Board [4]. Британським урядом була
створена посередницька організація Arts & Business, яка займається
фандрайзингом (пошуком спонсорів для культурних організацій).
Отже, розвиток фандрайзингу є дуже важливим у світовій практиці
і набув досить широкого поширення в зарубіжних країнах.
Використання такого досвіду для України є безцінним та неоціненним.
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РОЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розглянуто поняття бізнес-плану, структуру та етапи розробки
бізнес-плану, його роль у розвитку ресторанного бізнесу та особливості
формування ефективного бізнес-плану даної сфери.
Ключові слова:бізнес-план, бізнес-планування, структура бізнес-плану,
ідея, бізнес-планування ресторану.
Постановка
теоретичними

проблеми
або

та

її

практичними

зв’язок

з

актуальними

завданнями.Вирішивши

розпочативласну справу, необхідно спланувати, яким чином вона
повинна бути організована. Кожен підприємець ресторанного бізнесу,
починаючи власну діяльність, повинен чітко уявляти собі перспективну
потребу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних
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ресурсах, джерела їхнього одержання, а також вміти чітко оцінити
економічну ефективність використання всіх ресурсів у процесі
господарської діяльності. Тому, без бізнес-плану взагалі не можна
братися за комерційну діяльність, інакше можливість невдачі буде
занадто висока.
Роль

бізнес-плану

в

діяльності

підприємств

ресторанного

господарства широка і багатофункціональна. З одного боку, бізнес-план
може розглядатися як інструмент стратегічного планування діяльності
ресторану, дозволяючи визначати цілі і задачі його функціонування і
формувати систему заходів, щодо досягнення поставлених цілей. З
іншого боку, бізнес план є могутнім інструментом контролю за
діяльністю

всіх

служб

і

підрозділів

ресторану,

і

насамперед

інструментом контролю за доходами і витратами. Він дозволяє вищому
керівництву підприємства ресторанного господарства провести оцінку й
аналіз фактично досягнутих результатів, виявити причини можливих
відхилень

від

планових

показників

і

скоординувати

діяльність

підприємства таким чином, щоб досягти всіх запланованих результатів у
повному обсязі.
Виходячи з вищевикладеного, ми можемо обґрунтовано говорити
про актуальність вивчення питань бізнес-планування для ефективної
організації діяльності підприємств ресторанного господарства в умовах
сучасної ринкової економіки.
Формулювання цілей статті.Мета статті полягає в розкритті
значущості формування ефективного бізнес-плану, структури бізнеспланів підприємства ресторанного господарства та теоретичних засад їх
розроблення в сучасних умовахгосподарювання. Для досягнення
поставленої мети необхідним є виконання таких завдань:
- розкрити сутність бізнес-планування;
- висвітлити значення бізнес-плану в діяльності підприємства
ресторанного бізнесу та функції, які він виконує;
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- виокремити структуру бізнес-планів, що можуть розроблятися та
реалізовуватися для ресторанів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемами бізнеспланування займалось багато зарубіжних та вітчизняних вчених:
Покропивний С. Ф., Ляпунова С. І., Котлярова В. Г., Попова В. М.,
Телетов О. С., Алан Вест та ін.
Виклад основного матеріалу.У самому загальному випадку план
– це образ чого-небудь, модель бажаного майбутнього або система мір,
спрямована на досягненняпоставлених цілей і задач. Бізнес-план, як
один з найбільшрозповсюджених у даний час видів планів, являє собою,
зокрема:
 робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи;
 розгорнуту програму (раціонально організованих мір, дій)
здійсненнябізнес-проекту, що передбачає оцінку витрат і
доходів;
 документ, що характеризує основні сторони діяльності і
розвиткупідприємства;
 результат дослідження й обґрунтування конкретного напряму
діяльності фірми на визначеному ринку.
Отже, бізнес-план — це ретельно підготовлений документ, котрий
розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу.
Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а
й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання
доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної
оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької
ідеї.
За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є
робочим

інструментом,

що

використовується

в

усіх

сферах

підприємництва. Його бажано розробляти у разі організації нової фірми;
об'єднання

існуючих

підприємств
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і

створення

на

базі

цього

інтегрованого

організаційно-правового

утворення;

трансформації

власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності[1, с.165].
До основних завдань розробки бізнес-плану належать:
 оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її
сильних та слабких сторін;
 визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;
 обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення
концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;
 оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції;


визначення ступеня можливого господарського ризику;

 пошук

надійних

партнерів

для

розробки

й

реалізації

інноваційно-інвестиційного проекту;


прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів
реалізації нової підприємницької ідеї в перший та наступні трип'ять років.

Відкриття

нового

закладу

у

ресторанному

бізнесі

також

передбачає розробку бізнес-плану.Основна мета бізнес-планування
закладу ресторанного господарства – це формування такого ресурсного
потенціалу закладу, який дозволить забезпечити виконання запланованої
виробничої програми, формування оптимального розміру операційних
доходів та витрат, отримання цільового прибутку та покриття
інвестиційних витрат у нормативні терміни окупності.
Хоча й існують такі поняття, як: бухгалтерський звіт, інформація
про дохід та аналіз потоку готівки, які будуть частиною будь-якого
бізнес-плану, ресторанний бізнес має свої певні характеристики, а це
означає, що бізнес-план для ресторану, ймовірно, буде містити безліч
елементів, не включених в інші види ділових планів.
На сьогодні існує безліч відмінних доступних ресурсів для
спрощення процесу створення та планування ресторанного бізнес-плану.
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Наприклад, багато довідників планування бізнесу, ділові книги та
публікації, доступні у місцевому та книжковому Інтернет-магазині,
можуть розташовувати багато інформації про те, як створити бізнесплан для ресторану, який приверне увагу і гроші, необхідні для підйому
та розвитку бізнесу. На додаток до цих автономних джерел існує безліч
відмінних прикладів ресторанного бізнес-плану, доступних в мережі
Інтернет. Інтернет - це могутнє джерело інформації щодо всіх видів
ділових тем, включаючи і те, як побудувати новий ресторан. Крім того,
існує безліч веб-сайтів, які мають відмінну інформацію стосовно
створення бізнес-плану, поряд з деякими зразками ресторанних бізнеспланів, які можуть бути легко змінені і налаштовані.
На додаток до перерахованих вище джерел для складання бізнеспланів ресторану існує безліч пакетів програм на ринку, спеціально
призначених для того, щоб дозволити бізнесменам скласти якісний
бізнес-план ЗРГ. Деякі з цих пакетів програм пристосовані до загальних
потреб бізнесменів, у той час як інші пристосовані до виразно
специфічних галузей промисловості.
Написання якісного бізнес-плану – це завжди не легкий процес,
але нагорода за його створення може бути дуже великою. Зрештою,
якісний ресторанний бізнес-план - це ключ до отримання фінансування
нового ресторану, в який потрібно буде наймати кухарів, замовляти
краще м'ясо і прикрашати його відповідно до ваших вподобань.
Розроблення та впровадження бізнес-плану на підприємстві
ресторанного

господарства

реалізується

у

декілька

етапів.На

підготовчому етапі передбачено обґрунтування концепції майбутнього
закладу,

виробництва

нової

продукції

(надання

нових

послуг),

впровадження нового технічного, організаційного або економічного
рішення тощо.
За прийняттям позитивного рішення стосовно впровадження
бізнес-ідеї реалізується основний етап бізнес-планування – здійснюється
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безпосередня розробка конкретного бізнес-плану, зокрема формується
група розробників бізнес-плану, визначається система організаційного
та фінансового забезпечення бізнес-планування.
На етапі реалізації бізнес-плану розробляється кошторис та
визначаються необхідні ресурси для виконання окремих розділів бізнесплану; здійснюється контроль та коригування окремих завдань за
результатами реалізації бізнес-плану[2, с.305].
Що ж до ресторанного бізнесу, при складанні ефективного бізнесплану в цій галузі, в нього потрібно включити п'ять великих розділів. До
них входять: виконавче резюме, історія та положення до теперішнього
часу, вивчення ринкової ситуації та ділова стратегія.
Упершу чергу при написанні бізнес-плану потрібно написати
виконавче резюме. У виконавчому резюме існує декілька проблем, на які
потрібно звернути увагу. Ці проблеми включають в себе:
 Опис компанії;
 Опис мети, продуктів і послуг, які будуть запропоновані;
 Фінансовий прогноз;
 Вимоги фінансування.
Вся ця інформація допоможе закласти фундамент для діяльності
ресторану та планування досягнення цілей.
Наступна проблема, яку потрібно дослідити - історія та мета
діяльності підприємства. Це просуне можливості успішної діяльності
ресторану на крок далі і закладе навіть більше фундаменту, тому що
включає більше деталей. В цю частину бізнес-плану потрібно включити:
 Місію компанії;
 Команду управління і ключовий персонал;
 Послуги (більш докладно);
 Історію компанії;
 Гарантії, які будуть запропоновані.
680

Третя частина бізнес-плану є, можливо, найважливішою. Це
допоможе передбачити, наскільки буде успішним бізнес, і як можна
зробити ресторан настільки успішним, наскільки це можливо. Ця
частина повинна включати:
 Економічні та соціальні фактори;
 Конкурентоспроможність;
 Довгострокові можливості;
 Географічне розташування;
 Опис потенційного клієнта;
 Визначення ринку;
 Можливості ринку;
 Аналіз конкурентоспроможності;
 Переваги;
 Користь конкурентоспроможності;
 Потенційну майбутню конкуренцію.
Вся ця інформація повинна досліджуватися і аналізуватися.
Відповіді, які можна отримати з цієї частини, будуть неоціненні для
майбутнього успіху ресторану.
Четвертий розділ до якого слід звернутися при написанні бізнесплану ресторану – ділова стратегія. Ця частина повинна точно
описувати, як залучити клієнтів і план їх утримання. Моменти, до яких
варто звернутися в цій частині:
 Стимули клієнта;
 Реклама і просування на ринку;
 Продаж і маркетинг.
На завершальному етапі потрібно вказати щоденні операції. Ця
заключна частина буде включати специфічні особливості того, як буде
здійснюватися щоденне управління рестораном:
 Скільки службовців потрібно найняти;
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 Які це будуть службовці;
 Якими будуть правила внутрішнього розпорядку;
 Як буде виглядати меню і т.д.
В основному в цій частині бізнес-плану потрібно звернутися до
щоденних потреб майбутнього ЗРГ[3].
Висновки.Отже, бізнес-план ресторану виконує як зовнішні, так і
внутрішні функції. При пошуках партнерів, інвесторів і кредиторів
добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візитною
карткою ЗРГ.
За рахунок чітко визначених кінцевих цілей розробленого бізнесплану вся справа бізнесу набуває цілеспрямованості, що дозволяє
спрямувати

енергію

та

дії

підприємства

в

оптимальне

русло.

Підготувавши ефективний бізнес-план, ресторан отримує інструмент
контролю управління, що забезпечує поступове його

просування до

встановленої мети.
При складанні бізнес-плану відбувається процес самонавчання, а
після реалізації передбачених ним дій він служить основою для аналізу
фактичних показників. Таким чином, підприємець набуває знань,
досвіду та професіоналізму, що неможливо без планування.
В сучасних умовах бізнес-план є робочим інструментом, який
описує процес функціонування підприємства ресторанного бізнесу,
показує, яким чином її керівники мають намір досягти своєї мети.
Якісно розроблений бізнес-план допомагає підприємству зростати,
завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани
свого розвитку, формувати концепції виробництва нових товарів і
послуг та обирати раціональні шляхи їх реалізації.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Розкрито сутнісне поняття механізму формування організаційної
культури; наведено концептуальну модель механізму, яка об’єднує
принципи, функції, технологію, процес, структуру та важелі, що
створюють мотиваційне поле для дієвого використання механізму.
Ключові слова: механізм, організаційна культура, принципи, функції,
технологія, стратегія, система відносин, цінності, стандарти, норми
поведінки.

Широкомасштабні зміни у суспільстві приводять до структурної
трансформації

всіх

форм

життєдіяльності:

економіки,

культури

,свідомості, що вимагає системного переосмислення багатьох теорій,
усталених понять і парадигм. Для пояснення природи системних змін
уже недостатньо керуватися тільки економічними критеріями, необхідно
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брати до уваги чинники іншого характеру, які відзеркалюють внутрішні
аспекти: цінності, морально-етичні норми, ментальні модуси та інші
елементи, об’єднані в категорії організаційної культури.
Організаційна культура формується під динамічним впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів, які задають вектор змін організаційної
культури. У випадку несприятливого впливу цих факторів для їх
нейтралізації,

а

також

реального

забезпечення

реалізації

культурологічних цінностей та інших елементів організаційної культури
послуговуються механізмом, як певним ефективним інструментом, який
поєднує внутрішні можливості формування організаційної культури із
зовнішніми чинниками. Рівень функціонування цього механізму
підтверджує наскільки соціокультурологічні тенденції проникають в
систему менеджменту підприємства і чи здатне воно гідно сприймати
сучасні виклики часу.
Організаційна культура належить до складних матеріальнодуховних феноменів, дослідження яких стикається із низкою проблем,
які підсилюють зростаючий інтерес до її розгляду як глибинної
субстанції організаційних змін, підвищення конкурентоспроможності
підприємства і сучасного інструментарію менеджменту.
Фундаментальні поняття організаційної культури, її типологію та
роль як інструменту управління досліджували зарубіжні науковці:
І. Ансофф, Д. Акер, М. Армстронг, Б. Карлоф, Г. Даулінг, Т. Діл,
М. Кевін, К. Камерон, Р. Куінн, Є. Капітонов, А. Кеннеді, А. Пригожин,
Р. Рюттенгер, Дж. Рорбах, В. Сате, В. Співак, Ю. Семенов, М. Томпсон,
В. Томілов, Г. Ховштед, Р. Харісон, Ч. Хенді, Е. Шейн та інші.
Вітчизняні науковці до проблематики організаційної культури
звернулися не так давно, доповнюючи наукові надбання зарубіжних
дослідників та збагачуючи

наукову скарбницю новими ідеями.
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Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлювалися у наукових
працях

українських

вчених,

а

саме:

М. Баб’як,

А. Воронкової,

З. Галушко, Г. Дмитренка, Н. Жовніра, І. Мажури, В. Скуратівського,
А. Колота, О. Кузьміна, Л. Панченка, С. Пасєки, Г. Хаєта.
Недостатнє теоретичне дослідження, об’єктивна необхідність
розвитку методологічної бази формування організаційної культури,
практичне значення і нові аспекти проблеми, пов’язані із сучасними
викликами, зумовили вибір теми

дослідження, її мету і задачі та

підтверджують її актуальність.
На

основі

викладеного

можна

сформулювати

завдання

дослідження, яке полягає в проведені теоретичного обґрунтування
сутності та важливості поняття організаційна культура, запропонувати
механізм

формування

і

розвитку

організаційної

культури

на

торговельному підприємстві та дослідити діалектичну взаємодію між
еволюцією систем менеджменту і розвитком організаційної культури,
що дасть змогу визначити перспективи реформування організаційної
культури торговельних підприємств в умовах світової глобалізації
В

Україні

відбувається

масштабна

трансформація соціально-

економічної системи. Шукаючи важелі більш ефективного розвитку,
науковці часто аналізують лише економічні чинники або методи
управління. Проте не

враховують

той

факт,

що

суб’єктом

господарювання є людина, на трудову поведінку та ефективність
діяльності якої значний вплив здійснює чинник культури.
За

умов

економічною

сучасної

ринкової

нестабільністю,

ситуації,

яка

необхідною

умовою

застосування певного механізму, що забезпечував
діяльності торговельних підприємств.

характеризується

Таку роль

виступає

би

підтримку

може

виконати

всесторонній розвиток та застосування чітко визначеної програми
щодо

формування

організаційної
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культури

на

вітчизняних

підприємствах, яка, в свою чергу, є саме тією ланкою, що пов’язує
мораль з успіхом підприємства.
Проте, на даний час дуже мало уваги приділяється безпосередньо
розвитку та становленню такого типу культури в Україні, яка б
відповідала традиціям

саме

нашої

країни.

Тому,

її

розробка,

запровадження, розвиток та вдосконалення сприятиме покращенню
морально-психологічного
подальші

позитивні

клімату

зміни

в

на підприємствах та забезпечить
секторі

економіки,

а

саме:

конкурентоздатність підприємств на міжнародному ринку, ефективне
співробітництво

з

іноземними

фірмами,

позитивні

фінансові

показники діяльності вітчизняних підприємств, покращені умови праці
для персоналу тощо.
Організаційна культура включає систему ставлень до ризику в бізнесі,
культивування підприємницького духу, прагнення до високих стандартів у
роботі, орієнтацію на незалежність дій, високу якість продукції (послуг) і
максимальне задоволення потреб споживачів. Самостійне значення мають
ставлення до роботи, успіхів і невдач, формування цінностей і морального
духу. Організаційна культура забезпечує гармонізацію колективних та
індивідуальних інтересів працівників, мобілізує їхню ініціативу, виховує
відданість організації, поліпшує комунікаційні процеси, моральнопсихологічний клімат1, с.53.
Слід виділити декілька основних ознак (рис. 1.) організаційних
культур, за якими вони різняться між собою. Особлива комбінація таких
ознак надає кожній культурі індивідуалізації, дозволяє тим чи іншим
способом ідентифікувати її.
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Відображення
в місії фірми її
основних цілей

Ступінь
прийняття
ризику

Спрямованість і
розв’язання
виробничих
задач фірми та
особистих
проблем її
учасників

Засоби
інтеграції

Основні ознаки
організаційної
культури

Рівень
співробітництва,
конформізму ті
індивідуалізму

Характер
ставлення до
керівництва

Джерело і
роль
влади

Відданість /
байдужість
людей до
організації

Орієнтація на групову /
індивідуальну форму
праці та стимулювання

Орієнтація на
самостійність,
незалежність або
підлеглість

Стилі управління,
стосунки між
робітниками і
організацією, способі
оцінки робітників

Рівень підпорядкування
планам,
регламентам
Надання переваги
груповим або
індивідуальним
формам прийняття
рішень
Перевага
співробітництва
над суперництвом
серед
співробітників

Орієнтація на
єдність
стабільності
змін

Рис. 1. Основні ознаки організаційної культури

У межах організаційної культури кожен працівник підприємства
усвідомлює свою роль у загальній системі виробничих відносин і
очікування від його роботи; знає, що він отримає від підприємства, якщо
належним чином виконуватиме свої обов'язки; розуміє, що коли
порушить писані або неписані норми, то буде «покараний», причому
необов'язково керівництвом, а колегами по роботі. Отже, організаційна
культура — це своєрідна «закрита мораль», покликана зміцнювати
згуртованість соціальної групи, спрямовуючи її діяльність у потрібному
руслі, що забезпечує успішне функціонування і розвиток організації 2,
с.67.
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Процес інтеграції у міжнародне економічне ринкове середовище
змушує керівників підприємств звертати увагу, перш за все, на
особливості ведення управлінської діяльності успішними закордонними
компаніями. Тому, як показують багаточисленні дослідження, вагоме
значення на результативність діяльності підприємства має чітко
визначена

програма

організаційної культури,

формування якої

необхідно розпочинати із розробкою місії підприємства. Тому слід
започаткувати

трирівневу

модель формування ефективної культури

(рис. 2).
- визначення існуючих моральноетичних і культурних проблем на

Базовий
(початковий)

підприємстві;
- перегляд існуючих етичнопрофесійних стандартів підприємства;
- розробка базових цінностей щодо
місії підприємства;

Рівень
виконання
параметрів

- розробка плану щодо покращення
- розробка Кодексу корпоративної
стану якості корпоративної культури
культури підприємства;
підприємства;
- перевірка створеного документу;
- доведення результатів до всіх
- контроль керівництва та персоналу
працівників підприємства
-заформування
перспектив
виконаннямреальних
та дотриманням
розвитку
корпоративної
культури
встановлених
правил Кодексу

Рівень
управління
якістю
корпоратив
ної
культури

підприємства;
- навчання персоналу;
- перетворення обставин в
можливості;
- орієнтація на виконання конкретних
дій та концентрація на головному;
688 “національної” ідеї в
- підтримка
Кодексі корпоративної культури
підприємства;

Суть рівнів культури підприємства

Ринок культури підприємства

рівень

Рис. 2. Трирівнева модель розробки та формування організаційної
культури
Для

чіткої

побудови моделі

формування

культури потрібен

чіткий механізм її формування, врахування якого значно допоможе
спростити саму процедуру розробки. При цьому, кожен працівник буде
виконувати тільки свій об’єм роботи, а, отже, прослідковується чіткий
розподіл обов’язків всього персоналу підприємства.
Механізм формування організаційної культури має свою структуру,
специфіка якого полягає в тому, що його елементи є рівно важливі і не
перебувають між собою в ієрархічному підпорядкуванні. Всі вони
знаходяться на одній лінії, доповнюючи один одного, і забезпечуючи
стабільність функціонування механізму.
Структура , як правило, передбачає наявність певних рівнів. Однак,
ми розглядаємо єдиний рівень формування організаційної культури – це
підприємство, яке диктує загальний тип та образ бажаною культури, а
окремі функціональні ланки повинні її прийняти. У концептуальній
моделі механізму формування організаційної культури вагоме місце
посідають важелі. Важелі створюють мотиваційне поле для дієвого
використання механізму, вони в його структурі є активним елементом і
діють через систему методів. Завдяки дії важелів (прямій чи непрямій)
досягають цілеспрямованого стимулювання персоналу підприємства до
впровадження організаційної культури та її розвитку.
Оптимальне поєднання економічних, соціальних, психологічних
важелів є хорошою спонукою для всього персоналу підприємства в
плані підсилення їх бажання формувати і впроваджувати організаційну
культуру на підприємстві та пом’ягшення психологічного опору до змін.
Організаційна культура формується поступово, тому, що це тривалий
процес, який протікає за відповідними правилами, має свою специфічну
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технологію та складається із багатьох етапів., змістовному наповненню
яких присвячено окремий розділ. Важливим моментом у механізмі
формування організаційної культури є вибір інструментарію.
Вибір

інструментарію

зумовлений

специфікою

структури

організаційної культури, в якій виділяють експліцитну (видиму,
відкриту частину) та імпліцитну (невидиму частину). Експліцитна
частина в своїй суті має матеріальний характер, містить продукти
людської діяльності, хоч сюди відносять також звичаї, як продукт
духовної

культури.

Імпліцитна

частина

організаційної

культури

складається із норм, цінностей, переконань, уявлень, тобто тих
елементів, які охоплюють глибинний рівень культури, і, відповідно,
формування яких триває значно довше в часі.
Інструментарій,

який

використовують

для

формування

організаційної культури, тісно пов’язаний із технологією, без якої
процес створення організаційної культури не можливий. Кожне
підприємство повинне мати власний організаційний стиль, філософію,
принципи, методи вирішення проблем і прийняття рішень, ділову
практику та кодекс цінностей, що мають найбільше значення для
даного підприємства,
взаємовідносин.

а

також

особливу

систему

Також формування культури

залежить

внутрішніх
і

від

її

сприйняття усіма працівниками чітко визначених морально-етичних
та

морально-психологічних цінностей, тобто, чим більша кількість

працівників

втілює

дані

пріоритети

діяльності

досягнення

позитивного

та

цінності,

тим

чіткіше

вплив

корпоративної

кінцевого

результату

сформульовані
культури
від

на

діяльності

підприємства3, с.25.
Ефективними та постійно адаптованими до сучасних подій і всякого
роду подій є тільки ті підприємства, які повсякчасно вдосконалюють
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свою культуру. Адже, не даремно культура підприємства є однією із
найважливіших складових елементів підприємства, що має формальні
та

неформальні

аспекти,

дослідження

та

співвідношення

яких

дозволяє ефективно створювати і розвивати успішне підприємство.
Отже, в теперішніх економічних умовах керівникупідприємства слід
на перший план виносити моральні цінності. Тому, що саме
моральні цінності регламентуються в

усіх сферах життя людини

моральними нормами і принципами. Адже, саме ці норми і принципи,
встановлені людьми у суспільстві на певному етапі його розвитку, є
взірцем

поведінки

визначивши
всього
культуру

та

психологічні

є

обов’язковими
характеристики

персоналу підприємства
для

подальшої

можна

успішної

для виконання.
та

рівень

побудувати

Тому,

моральності
ефективну

діяльності підприємства.

Керівникупідприємства варто зосередити свою увагу на такий аспект
своєї діяльності як культуротворення, в даному випадку – створення,
розвиток та всестороння підтримкакультури для ведення свого бізнесу.
Все це, у свою чергу, призведе до позитивних та успішних результатів:
міцних позицій на ринку товарів, тривалих взаємин та співпраці із
клієнтами (споживачами), визнання, поваги, позитивного іміджу,
високих фінансових результатів.
Таким чином,ефективність функціонування ринкового середовища
залежить не тільки від законів, які регулюють діяльність підприємств на
ринку, але й від ступеня їхньої відповідальності та морально-етичних
норм, які обумовлюються рівнем розвитку їхньої культури, зокрема
організаційної.
Криза наукових парадигм у системі менеджменту підводить до
необхідності пошуку альтернативних підходів до визнання факторів
успіху, а різке загострення конкуренції на ринку змушує шукати
внутрішні ресурси забезпечення конкурентоспроможності, не пов’язані
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із технічними факторами. Отже, об’єктивні процеси, що відбуваються в
суспільстві та економіці, створюють теоретичні й прикладні передумови
для

використання

фактора

організаційної

культури

в

практиці

торговельних підприємств.
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ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ РИЗИКМЕНЕДЖМЕНТУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття присвячена політиці в області управління ризиками та
найбільш важливим елементам його реалізації. Подана система
управління ризиками підприємства, яка дає змогу стабілізувати
найважливіші стратегічні і тактичні показники його діяльності,
оптимізувати розміщення ресурсів, капіталу відповідно до оцінки
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ризиків, запобігти втратам, підготувати бізнес до дій у надзвичайній
ситуації і підвищити репутацію компанії.
Ключові слова: ризик-менеджмент, управління, ризик, організація,
невизначеність, мінімізація ризику

«Якщо ми не управлятимемо ризиками, вони почнуть управляти
нами...».

Досвід

провідних

міжнародних

компаній

переконливо

доводить, що стабільність розвитку бізнесу і підвищення ефективності
управління неможливі без активного використання ризику-менеджменту
як складової частини системи управління сучасною компанією
незалежно від її масштабів і специфіки виробництва або надання послуг
[1].
Питання, пов’язані з розглядом таких понять, як «ризик» і
«невизначеність», досліджувалися такими ученими: В.А. Абчук, Ф.Н.
Зав’ялов, І. Тюнен, P.М. Качалов, Г.Б. Клейнер, Н.Н. Малашихіна, Ф.
Найт, Ж.Б. Сей, А.С. Шапкін. Науковою школою таких вчених, як В.В.
Вітлінській, В.А. Кравченко, І. Тю-нен, Ф. Найт, А.О. Старостіна, B.С.
Ступаков, Г.М. Травін, М. Шоулз, В. Шумпетер, А.Н. Фомічев, Дж.
Пикфорд, Н.В. Хохлов

розроблено фундаментальні, теоретико-

методологічні аспекти ризикології та ризик-менеджменту.
На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження,
яке полягає в побудові гнучкої ефективної системи управління ризиками
підприємства, завдяки якій буде забезпечений стійкіший та надійніший
розвиток бізнесу.
Система

ризик-менеджменту

(система

управління

ризиками)

направлена на досягнення необхідного балансу між здобуттям прибутку
й скороченням збитків підприємницької діяльності і покликана стати
складовою частиною системи менеджменту організації, тобто має бути
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інтегрована в загальну політику компанії, її бізнес-плани й діяльність.
Лише при виконанні цієї умови вживання системи ризик-менеджменту є
ефективним. Ризик-менеджмент має на увазі створення необхідної
культури і інфраструктури бізнесу для:
- виявлення причин і основних чинників виникнення ризику;
- ідентифікації, аналізу і оцінки ризику;
- ухвалення рішень на основі виробленої оцінки;
- вироблення антиризикових дій;
- зниження ризику до прийнятного рівня;
- організації виконання наміченої програми;
- контролю виконання запланованих дій;
- аналізу й оцінки результатів ризикового рішення.
Впровадження

в

практику

підприємств

системи

ризику-

менеджменту дозволяє забезпечити стабільність їх розвитку, підвищити
обґрунтованість ухвалення рішень в ризикованих ситуаціях, поліпшити
фінансове положення за рахунок здійснення всіх видів діяльності в
контрольованих умовах.
У країнах з розвиненим підприємницьким середовищем управління
ризиком і економічною безпекою досить широко поширене. Останніми
роками цим активно починають займатися і в Україні. Для українських
підприємств управління ризиком через низку обставин набагато
актуальніше, ніж для зарубіжних.
Вітчизняні бізнес-технології знаходяться лише у стадії формування
і переходу до цивілізованих. Українське ділове середовище дуже в’язке
й обумовлює набагато більший систематичний ризик, ніж на заході. Це
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стосується і держави, і виконавської дисципліни, і звичаїв бізнесу, і
особливостей менталітету. Управління ризиком – це потужна внутрішня
конкурентна перевага, що носить не лише тактичний, але і стратегічний
характер. Це те, що роблять не для порятунку, а для забезпечення
стійкішого і надійнішого розвитку бізнесу [2].
Однак, щоб елементи ризик-менеджменту були більш дієвими,
вкрай необхідна економічна культура його реалізації.
Під економічною культурою реалізації ризик-менеджменту частіше
за все розуміється комплекс економічних і організаційних знань і
навичок, що дозволяють планувати і реалізовувати дії з реагування на
негативні чи позитивні події, які з деякою часткою ймовірності можуть
проявитися в процесі функціонування економічної організації в умовах
невизначеності і ризику. Все більшого поширення набуває інтегрований
підхід до управління ризиками, коли управління здійснюється для всього
спектру погроз бізнесу на основі уніфікованих методик і алгоритмів, що
і визначає високі вимоги до економічної культурі ризик-менеджера. В
ефективній системі управління ризиками стратегічне управління ними
має бути централізовано. Оперативне управління ризиками необхідно
здійснювати в місці їх виникнення. Наприклад, при централізації
управління

фінансовими

сировиною

і

потоками

матеріалами

або

оперативне

процесами
управління

забезпечення
виникаючими

ризиками логічно здійснювати у відповідних підрозділах центрального
офісу компанії. При цьому оперативне управління операційними
ризиками повинно проводитися на підприємствах, де виникають,
наприклад, виробничі чи екологічні ризики. У виробничих компаніях, де
величезний вплив на бізнес робить успішна стратегія управління
операційними ризиками, прийнято говорити про систему управління
операційними ризиками (або системі запобігання позапланових втрат),
як частини загальної системи з управління ризиками.
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На практиці можна виділити три основні сфери діяльності
спеціалістів з управління ризиками:
- управління корпоративними ризиками;
- управління проектними ризиками;
- підтримка корпоративних процедур по взаємодії із зовнішніми
агентами

(фінансовими

і

страховими

ринками,

державними

інспектуючими органами, так звана комунікативна функція) [5].
Співвідношення
економічній

різних

організації

напрямків

визначається

діяльності
ініціатором

в

конкретній

впровадження

процедур управління ризиками. В економічних організаціях система
управління ризиками зазвичай включає три основні елементи: створення
критеріїв управління ризиками(установлення різного роду лімітів), для
чого виявляється прийнятність ризику (ступінь ризикованості) особами,
які приймають ключові рішення. При необхідності проводиться
узгодження інтересів сторін, оскільки прийняття ризиків у всіх, як
правило, різна; ідентифікація (розпізнавання) ризиків на підприємстві, їх
оцінка і вимір; заходи щодо оптимізації ризиків. Для виконання цих
функцій

необхідно

створення

системи

управління

ризиками

в

економічній організації. Для цього необхідно: визначити замовника
діяльності (акціонери, генеральний, фінансовий директори); вибрати
організаційну модель підрозділу з управління ризиками; розробити
політику

в

області

управління

ризиками.

Сьогодні

традиційно

замовником виступає фінансова дирекція, адже саме цей підрозділ
зацікавлений в ефективному управлінні фінансовими потоками і більшої
передбачуваності процесу планування, що є, в тому числі, результатом
ефективного управління ризиками. Крім того, управління фінансовими
ризиками є невід’ємною частиною роботи фінансової дирекції. У
дирекцію,

як

правило,

входить
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підрозділ,

відповідальний

за

забезпечення процесу страхування. Здається, саме фінансові підрозділи
в українських компаніях є найбільш підготовленими до впровадження
сучасних корпоративних стандартів управління, а часто і ініціюють ці
процеси, в тому числі запровадження практики управління ризиками.
Незважаючи на те, що часто вимога замовників про побудову системи
управління ризиками представляється формальним, це питання дуже
важливе. Якщо не буде осіб, дійсно зацікавлених у впровадженні
системи управління ризиками, то вона не принесе жодних результатів і
буде працювати тільки на папері, а не на практиці. В сучасному
корпоративному

управлінні

існує

тенденція

розділення

функцій

контролінгу та виконавчих підрозділів. Йде процес виведення функцій з
управління ризиками за межі фінансових служб у відокремлені
підрозділи по контролінгу, підлеглі генеральному директору або раді
директорів.
Найбільш істотно організаційна структура з управління ризиками
трансформується,

коли

замовником

процесу

впровадження

корпоративних процедур з управління ризиками виступають акціонери
компанії.

В

трансформується

такій
в

системі
аудіювану

управління
функцію,

ризиками
покликану

остаточно
співвіднести

реальний і уявний акціонерами рівні ризику.
Узагальнено всі моделі організації управління ризиками можуть
бути розподілені на дві групи. До першої групи належать структури, що
розробляють загальну стратегію управління ризиками компанії і
координують процес управління через формальне включення цілей з
управління ризиками в загальний список цілей певного підрозділу, де
безпосередньо виникають ризики. У такій структурі підрозділ з
управління ризиками не бере участь в оперативному управлінні
ризиками (так звана розподілена модель).

697

До другої групи можна віднести таку модель управління ризиками,
при якій всі функції концентруються в рамках одного підрозділу, яка
оперативно впливає на всі аспекти управління ризиками (так звана
концентрована модель). У вітчизняних компаніях зустрічаються обидва
типи організаційних структур. Вони мають як переваги, так і недоліки, і
їх вибір залежить від поставлених завдань. Так, на декотрих
підприємствах

підрозділ

ризик-менеджменту

керуючої

компанії

організований наступним чином: [8]
1) орієнтований на напрями бізнесу. За кожен напрям відповідає
окремий

ризик-менеджер,

який

підпорядковується

керівнику

департаменту ризик-менеджменту. Це дозволяє ефективно враховувати
специфіку напрямків бізнесу в холдингу;
2) орієнтований на різні види ризиків. Можна запропонувати
наступну

структуру:

страхова

програма

та

операційні

ризики

управляються одним ризик-менеджером, а кредитні та стратегічні
ризики, а також активи та пасиви – іншим.
Політика в області управління ризиками в конкретній економічній
організації повинна бути сформульована в одному всеосяжному
документі. Даний документ визначає основи побудови системи
управління ризиками в економічній організації. Він повинен бути
доступний

для

будь-якого

співробітника

компанії

(наприклад,

розміщений на корпоративному сайті). Документ повинен об’єднувати
основні політики щодо запобігання несприятливого впливу бізнесу на
середовище і впливи середовища на бізнес (політика управління
фінансовими ризиками, політика в галузі охорони праці та промислової
безпеки, політика по захисту навколишнього середовища та інше).
Подібний документ повинен починатися спільною заявою про
безліч ризиків, яким піддається економічна організація. Можна
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перерахувати

основні

типи,

уникаючи

зайвої

деталізації.

Далі

заявляються цілі побудови системи по управлінню ризиками, а саме
мінімізація впливу несприятливих факторів на бізнес в цілому
(підвищення стійкості бізнесу) і на його окремі складові (захист життя і
здоров’я співробітників, активів власників, навколишнього середовища
– як соціального, так і природного). Потім дається опис загального
процесу

оцінки

ризиків.

У

висновку

вказуються

підрозділ,

відповідальний за управління ризиками, повноваження з управління,
порядок моніторингу.
Так, наприклад, в ПАТ «Оболонь» вся регламентна документація по
управлінню ризиками компанії складає величезну кількість сторінок.
При цьому велика частина доводиться на положення по управлінню
ризиками, які повинні застосовуватися на підприємствах (бізнесіодиницях), оскільки вони гранично деталізовані. Також в компанії існує
політика по управлінню ризиками, в якій заявлена мета управління –
«Гарантувати акціонерам підконтрольність всіх основних ризиків
компанії». Політика була прийнята компанією в 2000 році і після цього
кілька разів уточнювалася і доповнювалася. У ній містяться такі
положення, як: декларація цілей і принципів; визначення основних
понять;

перелік

типів

ризиків;

повноваження

і

принципи

функціонування комітету з управління ризиками; визначення обов’язків
і повноважень бізнесу-підрозділів компанії по управлінню ризиками;
терміни переоцінки ризиків та ін.
Для ефективного управління ризиками в економічній організації
повинна бути сформульована концепція управління ризиками, яка
повинна включати: прогнозування ризиків; опис і класифікацію ризиків;
принципи ранжирування ризиків за ступенем значущості; опис процесів
компанії і їх ув’язку з виявленими ризиками; методики управління
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ризиками, реалізовані в компанії; рольову модель управління ризиками
(повноваження співробітників компанії в системі управління ризиками).
В обов’язковому порядку необхідно впровадження інформаційної
системи, що підтримує прийняті в концепції процедури і накопичує
інформацію про ризикові події. Її використання при управлінні ризиками
дозволить забезпечити суворе виконання прийнятих процедур і
скоротити обсяг роботи з аудиту системи.
Необхідною стадією для побудови стратегії з управління ризиками
є побудова карти ризиків економічної організації. Використання
результатів прогнозування, поряд з іншими такими способами побудови
карти ризиків: інтерв’ю з ключовими фахівцями; аналіз документації,
дозволить зібрати більш повну і якісну інформацію про можливі ризики
економічної організації. Що, в свою чергу, призведе до демпфірування
ризиків майбутніх періодів. Для економічної організації карта ризиків
повинна бути базовим документом, що містить прогноз можливих
ризиків, класифікатор ризиків, матрицю ризиків та іншу одержану
інформацію. Використання прогнозування при побудові карти ризиків
визначає те, як вона має виглядати. Карту ризиків можна розділити на
дев’ять квадратів у осях «Імовірність настання ризикової події» і
«Збиток від настання ризикового події». Дуже складно дати точну
оцінку можливого збитку по кожному ризику або спрогнозувати його
ймовірність.
Збиток від настання ризикового події і його ймовірність ділимо на
три категорії: високий, середній і низький рівні. Для кожної категорії
має бути складено докладний опис того, який збиток і яка ймовірність
повинні бути віднесені в ту чи іншу категорію.
У вітчизняній літературі основний акцент робиться на розгляд
ризиків фінансових компаній, а економічні організації виробничого типу
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залишаються за рамками уваги вчених. Тому є необхідність сформувати
декілька функцій, які можна оптимізувати, використовуючи механізм
реалізації управління ризиками.
Забезпечення

промислової

безпеки.

Функція

забезпечення

промислової безпеки в світовій практиці відноситься до будь-яких
об’єктів власності, у вітчизняній практиці – тільки до небезпечних
виробничих об’єктів, зарахованим до цієї категорії державними
регулюючими органами, тобто не відноситься до всього об’єкта
власності.

Тим

часом

почастішали

техногенні

катастрофи,

які

призводять до великих фінансових і людських втрат, котрих можна
уникнути шляхом прогнозування і попередження ризиків.
Забезпечення охорони праці. Ця функція регулюється українським
законодавством, тому, мабуть, не варто очікувати, що компанії будуть
нести істотні втрати через порушення норм охорони праці у
короткостроковому періоді. Тим не менш важливо враховувати, що у
світовій практиці збитки пов’язані з порушеннями в галузі охорони
праці, є одними з найбільш істотних для промисловості поряд із
забезпеченням екологічної відповідності.
Забезпечення ефективного обслуговування устаткування. У західній
практиці немає поділу функцій забезпечення безпеки виробничого
обладнання та безпеки експлуатації будівель і споруд. У вітчизняній
практиці ці функції розділені, більш того – часто належать до
компетенції різних дирекцій. Це призводить до поділу фінансових
потоків на забезпечення діяльності по запобіганню позапланових втрат і
робить їх контроль з точки зору ефективності вкладень більш складним.
У свою чергу, для вирішення конфлікту, що виникає між бажанням
збільшити виробничі показники за рахунок більш інтенсивного
використання обладнання і необхідністю гарантувати певний рівень
надійності роботи обладнання, підрозділи з управління ризиками
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повинні

контролювати

розробку

політики

по

обслуговуванню

обладнання та перевіряти її дотримання. Збільшення міжремонтних
періодів – одна з основних причин виникнення великих збитків на
підприємствах у вітчизняній практиці.
Забезпечення пожежної безпеки. Забезпечення пожежної безпеки
підприємства – одна з важливих функцій у системі запобігання
позапланових втрат. Внутрішній конфлікт закладено в самому принципі
функціонування підрозділів, що забезпечують пожежну безпеку на
українських підприємствах, коли основна мета полягає в задоволенні
вимог державних регулюючих органів, а не в ефективному захисті майна
власників. Це важлива і часто недооцінена стаття витрат підприємства.
У наявності конфлікт інтересів, що повинен бути пильним об’єктом
уваги ризик-менеджменту.
Забезпечення діяльності по роботі в надзвичайних ситуаціях. Як
правило, операційні ризики в промислових компаніях виникають на
підприємствах і саме ефективність виконання даної функції відразу
після виникнення інциденту дозволяє мінімізувати фінансові втрати і
час, необхідний для відновлення бізнес-процесу. Очевидно, що на
корпоративному рівні ця функція покладена на підрозділ з управління
корпоративними ризиками і формалізується шляхом написання плану
забезпечення безперервності бізнесу. На локальному рівні окремого
підприємства повинні розроблятися і періодично оновлюватися плани
ліквідації надзвичайних ситуацій.
Комунікативна функція. Ця функція є ключовою при організації
ефективного управління ризиками компанії в цілому і на окремих
підприємствах
виконується

зокрема.
в

На

центральному

практиці

часто

функція

офісі

компанії,

але

на

задовільно
кожному

підприємстві, що входить в компанію, повинен існувати координатор
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процесу управління операційними ризиками, на якого покладена і
комунікативна функція.
Важливими
випереджаюче

елементами

системи

розпізнавання

прогнозування, і

управління

тривожних

накопичення

інформації

ризиками

ситуацій,
про

тобто

ймовірні

є
їх

втрати.

Незалежно від того, на якому рівні здійснюється управління ризиками,
сигнал про ризики повинен надходити негайно до ризик-менеджера. При
цьому здійснюється моніторинг можливих наслідків і видаються
рекомендації щодо їх усунення. Це дозволяє контролювати роботу з
управління ризиками на підприємствах. Ефект від впровадження
системи управління ризиками оцінити нескладно. Будь-який ризик – це
ймовірні втрати компанії. Запроваджуючи систему управління ризиками,
ми

скорочуємо

ці

втрати,

тобто,

підвищуємо

прибутковість

і

рентабельність компанії. Порівнюючи отримані результати з витратами
на впровадження системи управління ризиками, можна оцінити
ефективність такого рішення.
Аналітична компанія «УБК» в 2013 році спробувала провести
дослідження і з’ясувати, якими темпами на українських підприємствах
впроваджується ризик-менеджмент [7]. Для чого в 500 найбільших
підприємств України по електронній пошті була розіслана анкета, яку
пропонувалося заповнити головному ризик-менеджеру підприємства.
Дане дослідження не увінчалося успіхом, так як було отримано всього
37 відповідей, які в цілому зводилися до того, що інформація щодо
ризиків,

з

якими

стикається

їхня

економічна

організація,

не

розголошується. Подібна інформація ретельно приховується. Все це
підкреслює важливість проблеми управління ризиками в економічній
організації.
Отже, з наведеного вище можна зробити наступні висновки. Бізнесу
необхідно використання професійних технологій ризик-менеджменту,
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що базуються на економічній культурі. Грамотно вибудувана система
управління

ризиками

підприємства

дає

змогу

стабілізувати

найважливіші стратегічні і тактичні показники діяльності (наприклад,
вартість бізнесу, прибутковість), оптимізувати розміщення ресурсів,
капіталу відповідно до оцінки ризиків, запобігти втратам, підготувати
бізнес до дій у надзвичайній ситуації і підвищити репутацію компанії.
Зовнішні прояви успішного ризик-менеджменту, в свою чергу,
відбиваються на здешевленні страхових програм, на підвищенні
кредитних рейтингів і зниженні вартості залученого фінансування.
Список використаних джерел:
1. Руководство по риск-менеджменту / Д.А. Марцынковский, А.В.
Владимирцев, О.А. Марцынковский; Ассоциация по сер-тификации
«Русский Регистр». Санкт-Петербург : Береста, 2007.
2. Кравченко В.А. Функціональний та інтегральний підходи до
управління

підприємницькими

ризиками:

теорія

та

практика

/

Володимир Кравченко // Проблеми системного підходу в економіці. –
2008. – № 2.
3. Кривда О.В. Механізм ризик-менеджменту та чинники, що його
формують. Економічний вісник Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут». [Текст]: Зб. наук. праць. –
Вип. 10. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 268–273.
4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование
рисковых ситуаций: Учебник. – М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2009. – 880 с.
5. Пикфорд Дж. Управление рисками. – М. : ООО Вершин, 2014. –
352 с

704

6.

Коробова

С.С.

Развитие

риск-менеджмента

в

предпринимательстве: [Електронний ресурс].
7. Куташенко М.В. Сутність ризику і причини його виникнення //
Інвестиції: практика та досвід, 2009. – № 6. – С. 45–48.

Воробйова А.І.,здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
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Вінниця
Формування іміджу підприємства торгівлі в сучасних умовах
Сучасний стан розвитку ринку України можна охарактеризувати
жорсткою конкуренцією виробничих та торговельних підприємств за
цільову та потенційно-цільову аудиторію. Деякою мірою стабільному
успіху підприємства торгівлі сприяє його позитивний імідж. Позитивний
імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства торгівлі на
ринку за рахунок залучення та утримання споживачів, партнерів та
інших життєво важливих для діяльності підприємства аудиторій.
Наявність привабливого іміджу підприємства торгівлі допомагає
покупцям сприймати його як дещо відмінне від інших, побачити його
переваги, відсутні у конкурентів, та обрати його в якості постійного
місця здійснення покупок.Позитивний імідж стає необхідною умовою
досягнення стійкого і тривалого ділового успіху, адже саме імідж
підприємства дає ефект придбання певної ринкової сили, оскільки
захищає його від конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників.
Метою дослідження є аналіз основних методів вдосконалення
іміджу підприємства торгівлі в сучасних умовах.
Проблемам формування іміджу присвячені праці таких науковців та
дослідників, як Т.Грінберг, М.Духвалової, П.Матюшевської, Ю.Палєхи,
Є.Попова, Г.Почепцова, А.Ротовського, Ф.Шаркова. У літературі,
присвяченій дослідженням іміджу, авторами приділено мало уваги
особливостям застосування маркетингових інструментів формування та
підтримки іміджу підприємства. Тому варто проаналізувати основні
методи вдосконалення іміджу підприємства торгівлі в сучасних умовах.
Ситуація, що склалася в Україні останнім часом, вимагає активного
пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва
національного продукту, із забезпеченням необхідної його якості.Реалії
сьогодення такі, що у глобальному рейтингу конкурентоспроможності
на 2014-2015 роки серед 144 країн світу Україна, якій прогнозують
705

погіршення стану економіки, посіла 76 місце. Таким чином за рік наша
держава піднялася на вісім позицій [2]. Але все ж таки, показники
залишаються низькими. Тому важливим завданням для сучасних
підприємств торгівлі є не лише відповідати стандартам, але й
створювати позитивний імідж.
Імідж – це своєрідний образ підприємства торгівлі, цілеспрямовано
сформований з метою більш чіткого позиціонування серед цільових
сегментів покупців [1, с.160].
Отже, імідж підприємства – це сприйняття індивідуальності даного
підприємства, усвідомлення його специфічних рис, особливостей.
Сприйняття формується при особистих контактах людини з фірмою, на
основі чуток, що циркулюють у суспільстві, із повідомлень засобів
масової інформації.
Створення іміджу – питання стратегічного планування діяльності
підприємства. Привабливий імідж може працювати довгі роки і
підтримувати підприємство у важкі часи.
Великою і необхідною частиною роботи над створенням іміджу
підприємства є співпраця із засобами масової інформації (ЗМІ) та
соціальними медіа. Вона включає безліч форм викладу інформації, але
привабливість створюваного нею іміджу підприємства залежить від
кваліфікації PR-фахівців, що відповідають за роботу зі ЗМІ.
Розроблений спеціально імідж підприємства може не збігатися з
тим іміджем, який складається або вже склався у споживача в різні
моменти його роботи. Тому, якщо створений імідж підприємства
торгівлі успішно працює, важливо підтримувати його на належному
рівні і постійно стежити за зміною попиту споживачів.
Відмітимо, що до основних складових іміджу входить імідж
персоналу, корпоративний імідж, продуктовий (товарний) імідж та
фірмовий стиль.
Імідж персоналу включає такі елементи: рівень культури, відмінні
властивості, професіоналізм.
Корпоративний імідж створюється за допомогою різноманітних
публічних заходів: спільних святкувань, презентацій, корпоративних
зустрічей і виїздів. Створений клімат всередині компанії, позитивні
відгуки персоналу
доповнюють імідж підприємства в якості
корпоративного іміджу.
До продуктового (товарного) іміджу входить ціна, якість,
функціональність, унікальність. Досить часто імідж продукції та
підприємства істотно відрізняються. Фірмовий стиль є складовою
частиною і одночасно засобом створення іміджу.
Приступаючи до створення іміджу підприємства торгівлі, необхідно
з'ясувати, по-перше, вид діяльності в даний час і в перспективі, по-друге,
чим товари (послуги) відрізняються від товарів (послуг) конкурентів.
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Отже, стає зрозумілим той факт, що при формуванні та
вдосконаленні вже існуючого іміджу підприємства торгівлі необхідно
враховувати характер цільової аудиторії, зокрема сегмент ринку, на який
орієнтується підприємства, споживчу поведінку, мотивацію на покупки.
Тому підприємства торгівлі, які не тільки пропонують товари, але і
стають частиною життя покупця, викликаючи позитивну реакцію, мають
більше шансів на успіх.
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У наш час активно розвивається туристична галузь. Україна як
країна, що володіє значними туристично-рекреаційним потенціалом має
прийняти галузь туризму за пріоритетну. Це неможливо реалізувати без
ефективного використання логістики в управлінні туристичним
підприємством.
Логістикутурфірмирозглядають як один іззасобівефективного
менеджменту
в
туризмі.
Логістикатурфірми
цеспецифічналогістичнадіяльність у туризмі, сутністьякоїполягає у
плануванні, управлінні та контроліоперацій, якіздійснюють у
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процесірозробки туру, йогоформування та доведенняготовоїпродукції
до
споживачазгідно
з
йогоінтересами
та
вимогами.
Логістикатурфірмиохоплюєтакожпроцесинадання,
зберігання
й
обробкивідповідноїінформації[3].
Суть концепції логістики полягає в управлінні (плануванні,
організації та контролі) матеріальними, інформаційними та іншими
потоками, орієнтованому на ефективне використання потенційних
можливостей, засобів і зусиль для вирішення комплексу завдань щодо
фізичного переміщення продукції всередині підприємства та у
зовнішньому середовищі для задоволення потреб споживачів[2].
Турфірмавизначаєлогістику
як
ефективнийпідхід
до
управліннятуристичними,
матеріальними,
інформаційними
та
фінансовими
потоками
в
туристичномукомплексі з
метою
зменшеннявитрат на виробництво і реалізаціютуристичного продукту.
Вонатакожвважається конкурентнимінструментом
на ринку та
управлінськоюфілософією
в
туризмі.
Результатом
логістизаціїтуристичноїдіяльності
є
необхіднийобсягтурпакетів,
щопропонуютьнаконкурентному ринку, де їхреалізовувати у певний час
ізвідповіднимузгодженнямзамовлень і транспорту[1].Логістика туризму
на рівні фірми охоплює такі функціональні сфери як інформаційна,
транспортна, кадрова, обслуговуваня виробництва (Табл. 1).
Таблиця 1.
Логістика туризму
Функціональна
сфера

Основне завдання

планування туру
інформаційна
обробкузамовлень
прогнозуванняпопиту
вибір виду транспорту
вибіркомпанії-перевізника
транспортна
визначенняоптимальноїсхемипере
везень за всім маршрутом
ті,
щообслуговуютьпроцесформування
обслуговуванявироб
туру
ництва
ті, якінадаютьпослуги туристам
підбіркадрів
їхпідготовку та перепідготовку
кадрова
їхрозподіл ("кому працювати з
паперами, кому - з людьми")
Сформовано автором на основі літературного джерела[1]
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Щодологістикитуристичноїфірминеобхіднозвернутиувагу
на
напрямидіяльності,
у
межах
якихфункціонуєпідприємство.
Важливоокреслитичітку картину функціонування, в якій буде
врахованавпорядкованістьпроцесів,
які
там
відбуваються,
і
зазначеноспільнийпростір як для підприємства, так і для логістики.
Логістизаціямаєохопитикожнетуристичнепідприємство
як
складовулогістичних систем і ланцюгів не лише у туристичнійсфері, айв
усьомугосподарськомукомплексікраїни
і
світу.
Аджелогістичнеуправліннятуристичноюдіяльністю
цецілеспрямованийвплив
на
узгодження
і
синхронізаціюпроцесівформуванняпотоківтуристів та їхобслуговування.
Звідсивиникаєнеобхідністьрозробленняпрактичнихмеханізмівузгодженн
япросторово-часовоїпослідовностірухутуристів
і
туристичного
продукту
за
кожною
ланкоюлогістичногоуправліннятуристичнимбізнесом[2].
Отже,
необхідністьвідповідного
порядку
ведедо
так
званоїмоделілогістичноголанцюга, який показано на рисунку 1.

Рис. 1. Моделі логістичного ланцюга туристичного
підприємства[2]
Серед елементів логістичного ланцюга можна назвати: концепцію
логістичного управління, туристичну інфраструктуру, інформаційні
потоки (електронна пошта, ІР-телефонія, Sкуре, Інтернет тощо),
транспортні підсистеми (авіаційні, автобусні, залізничні, поромні та ін.).
Інтегрований логістичний ланцюг управління туризмом забезпечує
синхронізацію у часі й просторі переміщення туристів та їх
обслуговування. Тому парадигмою інтегральної логістики є об'єднання
процесів формування туристичних потоків з їх обслуговуванням. Лише
об'єднання логістичних функцій туристичного бізнесу в єдиний об'єкт
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управління на основі маркетингу і новітніх інформаційнокомунікаційних технологій забезпечить оптимізацію витрат та
отримання економічного та соціального ефекту[3].
Розглянувши організацію логістики в туризмі ми можемо
зробити висновок, що логістична концепція для цієї галузі є нагальною.
Якісне застосовування логістики в туризмі дозволить підвищити
прибутковість від цієї галузі, а також скоротити тимчасові інтервали
формування, просування і реалізації туристичного продукту,
автоматизувати процеси обліку і контролю фінансового і
інформаційного потоків, скоротити чисельність обслуговування
персоналу, зменшити обсяг циркулюючої документації та ін.
Список використаних джерел:
1.Смирнов І.Г. Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та
управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі
в цілому. - 2008. - №12. - С.159-167.
2.Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. — К.: Знання,
2009. — 444 с.
3. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства:
Підручник / Н. Є. Кудла. — К. : Знання, 2012. — 343 с.

Гусак М.В., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н, доцент кафедри менеджменту
та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
Методи удосконалення системи менеджменту туристичних
підприємств
У наш час активно розвивається туристична галузь. Україна як
країна, що володіє значними туристично-рекреаційним потенціалом має
прийняти галузь туризму за пріоритетну. Це неможливо реалізувати без
ефективної системи менеджменту. Саме тому впровадження в
управлінську практику принципів та методів сучасного менеджменту є
необхідним.
Функціонування менеджменту як системи управлінської діяльності
містить у собі виконання загальних і спеціальних функцій управління,
використання різних методів, засобів, форм і структур управління із
залученням великих обсягів інформації, необхідної для підготовки і
прийняття управлінських рішень. За допомогою цієї системи
намічаються, розробляються і здійснюються різноманітні заходи,
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насамперед у таких ключових областях діяльності менеджменту, як
маркетинг, інновації, людські ресурси, фінансові і матеріальні ресурси,
продуктивність, соціальна відповідальність, прибуток. Одержувані при
цьому результати зливаються в остаточному підсумку в єдиний підсумок
діяльності менеджменту організації, що виражається в рівні і динаміці
одержуваного нею прибутку [1].
Самою головною і найбільш складною областю діяльності
менеджменту є людські ресурси організації, працівники, що утворюють
її персонал. Головне полягає в тому, що люди - найважливіший ресурс
організації. У сучасних умовах їх знання, уміння, трудові навички,
ініціатива, заповзятливість, здатність самостійно діяти, приймаючи
відповідальні рішення, стають усе більш важливим стратегічним
ресурсом у порівнянні з фінансовим і виробничим капіталом. Не
розуміти сьогодні цього - значить не розуміти сучасного підприємства,
що діє в ринкових умовах. Сучасний менеджмент повинен виходити з
того, що саме носії нових ідей і інновацій здатні інтегрувати організацію
і вести її до успіху [2].
Підґрунтям
ефективного
функціонування
туристичного
підприємства є провадження сучасних концепцій управління, що
відображаються на кінцевих результатах діяльності. Виходячи з цього,
виникає необхідність дослідження
методології
управління
туристичними підприємствами та рівня застосування сучасних
концепцій удосконалення діяльності [1].
Одним із таких методів удосконалення бізнес-процесів є еталонне
управління, що являє собою перебудову бізнес-процесів підприємства,
при якій вимірюється ефективність діяльності інших подібних
підприємств і встановлюються внутрішні цілі на основі кращих
результатів [1].
На противагу еталонному управлінню ряд науковців пропонують
систему менеджменту якості (TQM). Системно-комплексний підхід до
управління якістю почав втілюватися у 50-х роках ХХ ст. у вигляді
створення і широкого впровадження на підприємствах розвинутих країн
систем управління продукцією (систем якості) [2].
Окрім вище наведених прийомів менеджменту, мають місце методи
критичної оцінки діяльності підприємства із подальшим створенням
відповідної моделі удосконалення окремих напрямів діяльності, такими
є:
ABC (Activity Based Costing) — управління собівартістю, що
базується на ідентифікації джерел витрат, розподілі і контролі
накладних витрат за видами діяльності, чіткому відстеженні й усуненні
видів діяльності, що не приносять додаткової вартості споживачу. Даний
метод дозволяє оцінити ефективність всіх напрямків діяльності
підприємства окремо і виявити резерви зниження собівартості основного
продукту [ 2] .
711

CSF (Critical Success Factors) – метод критичної оцінки ключових
факторів успіху, що дозволяє дослідити конкурентний потенціал
підприємства і визначити специфічні можливості забезпечення
конкурентоспроможності, притаманні лише даному підприємству [3].
QFD (QualityFunctionDeployment) — система розробки нового
продукту/послуги, що ефективно реагує на потреби споживачів,
знижуючи час виходу підприємства на ринок і забезпечуючи збільшення
частки підприємства на ринку [12]. Даний метод є актуальним для
туристичних підприємств, оскільки життєвий цикл туристичного
продукту не є тривалим, так як постійно змінюються вимоги споживачів
даного продукту, що виявляється у невідповідності туристичного
продукту за такими категоріями як ціна, перелік основних і додаткових
послуг [3].
TCA (TransactionCostAnalysis) — метод оцінки критичної вартості
бізнес-процесів, що дозволяє визначити межу рентабельності окремих
бізнес-процесів і знизити рівень витрат на координацію даних процесів.
TBC (Time based Competition) — метод «тимчасової конкуренції».
Переваги даного методу виявляються у можливості управління
конкурентними перевагами підприємства у часі, тобто виведення на
ринок продукту/послуги, що найбільше користуватиметься попитом
саме в даний період часу.
CRM (Customer
Relationship
Management) управління
взаємовідносинами із споживачами - метод формування клієнтської бази
із збереженням історії обслуговування (реалізованих туристичних
продуктів [3].
BSC (Balanced Scorecard) – метод, який дозволяє перевести бачення
і місію підприємства в систему чітко поставлених цілей ізавдань, а
також показників, які визначають ступінь досягнення цих установок у
межах основних проекцій: фінансів, маркетингу,внутрішніх бізнеспроцесів, навчання і зростання.
HRM (Human Resource Management) раціональне управління
персоналом – це формування конкурентоспроможного кадрового
потенціалу за рахунок періодичності підвищення кваліфікації
працівників та їх мотивації [3].
Серед туристичних операторів найбільш популяризованими є
методи CRM (управління взаємовідносинами із споживачами) та HRM
(управління трудовими ресурсами), також 90 % підприємств впровадили
у свою діяльність прийоми методології ERP (раціональне планування
ресурсів). Проте методології, що спрямовані на ефективне управління
бізнес-процесами не знайшли свого відображення в діяльності майже 70
% аналізованої вибірки туристичних операторів [1].
Туристичні агентства по відношенню до туристичних операторів
мають ідентичні переваги щодо основних напрямків удосконалення
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діяльності, оскільки 100 % даних підприємств застосовують
інструментарій таких концепцій як CRM та HRM.
Окрім концентрації на удосконаленні взаємовідносин із
споживачами та раціональним управлінням персоналом туристичні
агентства спрямовують зусилля на мінімізацію витрат необхідних для
реалізації бізнес-процесів застосовуючи функціонально-вартісне
управління (ABM) [2].
Висновки. Дослідивши основні напрямки та методи удосконалення
діяльності, що застосовують туристичні підприємства в процесі свого
функціонування, можна зробити висновок, що лише незначна частка
даних підприємств намагається безперервно удосконалювати окремі
напрямки своєї діяльності сприяючи нарощуванню фінансових
результатів діяльності.
Список використаних джерел:
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Послуги підприємств ресторанного господарства під час
проведення event-заходів
Однією з головних тенденцій сучасного ресторанного бізнесу є
направленість на задоволення різнобічних потреб споживачів послуг
підприємств ресторанних господарств. Найбільш затребуваною
послугою є проведення подій, без яких не можливо уявити сьогодення.
Організацією та проведенням події займаються спеціалісти у галузі event
management.
Event management (від англ. Event - «подія») - це повний комплекс
заходів щодо створення корпоративних і масових подій. У цілому ж
завдання подієвого менеджменту - зробити з банального заходи
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справжня подія, яке будуть згадувати і після його закінчення. Заходи,
або івенти (від англ. event - подія) поділяються на два типи. До заходів
першого типу відносять: корпоративні свята, спортивні змагання,
фестивалі, концерти тощо, тобто заходи, розраховані на масову цільову
аудиторію (масового споживача). До заходів другого типу відносять:
конгреси, конференції, форуми, симпозіуми, «круглі столи», семінари,
презентації, тренінги, майстер-класи, прес-конференції тощо, тобто
заходи, які мають діловий характер, спрямовані на конкретну групу
людей зі спільними інтересами [2,4,5].
Проблемами
надання
послуг
підприємств
ресторанного
господарства під час проведення event-заходів розглядають у свої
працях такі науковці: В.В. Архіпов [1], Л.І. Нечаюк, Н.О П’ятницька [3],
В. Шмитт, Д. Роджерс [5].
Актуальність обраної теми полягає, що організація event-заходів з
кожним роком стає все більш затребуваною, варто відзначити, що
важливою складовою організації таких заходів є надання послуг
харчування. Для надання послуг з харчування за місцем проведення
заходу можуть бути використані діючі ресторани, кафе, буфети при
виставкових центрах, театрах, спортивних спорудах тощо. Крім того, за
необхідності до обслуговування заходу може бути залучена
кейтерингова компанія [4].
Таким чином event-managemant досить тісно співпрацює з
закладами ресторанного господарства, і таким чином мають значний
вплив на ресторанний бізнес. Підприємства ресторанного господарства
нерозривно пов’язані з еvent-заходами: починаючи з відкриття
ресторанного закладу продовжуючи послугами які надають.
Забезпечення їжею та напоями відвідувачів event-заходів є основною
послугою, яку надають підприємства ресторанного господарства, не
зважаючи на те що захід проводиться у закладі чи необхідно провести
виїздне обслуговування події. Від якості цієї послуги залежить значна
частина успіху заходу. Так як важливою складовою організації заходу є
забезпечення послуг харчуванням, такі послуги діляться на такі типи: за
місцем проведенням (ресторани, кафе, буфети при закладах) та виїзні
(кейтерингові компанії або заклади ресторанного господарства, які
надають такі послуги) [1,3].
У
перервах
між
засіданнями
учасникам
пропонується
обслуговування в діючих і виносних буфетах зпевним асортиментом
закусок, кондитерських виробів, води, соків тощо. Крім того, в перервах
широко використовується і така форма обслуговування, як кава-пауза
(кава-брейк), бізнес-ланч, по завершенню основного заходу - бенкети з
розсаджуванням (обід, чай, вечеря) і без розсаджування гостей (фуршет,
коктейль); перед початком заходу, наприклад відкриття виставки - денні
прийоми: бокал шампанського, вина.
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Денні прийоми (бокал шампанського та бокал вина), як правило,
починаються о 12.00 і продовжуються близько години. На прийомі
подають шампанське, вино, соки, горіхи, канапе, тістечка. Напої і
закуски розносять офіціанти, прийом проходить стоячи.
Для підтримання корисних зв'язків з партнерами і представниками
преси при підписанні важливих контрактів проводиться також прийомсніданок з 8.00 до 15.00, який триває півтори-дві години. Прийомом
керує ведучий.
Вечірні прийоми більш святкові. Прийом-коктейль або фуршет
починаються о 17-18-й годині і тривають близько двох годин. В
першому випадку офіціанти розносять напої і холодні закуски, у
другому - гості самі підходять до накритих столів. Ці прийоми
проходять стоячи, що забезпечує свободу переміщування учасників
заходу з метою встановлення ділових контактів.
Прийом-обід з розсаджуванням гостей (бенкет за столом)
починається о 17-19-й годині і триває 2-3 години й більше. Може бути
передбачено два приміщення: в першому подають основні страви,
передбачені меню, в другому - фрукти, чай, каву.
Прийом-вечеря проводиться таким же чином, як і описаний вище,
тільки починається пізніше - о 20-й годині [1,3].
Робота із закладом ресторанного господарства за місцем
проведення заходу, а за необхідності (наприклад, у виставковому центрі)
з кейтеринговою компанією починається з формування замовником мети
і завдань, які прагне досягти і вирішити замовник в результаті
проведення заходу. Згідно з концепцією і місцем проведення заходу
розробляється його план. Складається меню і визначається вартість
кави-брейк, бенкету (за столом або фуршет), кількість гостей.
Узгоджуються форми запрошення, схеми розміщення сцени, столів для
УІР-гостей та інших гостей по відношенню до сцени з тим, щоб всі
могли спостерігати за виступами артистів. Професійно підготовлені
менеджери і виконавці відповідають за певне коло питань: музичнотанцювальну програму забезпечують музичні ансамблі, оркестри,
солісти, танцювальні колективи; декорування - декоратори, флористи;
спец ефекти - піротехніки; послуги харчування - кухарі, офіціанти на
чолі із завідувачем виробництва та метрдотелем [3].
Конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи» та
інші заходи проводяться в палацах культури, театрах, будинках науковотехнічної пропаганди, конференц-залах готелів або виставкових центрів
і т.д. За організацією обслуговування в перших трьох вище названих
місцях їх можна умовно класифікувати таким чином. До першої групи
належать заходи, які проводяться в палацах культури, театрах, будинках
науково-технічної пропаганди за участю жителів міста. їх звичайно
проводять у другій половині дня з однією перервою між засіданнями
тривалістю 20 хв. Обслуговують учасників під час перерви, перед
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початком заходу і після нього. До другої групи належать заходи, які
проводяться за участю іногородніх делегатів протягом одного робочого
дня з двома-трьома перервами між засіданнями. До третьої групи
належать заходи, які проводяться за участю іногородніх делегатів
протягом декількох днів.
Згідно із зазначеним групуванням заходів, може бути
рекомендовано три варіанти організації обслуговування. Перший варіант
передбачає обслуговування учасників заходу всіма стаціонарними
буфетами і додатково установленими фуршетними -столами-буфетами,
на яких виставлений змішаний асортимент виробів: бутерброди,
кисломолочні продукти, кондитерські вироби, фрукти, безалкогольні та
гарячі напої. Другий варіант також характеризується додатковою
установкою столів не тільки зі змішаним асортиментом, а й
спеціалізованих столів-буфетів, які реалізують, наприклад, гарячі
сосиски. При обслуговуванні за третім варіантом крім столів зі
змішаним асортиментом виробів виставляють такі спеціалізовані столи
(буфети), як чайні, кавові, молочний, столи з реалізації соків, гарячих
закусок [3].
Отже, можна зробити висновки головним завданням для
підприємств ресторанного господарства має стати забезпечення
організації харчування під час проведення подій, не як супутніх послуг
або об'єкт додаткових витрат. Така подія забезпечує пряму економічну
вигоду, нарощує конкурентоспроможність закладу та встановлює
довгострокові відносини як з індивідуальними клієнтами, так і eventкомпаніями.
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Проблеми інноваційного розвитку в закладах ресторанного
господарства
Біда нашої цивілізації в тому, що ми в
змозі виміряти температуру атмосфери Венери,
але не уявляємо, що діється всередині суфле на
нашому столі
Ніколаса Курті
Інноваційна орієнтація економіки України з кожним роком стає
дедалі визнаною. Ресторанне господарство, як специфічна сфера
економіки, його розвиток та перспектива, значною мірою зумовлюють
подальший розвиток економіки України. Інноваційна діяльність є
невід’ємною складовою виробничо-господарської діяльності закладів
ресторанного господарства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення
виробничих сил і організаційно-економічних відносин. Вона спрямована
на створення і залучення інновацій, які б сприяли підвищенню його
конкурентоспроможності, зміцненню позицій на ринку, забезпечували
перспективу розвитку.
В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного
господарства окреслилися наступні тенденції:
- формування нових напрямів сучасної кулінарії;
- поглиблення спеціалізації ресторанів;
- створення міжнародних ресторанних ланцюгів;
- удосконалення форм праці та впровадження досягнень науковотехнічного прогресу.
Проблемам
розвитку
інноваційного
розвитку
закладів
ресторанного господарства присвятили праці вітчизняні вчені: Д.
Крисанов, О. Кудирко, Т. Макаревич, М. Якубовський та інші. Проте
невирішеними залишаються окремі питання інноваційного оновлення
закладів та заходів щодо їх реалізації.
У літературних джерелах існує багато різних підходів до
управління інноваційним потенціалом та формування стратегій
розвитку, однак немає єдиного комплексного підходу до оцінки
ефективності інноваційних проектів для діючих закладів ресторанного
господарства. Отже, роль інноваційної діяльності в даній сфері зумовила
підвищену увагу до досліджень, результати яких могли б сприяти
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збільшенню ефективності інноваційних проектів на кожному
конкретному виробництві. Сучасні дослідження вказують на те, що
управління реалізацією інноваційної стратегії закладу стосується як
стратегічного, так і оперативного рівнів [2, 3], тому доцільно
враховувати і ці підходи, залучаючи їх до комплексних на кожному
конкретному підприємстві.
Заклади
ресторанного
господарства
схильні
до
найрізноманітніших інноваційних змін (часом близьких до радикальних
з, як, наприклад, формат «фестиваль-ресторації», а часом таких, які
прийнято називати ретроінноваціями; як, наприклад, організація столів
«дієтичного харчування»). Водночас, далеко не всі інновації можуть
бути реалізовані або взагалі доцільними для підприємств залежно від їх
типу та доступності для споживачів. В закладах закритої мережі
ресторанного господарства, що організовують харчування за місцем
роботи або навчання неможливо реалізувати інновації з запровадженням
послуг кальянокуріння або так званих послуг «корк-фі», коли споживач
приносить вино з собою, а офіціант відкорковує його пляшку за столом.
В умовах все більшої інноваційної спрямованості закладів
ресторанного господарства, їх соціальної орієнтованості, ресторанне
господарство інноваційна складова стає стимулюючим фактором впливу
на економіку, сприяє прискоренню прогресу та підвищенню
продуктивності праці, набуває значної ролі у вирішенні соціальних
завдань.
Інновації в сфері ресторанного господарства пов’язані з якісними
змінами, спрямованими на створення нового товару, технології, процесу.
Також, варто зазначити, що нові якісні або вдосконалені продукти праці
стають інноваціями лише за умови їх споживання, тобто практичного
застосування, тобто вони мають сенс, якщо супроводжуються певним
ефектом. Тому для закладів ресторанного господарства інновація – це
остаточний результат інноваційної діяльності, вона виступає у вигляді
удосконаленого
організаційно-управлінського
та
торговотехнологічного процесу з метою досягнення економічного та
соціального ефекту.
Новими напрямами сучасної кулінарії є молекулярна кухня, яка
дає можливість запропонувати споживачам нове, незвичайне блюдо, що
буде користуватися попитом, відкриває великі можливості для закладу
використані новітніх технологій і в подальшому великі прибутки, проте
для їх приготування потрібно спеціальне обладнання, яке не всі заклади
ресторанного господарства можуть собі його дозволити. Тому на даний
час молекулярна кухня доступна лише в дорогих ресторанах. Фахівець,
який готує страви молекулярної кухні, повинен знати не тільки про
хімію та фізику продуктів харчування, а й уміти користуватися
технікою, яка надає можливість розігрівати, заморожувати, створювати
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вакуум і обробляти тиском, емульсувати і обробляти їжу вуглекислим
газом тощо.
В останні роки значно збільшилась кількість підприємств
ресторанного комплексу, які реалізовували інновації та впроваджували
інновації у практику. Напрями використання коштів спричинили
можливості впровадження інновацій у закладах даної сфери, зрушення в
їх структурі: збільшилась кількість і питома вага підприємств, що
здійснювали механізацію та автоматизацію виробництва й скоротилась
кількість підприємств, які освоювали нові технологічні процеси та
освоювали виробництво нових видів продукції [3, с. 104].
Основні недоліки залучення інновацій у діяльність закладів
ресторанного господарства потребують прийняття конкретних заходів
щодо прискорення технологічного оновлення, введення в дію нових
видів основних засобів, реконструкцію діючих підприємств, технічне
переобладнання. Це особливо важливо в умовах низького рівня
технологічних процесів, які застосовуються у сфері ; зношеності
основного капіталу, яка досягла 40 %, зокрема устаткування – близько
60%, третина з яких вимагають заміни, відставання продуктивності
праці від розвинутих країн Західної Європи майже у 4 рази, недостатній
механізації (понад 30 % працівників зайняті ручною працею) [1, с.67].
Існують різні джерела, що зумовлюють інноваційні процеси:
зовнішні, що ґрунтуються на досягненні науки й техніки; економічних та
демографічних змінах і внутрішні, що базуються на потребах
підприємства; незадоволеність поточним станом; схильності до змін
тощо. Забезпечення добробуту та харчування населення є однією з
найважливіших першочергових цілей розвитку людства. Накопичені
дані з дослідження структури харчування сучасної людини свідчать про
недостатнє споживання незамінних компонентів їжі. Цей факт
обумовлений об’єктивними закономірностями, що впливають на
структуру харчового раціону в усіх економічно розвинених країнах.
Перша закономірність пов’язана з відхиленням фактичного харчування
від рекомендованих норм споживання внаслідок місцевих, кліматичних,
національних і соціальних особливостей. Друга – із різним зниженням
енерговитрат у переважної маси населення внаслідок широкого
використання досягнень науково-технічного прогресу в повсякденному
житті, що призводить до обмеження споживання їжі як джерел енергії та
відповідно, до зниження споживання незамінних компонентів, які
містяться в ній. Третя закономірність полягає в застосуванні сучасних
технологій вирощування, транспортування, переробки, розподілу й
приготування їжі, унаслідок чого втрачаються її незамінні компоненти.
Четверта - у впливі несприятливих чинників зовнішнього середовища,
через що зростає потреба в незамінних компонентах їжі [2, с. 72].
Оптимізація раціону сучасної людини з урахуванням
рекомендованих норм споживання не може бути досягнута простим
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збільшенням споживання натуральних продуктів харчування, а потребує
нових підходів і вирішень.
Розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у
сучасних умовах дає змогу закладам ресторанного господарства більш
ефективно здійснювати діяльність, підвищувати результативність
функціонування та конкурентоспроможність на ринку. На інноваційну
діяльність підприємства впливають різноманітні фактори, які поділяють
на внутрішні і зовнішні, які мають свої особливості прояву у кожній
сфері ресторанного господарства. Інновації, як результат інноваційної
діяльності, з одного боку, повинні бути зорієнтовані на повніше
задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання конкретного
економічного ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних
факторів дає змогу підприємству підвищити конкурентоспроможність.
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СЕКЦІЯ № 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Буток О.В., здобувач освітнього ступеня»магістр»
Науковий керівник: Андрущенко Н.О., к.пед.н., доцент кафедри
менеджменту та адміністрування
Вінницький фінансово-економічний інститут КНТЕУ
М. Вінниця
КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ( НА
ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ВІННИЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА»ВТПП»»)
В даній статті піднімаються питання застосування комунікаційних
систем як основи інформаційного забезпечення управління підприємства на
прикладі компанії «Вінницька торгово-промислова палата». Вказуються які
види комунікацій застосовуються компанією. Даються пропозиції щодо
удосконалення комунікаційноної системи.
Ключові слова: інформація, комунікація, процес, потік, підприємство.
Вимогою сьогодення стає необхідність переходу до більш складних
інформаційно-комунікаційних

систем,

до

створення

таких

систем

комунікацій, в яких і підприємство, споживач і постачальник стають
регулярними суб’єктами процесу обміну інформацією.
Метою даної статті є

поняття «комунікація», охарактеризувати види

комунікацій та складові системи комунікацій на досліджуваній компанії.
Вагомий внесок в дослідження комунікаційної політики, та, зокрема,
проблем застосування комунікаційних систем в управлінні підприємствами у
сучасних умовах господарювання зробили такі вітчизняні та зарубіжні
науковці: Р. Джозлін, Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, Л. Балабанова, П.
Мацкевич, О. Громова, В. Шепель та М. Ковальов.
Як зазначав В.П. Маслов, комунікація – це обмін інформацією, на основі
якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень, і доводить їх до
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працівників організації,а комунікаційна система – це сукупність індивідів, які
постійно взаємодіють між собою на основі створених та функціонуючих
інформаційних каналів.[1]
Сучасні керівники приймають управлінські рішення, ґрунтуючись на
даних, отриманих з інформаційних систем. Таким чином, яка б не була
структура

підприємства,

ведення

обліку

договорів,

руху

товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і бухгалтерського обліку повинні
здійснюватися в єдиному інформаційному просторі.
До складу інформаційно-комунікаційної системи входять такі елементи:
1)

учасники комунікації — керівництво мережі, категорійні

менеджери, персонал, суб’єкти зовнішнього середовища, що беруть участь в
процесі формування і використання інформаційних ресурсів в управлінні
асортиментом;
2)

комунікаційні інструменти (засоби), що включають в себе

внутрішні засоби (мотивація співробітників, система інформування, наради,
бесіди, конференції та семінари, Інтранет, нормативна і загальна
документація, технічні засоби обробки інформації, програмне забезпечення,
інформаційні технології), та зовнішні (реклама; кампанії просування товару;
прямий маркетинг; паблік-рилейшнз; спонсорство; виставочна діяльність;
фінансові і статистичні звіти, Інтернет), призначених для доставки певної
інформації різної значущості для прийняття управлінських рішень;
3)

комунікаційні канали – телефон, електронна пошта, особовий

контакт, звіти, розпорядження, накази, листи, відеоконференції, інтернетфоруми, корпоративні засоби групової роботи;
4)

комунікаційні бар'єри — не досить чітке формулювання завдання,

міжособові конфлікти, некомпетентність співробітників, недосконала
організаційна структура, неналагоджена система документообігу, відсутність
регламенту взаємовідносин, не чітко прописані посадові інструкції,
стандарти;
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5)

елементи організаційної структури підприємства —

функціональні підрозділи, робочі групи, комісії що беруть участь в прийнятті
рішень;
6)

регламент комунікаційних процесів підприємства — стандарти,

положення, інструкції, схеми передачі документів та інформаційних
повідомлень.
Все зазначене вище дозволяє нам визначити основні складові
інформаційно-комунікаційної системи: інформаційні потоки, забезпечувальні
підсистеми, комунікаційні канали, а також суб’єкти зовнішніх і внутрішніх
комунікацій, що призначені для забезпечення ефективної взаємодії всіх
учасників процесу управління підприємством [1].
Вінницька торгово-промислова палата є унікальною недержавною
структурою, яка, крім традиційних для Палат напрямів діяльності, з самого
початку свого заснування реалізує багато соціальних проектів.
Одним з найважливіших напрямків роботи ВТПП є проведення
товарознавчих експертиз з видачею сертифікатів походження товарів.
Провідну позицію в структурі Палати займає і відділ
зовнішньоекономічних зв'язків, покликаний допомагати підприємцям регіону
знаходити партнерів за кордоном, а також супроводжувати інвесторів, які
хочуть розмістити свої активи на Вінниччині.
Фахівці центру комп'ютерних технологій, починаючи з 1995 року, були
першими у Вінниці провайдерами Інтернету і до цих пір займають позиції
лідера в регіоні, незважаючи на тісне конкурентне середовище. Тут же
працює Центр поширення інформації Європейської Економічної Комісії
ООН. Завдяки йому, представники вінницького бізнесу можуть отримати
нові дані про торговельні процедури, стандартизацію, розвиток
промисловості та підприємництва в Європейському Союзі. Крім того,
сьогодні фахівці ВТПП адмініструють 7 веб-порталів за напрямами
діяльності самої Палати.
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ВТПП надає діловим людям регіону та іноземним інвесторам і унікальні
послуги, серед яких штрихове кодування товарів; на базі Палати працює
Вінницький регіональний центр штрихового кодування по системі GS1.
Крім цього, Палата проводить реєстрацію торгових марок, сприяє
вирішенню спорівв Третейському суді, надає послуги експертів і
перекладачів, які спеціалізуються у 15 мовах.
Приділяючи головну увагу диверсифікації напрямків роботи, ВТПП у
співпраці з Міжнародною академією фінансів та інвестицій при Торговопромисловій палаті України організовує та проводить навчання підприємців з
14 економічних тем.
Завдяки постійному проведенню моніторингу якості власних послуг,
Вінницька ТПП має Сертифікат міжнародного стандарту якості ISO
9001:2000.
Візиткою Вінницької торгово-промислової палати є її Експоцентр, в
якому регулярно протягом останніх 10 років проходять виставки
різноманітної тематики. Участь у виставково-презентаційних заходах беруть
підприємці зі всіх регіонів України. Щороку їх відвідують приблизно 250
тис.людей.
Соціальна складова роботи ВТПП - це міські конкурси і виставки,
спрямовані на формування здорового культурного і соціального середовища.
Серед них - перший обласний конкурс бального танцю, регулярні мистецькі
виставки, конкурси майстерності перукарів і кулінарів.
Спільно з обласним центром зайнятості Палата проводить щоквартальні
профорієнтаційні заходи.
З 2006 року успішно розвивається новий вид діяльності - надання
туристичних послуг [4].
Отже, на досліджуваній компанії . як і на багатьох інших підприємствах
існують такі види комунікацій:
1.Письмові комунікації. Це ті комунікації, які виступають у формі
планової та звітної документації, пам’ятних записок, доповідей, оголошень,
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довідників, фірмових газет тощо. Перевагами тут є те, що інформація довго
зберігається, можливе багаторазове перечитування, ґрунтовність підготовки,
можливість доведення інформації до багатьох працівників. Також тут є і
недоліки такі як складність поновлення та об’ємність інформації;
2. Усні комунікації. Сюди відносять телефонні розмови, публічні
виступи, наради, безпосереднє спілкування тощо. Позитивним аспектом
таких комунікацій є економія часу, забезпечення глибокого взаєморозуміння.
Письмові та усні комунікації відносяться до вербальних. В практичному
аспекті це вміння писати і говорити:
а) те, що потрібно;
б) так, як потрібно;
в) там, де потрібно;
г) тому, кому потрібно.
3. Невербальні комунікації менш вивчені, ніж вербальні. Вербальні
комунікації – ті при яких застосовується велика кількість жестів. Часто жести
більш достовірно передають інформацію, тому що вони неопізнані і
невипадкові.
Окрім вище згаданих видів комунікації не слід забувати і про технічне
забезпечення, що допомагає у комунікаційних системах та дозволяють
отримати потрібну інформацію на будь якій відстані. Технічних засобів для
здійснення комунікаційних процесів є безліч, але на підприємстві
застосовують тільки мобільний зв’язок, мережу Інтернет та звичайний
телефонний зв’язок. Ці три види є найбільш економічно вигідними та
ефективними [2].
Особливістю мобільного зв’язку автоматична передача підтримки
рухомого абонента від однієї базової станції до іншої. Головна перевага
мобільного зв’зку полягає в тому, що потрібен абонент знаходиться у русі і
при потребі з ним можливо зв’язатися у будь який момент. Зараз на території
України існує багато операторів мобільного зв’язку, але на «ВТПП»
менеджери користуються послугами компанії «Київстар».Це пов’язано з тим,
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що у цієї компанії найвигідніші тарифи та покриття охоплює всю територію
України.
Мережа

Інтернет

теж

є

корисним

у

комунікаційних

системах

досліджуваного підприємства. За допомогою нього менеджери підприємства
можуть теж економічно вигідно спілкуватись, обговорювати різні питання із
своїми партнерами, що знаходяться за кордоном та отримувати різного роду
потрібну інформацію, а також надавати її. Також за допомогою мережі
Інтернет можливо надавати та отримувати різного роду документи. Звичайно
якщо

потрібно

обговорити

певне

питання,

яке

потребує

повної

конфіденційності, то воно обговорюються усно на зборах, адже не існує
таких комунікаційних систем, які забезпечують абсолютну конфіденційність,
можна говорити лише про її ступінь.
Отже,

комунікаційні

системи

для

підприємства

є

основою

інформаційного забезпечення в його управлінні. Це можна підтвердити тим,
що за допомогою цих самих комунікаційних систем підприємство отримує
потрібну йому інформацію, яку потім менеджери обробляють, аналізують та
приймають управлінські рішення, що може підняти рейтинг і престиж
компанії. Слід також зазначити, що комунікаційний процес це не тільки
просте спілкування з одним або кількома співрозмовниками, а це є дуже
складним процесом. Це пов’язано з тим, що обидві сторони повинні
зрозуміло та лаконічно передати потрібну інформацію щоб це було
зрозуміло, а також отримувати її правильно в усній чи письмовій формі.
Інформаційне забезпечення, надаючи інформаційні послуги, перевтілює
інформаційні ресурси в інформаційні продукти. Це перевтілення відбувається
не хаотично, а системно. Цю системність дозволяє виявити системноінформаційний підхід до системи інформаційного забезпечення процесу
управління

на

основі

інформаційних

і

комунікаційних

технологій,

результатом якого стало поняття інформаційні системи.
Інформаційне

забезпечення

являється

як

багатоцільова

та

багатофункціональна кібернетична система, що об’єднує всі інформаційні та
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комунікаційні служби, що обслуговують компанію. У цих службах зайняті
люди, які є об’єктами управління із сторони керівництва компанії.
Цільове призначення інформаційного забезпечення зводиться для
досягнення наступних цілей:
1) забезпечити для кожного співробітника можливість поповнення
корпоративних знань (інформаційних ресурсів компанії);
2) зберігати корпоративні знання як основну частину інформаційних
ресурсів компанії;
3) забачити спільне використання співробітниками компанії поточних і
ретроспективних корпоративних знань.
Для

втілення

цих

цілей,

інформаційне

забезпечення

повинно

виконувати такі функції:
1) перевтілення вихідних повідомлень (знань), поступаючих від
співробітників компанії , включаючи їх смислову оцінку, тиражування і ввід
в інформаційно-комунікаційні канали компанії до вигляду зручному для
спільного використання;
2) смислова обробка первинних повідомлень (знань) для більш повного
їх використання;
3) формування і довговічне зберігання

інформаційних ресурсів в

традиційній та електронній формах;
4)

розповсюдження

знань

(поточних

і

ретроспективних),

що

зберігаються в інформаційному банку підприємства в рамках постійного
оповіщення чи справочного обслуговування за запитом [3].
Таким чином, інформаційне забезпечення для Вінницької торговопромислової палати - це багатоцільова та багатофункціональна система
інформаційно-комунікаційного

обслуговування,

що

задовольняє

інформаційні та комунікаційні потреби співробітників підприємства та
зовнішнього середовища.
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Підсистемами тут є всі служби масової і спеціальної комунікації
(інформації), в тому числі підрозділи навчання, зберігання, розповсюдження
тощо.
Слід

зазначити,

що

стратегічне

формування

інформаційного

забезпечення це або його створення з самого початку, або модернізація вже
існуючого інформаційного забезпечення.
Завданням стратегічного формування інформаційного забезпечення на
досліджуваній

компанії займаються розробник інформаційних систем, у

компетенції якого входить і сформувати інформаційне забезпечення на
належному рівні.
При стратегічному формуванні інформаційного забезпечення розробник
повинен:
1) надавати повні і достовірні дані для розробки інформаційного
забезпечення;
2) брати участь у розробці, погодженні та затвердженні технікоекономічного

обґрунтування

і

технічного

завдання

на

створення

інформаційного забезпечення та інформаційної системи взагалі;
3) розглядати, погоджувати і затверджувати технічну документацію на
інформаційне забезпечення;
4)

розробляти

проектно-кошторисну

документацію

по

об’єктах

інформаційного забезпечення та системи;
5) закуповувати, розміщувати та виконувати монтаж технічних засобів;
виконувати будівельно-монтажні й налагоджувальні роботи;
6) організовувати експлуатацію та ремонт технічних засобів;
7) підготовляти дані, необхідні для функціонування інформаційного
забезпечення та системи;
8) організувати проведення заходів намічено спільно з замовником
пов’язаних з підготовкою до введення інформаційного забезпечення в
експлуатацію;
9) вводити інформаційного забезпечення в експлуатацію.
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Технологія стратегічного формування інформаційного забезпечення на
будь-якому підприємстві у тому числі і на компанії «Вінницька торговопромислова палата»

має формуватися залежно від того, що засобів

проектування існує багато, їх кількість постійно збільшується і для кожного з
них потрібно створити свою технологію застосування. Велика кількість
різних технологічних процесів створення інформаційного забезпечення на
досліджуваній

компанії

зумовлена

різноманіттям

засобів

і

методів

проектування, специфікою економічних об’єктів, кваліфікаційним складом і
рівнем професійної підготовки колективу підприємства, орієнтацією на різні
комплекси технічних засобів. Тому технологічний процес при стратегічному
формуванні інформаційного забезпечення на ВТПП, потрібно поділити на
технологічні

операції,

під

якими

розуміємо

самостійну

частину

технологічного процесу, в якій визначено вхід, вихід, перетворювач, ресурси
та засоби.
Входом і виходом можуть бути документи, параметри, дані чи знання
про технологічну операцію або

об’єкт. Перетворювач – методика,

формалізований алгоритм чи машинний алгоритм перетворення входу
технологічної операції в її вихід. Перетворювачі можуть бути ручні, людиномашинні та автоматизовані (машинні). Ресурси – це нормоване значення
трудових, матеріальних, фінансових і технічних ресурсів.
Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що якщо краще у
майбутньому сформувати інформаційне забезпечення на Вінницькій торговопромисловій палаті ,то інформація, яка обробляється буде швидше давати
очікувані результати. Тобто швидше і ефективніше будуть прийматися і
вводитися в дію управлінські рішення.
На Вінницькій торгово-промисловій палаті інформаційне забезпечення
потребує

вдосконалення.

Потрібно

автоматизувати

інформаційне

забезпечення компанії, яке буде доцільно і економічно вигідним. Що
стосується комунікаційних систем на ВТПП, то вони тут теж широко
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використовуються при отриманні чи передачі інформації на відстані, що
полегшує роботу менеджерів компанії.
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Задорожна Н. В. ,здобувач освітнього ступеня «магістр»
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів
СТРАТЕГІЯ «3-А» ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК
Досліджено основні проблеми конкурентоспроможності ланцюгів
поставок. Наведено методи досягнення найвищої цінності у ланцюгах
поставок. Проаналізовано стратегію 3А та основні її компоненти.
Ключові слова: ланцюги поставок, стратегія 3А, спритність ланцюгів
поставок, адаптивність ланцюгів поставок, узгодженість ланцюгів
поставок.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними
або практичними завданнями. У 21му столітті організаціям все важче
зберегти свої конкуренті переваги на довготривалий період часу. Любін і
Есті стверджують, що досягнення стійких конкурентних переваг є
мегатрендом у сучасному бізнесі, який продукує життєво необхідні
зміни у ринковій поведінці підприємства. Удосконалення ланцюгів
поставок є одним із ключових аспектів для підвищення конкурентних
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можливостей. Так, наприклад, Гунасекарян і Нгай, Хойт і Хак, Мін та
інші дослідники свідчать про “перехід центрального фокусу від
поставки і руху матеріалів у ланцюгах на партнерські відносини та
створення найбільшої цінності”[5].
Формування цілей статті. Цілями даної статті є виявлення
основних проблем конкурентоспроможності ланцюгів поставок на
сучасному етапі, аналіз ключових аспектів, які формують цінність у
ланцюгу та огляд концепції “3-A” в управлінні ланцюгами поставок.
Аналіз останніх досліджень. Поняття “triple-A supply chain”
вперше ввів професор стендфорського університету Хау Л. Лі. У своїх
працях автор фокусується на інноваціях у ланцюгах поставок та
розвиває нові бізнес моделі для створення найбільшої вартості у
ланцюгах через ефективне управління. Його дослідження охоплюють
глобальні

підприємства

у

розвинених

країнах

та

країнах,

що

розвиваються [4].
Крім того, вагомий внесок у розвиток 3-А ланцюгів зробили Г.
Дуейн Віттен, Кеннет Грін молодший, Памела Дж. Зельбц та інші.
Виклад основного матеріалу. З 1990-х років метою утворення
ланцюгів поставок були: збільшення прибутку (збільшення частки ринку
(освоєння нових ринків)/каналів збуту;
впровадження

нових

продуктів),

інновативність та швидке

зменшення

витрат

(аукціони,

аутсорсинг, зменшення кількості постачальників, впровадження системи
just-in-time тощо) та скорочення активів, включаючи аутсорсинг ІТ,
виробництва та логістики [8]. Дані ініціативи ефективні лише в
стабільних умовах, оскільки ланцюги стають довшими і більш
комплексними, а управління ними - складнішим.
У 2006 році AMR Research було проведено дослідження, в ході
якого виявилось, що більше 42% компаній в одній галузі мають понад 5
ланцюгів поставок для виробництва великого асортименту продукції,
щоб задовольнити потреби клієнтів на різних ринках. Складні ланцюги
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поставок є більш чутливими до збоїв, оскільки реагування на потреби
ринку у них повільніше. Дане дослідження показало, що 60%
підприємств у ланцюгах є вразливими до збоїв. Як приклад порушення
роботи ланцюга, можна навести відмову Dell від поставки 4 мільйонів
батарей для ноутбуків для Sony у 2006 році внаслідок пожежі.
Традиційно, управління ланцюгами поставок розглядалось як
процес для переміщення матеріалів і товарів від первинного джерела до
кінцевого споживача, тобто як функція підтримки, що допомагає
організаціям реалізувати свої стратегії.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика стратегії найбільшої цінності та
традиційного управління ланцюгами поставок
Проблема

Забезпечення

Традиційне

найбільшої цінності

управління

при управління

ланцюгами поставок

ланцюгами поставок
Погляд на
управління в
ланцюгу

''Стратегічне

Ланцюги - спосіб

управління

переміщення товарів

ланцюгами поставок''

у відповідності із

- ланцюги

стратегією збуту

є стратегічною
зброєю
Спритність

Здатність бути

Помірна здатність

проактивним при

реагувати на зміни

реакції на зміни
Адаптивність

Підтримання

Єдиний ланцюг

обмеженої кількості

поставок або велика

складних ланцюгів

кількість ланцюгів

для забезпечення
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розподілу
Узгодженість

Спільні інтереси

Учасники змушені

учасників (ефект

вибирати між

синергії)

власними інтересами
та інтересами
ланцюга

Конкурентні
переваги

Загальна цінність по

Орієнтація на один із

швидкості, якості,

чотирьох показників

вартості та гнучкості
Джерело: власна розробка на основі [2].
Як показано у табл. 1 для досягнення найбільшої цінності в
ланцюгах поставок необхідно прийняти ряд важливих рішень. Ці
рішення повинні фокусуватись на стратегічному управлінні, що
передбачає використання ланцюга поставок не тільки як засобу для
подання продуктів в необхідне місце у визначений час, але і як
інструменту для підвищення результативності та продуктивності фірмучасників ланцюга [3]. У стратегічному управлінні ланцюгами поставок
увага акцентується не на необхідності використовувати передові
технології та дороге обладнання, не на розроблені групових стратегій по
всіх можливих напрямках, а на відповідності підходів до вирішення
проблем суті цих проблем. .
Лі стверджував, що «успіх кожної ланки залежить від здатності
загального

ланцюга

поставок

реагувати

на

потреби

клієнтів,

реструктурувати ланцюг у відповідь на зміни ринку та економічного
середовища і узгоджувати виробництво, маркетинг та фінансові стратегії
протягом всього ланцюга поставок» [4]. Успішні організації швидко
реагують

на

короткострокові

проблеми

ланцюгів

поставок

для

задоволення споживчого попиту (спритність). Організаційні можливості
концепції 3-A (triple-A) розглядаються як динамічні, такі які надають
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конкурентну перевагу за рахунок оновлення та розвитку сильних сторін
відповідно до вимог замовника, ринку і потреб економіки. Огляд
концепції 3-А (triple-A) наведений нижче.
Виклики

Скорочення
життєвого та
технологічного
циклу продукції

Зростання попиту і
невизначеності в
постачанні

Спритність
(agility)

Адаптивність
(adaptability)

Множинне
партнерство на
засадах
аутсорсингу

Узгодженість
(alignment)

Концепція 3-А (“Triple-A”)

Джерело: власна розробка
Спритність (Agility)
Спритність в ланцюгу поставок розглядається як значний аспект,
що забезпечує результативність для всіх членів ланцюга [9]. Хау Л. Лі
пропонує наступну дефініцію спритності - «здатність реагувати у
короткий термін на зміни попиту або пропозиції і швидко згладжувати
зовнішній порушення». Успішні організації культивують спритність,
керуючись наступними на принципами:
1. Постійне надання даних про зміни в попиті і
пропозиції партнерам для забезпечення швидкої реакції.
Наприклад, компанія Cisco недавно створила електронний
центр (e-hub), який з'єднує постачальників і компанію через
Інтернет. Це забезпечує одночасний доступ усім фірмам в
ланцюгу до однакових даних щодо попиту та пропозиції, дає
можливість прослідкувати за змінами в даних показниках та
відповідати на зміни узгоджено відповідно до ринкових
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тенденцій. Затримки коректних інформаційних потоків перший стимул до створення спритних ланцюгів поставок.
2. Партнерські

відносини

із

клієнтами

та

постачальниками для спільного дизайну та редизайну
процесів, компонентів і продукції, а також для підготовки
резервних

планів.

Наприклад,

Taiwan

Semiconductor

Manufacturing Company (TSMC), найбільший у світі ливарний
виробник, дає постачальникам і клієнтам власні інструменти,
дані та моделі для швидкого і точного виконання проектних
та інженерних змін.
3. Формування доданої вартості або диференціація
продукту на останніх ланках ланцюга поставок (стратегія
"відкладання"). Це кращий спосіб для забезпечення швидкої
реакції на коливання попиту, оскільки він дозволяє фірмам
закінчити продукт тільки тоді, коли вони мають точну
інформацію про смаки споживачів. Xilinx, найбільший у світі
виробник програмованих логічних мікросхем, удосконалив
мистецтво

відкладання.

Клієнти

можуть

програмувати

інтегральні схеми компанії через Інтернет для різних додатків
після покупки основного продукту.
4. Формування невеликого запасу дешевих, не громіздких
компонентів, які часто стають причиною вузьких місць.
Наприклад,

виробники

одягу

H&M,

Mango

та

Zara

підтримують запаси аксесуарів, таких як декоративні ґудзики,
блискавки, гачки і застібки, в такому обсязі, який необхідний
для завершення одягу у разі порушення ланцюгів поставок.
5. Побудова гнучкої логістичної системи, яка дозволяє
компанії швидко реагувати на несподівані потреби ринку.
Компаніям не потрібно інвестувати у створення власних
логістичних систем. Вони можуть залучати 3PL операторів на
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засадах аутсорсингу.
6. Формування
прийнятті

команди,

рішень

в

яка

є

ефективною

непередбачених

ситуаціях

при
та

формуванні резервних планів. Звичайно, це можливо тільки
лише у компаніях, які навчають менеджерів і готують плани
дій у кризових ситуаціях, як наприклад, Dell і Nokia.
Адаптивність (Аdaptability)
Адаптивність – здатність коригувати склад ланцюга поставок
відповідно до структурних зрушень на ринку та рефлективно
модифікувати стратегії, технології чи продукти мережі постачання [4].
Адаптивні ланцюги поставок орієнтуються на інформаційні системи для
виявлення зрушень на ринку, відповідно до яких, коригують свої дії
щодо переміщення об'єктів, зміни постачальників і аутсорсингу.
Адаптивність іноді вимагає розвитку декількох ланцюгів поставок для
аналогічного продукту, щоб забезпечити збут. Наприклад, ланцюг
поставок

Gap Inc. (американський виробник одягу) сформований

наступним чином: китайські потужності підприємства зорієнтовані на
бренд OldNavystores, заводи в Центральній Америці на бренд Gap, а
італійські заводи –

на BananaRepublic. Такий підхід до організації

постачання є набагато дорожчим, ніж у випадку обслуговування однією
мережею трьох брендів. Проте він допомагає диференціювати бренди та
страхує від виникнення проблем із постачанням одночасно у трьох
регіонах.
Для сприяння адаптації, успішна організація повинна керуватись
наступними положеннями :


виявлення нових ринків і баз постачання через моніторинг
економіки;



залучення

посередників

у ланцюги

поставок для

логістичної інфраструктури;


оцінка потреб проміжних і кінцевих споживачів;
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розвитку



гнучкість в дизайні продукції;



детермінування життєвих циклів продуктів і технологій, що
використовуються в розробці продуктів [4].
Для ланцюга поставок адаптивність є обов’язковим компонентом

при зміні життєвого циклу продукту або технологій у певному періоді.
Учасники ланцюга поставок повинні звертати особливу увагу на
адаптивність під час роботи в динамічному середовищі для підвищення
загальної ефективності [7].
Узгодженість (Alignment)
Узгодженість

визначається

як

«здатність

великих

фірм

збалансовувати свої інтереси з інтересами усіх учасників ланцюга
поставок» [4]. Більшість підприємств стикаються із ситуаціями, коли
учасники ланцюга поставок намагаються задовольнити власні інтереси,
а не інтереси цілого ланцюга [6]. Як результат, підприємству необхідно
розробляти стимули для збалансування інтересів усіх сторін. Для
успішного узгодження інтересів у ланцюгах поставок підприємствам
необхідно:


забезпечити вільний обмін інформацією з постачальниками та
споживачами;



визначити

чіткі

правила,

положення

та

обов’язки

для

постачальників і споживачів;


ініціювати справедливий розподіл ризиків і втрат.
Для прикладу, після скорочення витрат упродовж всього ланцюга

поставок, керівники Wall-Mart розподілили заощадження між їхніми
фірмами, постачальниками(Procter&Gamble) та споживачами [1].
Узгодження інформації також є життєво необхідним – учасники
повинні мати доступ до необхідних даних про потоки і прогнози для
того, щоб виконувати свої обов'язки.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Завданням будьякої корпорації, яка прагне підвищити продуктивність свого ланцюга
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поставок, є перетворення бачення майбутньої стратегії в реальність.
Забезпечивши гнучкість, адаптивність та узгодженість можна значно
поліпшити ланцюг поставок. Проте, досягнення такого стану вимагає
трансформаційних змін усієї корпорації: позитивні зрушення в бізнескультурі організації можуть відбуватися лише

в результаті зміни

основної стратегії і реінжинірингу основних бізес-процесів.
Досягнення трансформаційних змін є критично важливим, оскільки
на ланцюг поставок впливає майже кожен відділ корпорації зсередини, а
також постачальники, клієнти і партнери ззовні. Без цілісного підходу до
поліпшення

ланцюга

поставок,

організації

ризикують

досягнути

поліпшення тільки в ізольованих сферах на противагу підвищенню
продуктивності у всіх шести аспектах роботи ланцюга поставок:
послуги, запаси, транспорт, дані/інформація, закупівлі та ціноутворення.
Моделі та методи трансформації ланцюгів поставок відповідно до
концепції 3А залишаються не вивченими до кінця, немає чітких
рекомендацій для підприємств по удосконаленню власних ланцюгів, що
зумовлює необхідність подальших досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ
ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Аналізуються сучасні системи управління матеральними потоками та
принципи їх побудови як елементів логістичних систем. Показано, що
можливий перехід до інтегрованої моделі управління логістичними
потоками, якщо розглядати логістичний потік як пов’язану єдність
його складових: матеріальної, цінової, інтелектуальної та
інформаційної.
Ключові слова: управління, cистема, модель,матеріальний потік,
логістичний потік.
Діяльність сучасних промислових підприємств характеризується
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складністю та динамічністю виробничо-господарських і фінансових
зв’язків, так як

постає потреба організації системи управління

матеріальними потоками як важливої складової загальної системи
забезпечення ефективності організації та управління логістичними
процесами. Досягти гармонізації потокових процесів на промисловому
підприємстві можна через упровадження комплексного управління
матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками на основі
логістичного підходу. Як наслідок, зростають вимоги до управління
виробничою

й

обслуговуючою

системами,

виникає

потреба

в

структурах, що ефективно та з найменшими витратами здійснювали б
управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками. У зв’язку з
цим особливості та
складною

закономірності управління підприємством як

логістичною

системою

потокових

процесів

постають

важливими і актуальними.
Проблемі
ефективності

пошуку
управління

пріоритетних
потоками

їх

напрямків

підвищення

матеріальних

ресурсів

в

логістичних системах, присвячені праці таких українських та зарубіжних
економістів, як

Д. Бауерсокса, Н.В. Баришева, О. Бутрина,

І. Бланка, В.Ю. Железняка,

О. Зевакова, Д. Клосса, М.

Кристофера, Б. Миротина, С. Нагловського, В. Николайчука, О.Г.
Ніколаєва, М. Окландера, В. Омельченка, В.Д. Попова,

Г. Плахути, Р.

Радіонова, А.В.Рязанова, О. Семененка, М. Чумаченка. У працях
науковців розглянуті основні елементи управління логістичними
потоками,

що

спрямовані

на

забезпечення

безперервного

функціонування виробництва в умовах мінливості потреб ринку. Однак
узагальнення, здійснене на основі вивчення опублікованих робіт,
показало, що ціла низка принципових аспектів щодо проблем управління
матеріальними потоками не має послідовного рішення в умовах
перебудови економіки, складної економічної та політичної ситуації в
країні.
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Мета дослідження полягає в обґрунтуванні оптимальних умов
створення

організаційно-економічної

системи

для

ефективного

управління потоками матеріальних ресурсів промислових підприємств в
умовах трансформаційної економіки за принципами логістики.
Ефективність

роботи

будь-якого

промислового

підприємства

залежить від правильної організації руху матеріального потоку від
постачальника сировини до замовника готової продукції. На нашу
думку, повне дослідження саме динамізму просування матеріального
потоку надасть можливість визначитися з «вузькими» місцями як в
організації руху матеріального потоку так і самого підприємства, а саме:
трудовою та технологічною дисципліною, організацією обслуговування
і

забезпечення

робочих

місць,

складським

та

міжопераційним

пролежуваннями сировини, напівфабрикатів та готової продукції.
На

сьогодні

ринок

характеризується

мінливими

потребами

замовників та клієнтів, орієнтацією виробництва товарів і послуг на
індивідуальні потреби та вподобання, безперервним удосконаленням та
розвитком технологічних можливостей і сильною конкуренцією. Тому
постає необхідність у розробці продуктивної системи управління
матеріальними потоками, яка швидко реагує і оперативно відображає
стан економічних об’єктів з метою прийняття своєчасних рішень про
зміни в процесі виконання замовлень.
Існує думка, що система управління матеріальними потоками
(СУМП) складається з декількох етапів, що формують складний
алгоритм просування матеріальних потоків до кінцевого пункту
призначення (Рис.1).

1.

Стратегічне рішення (тягнуча, штовхаюча)

2. Тактичне рішення (MRP-1, MRP-2, ЕRP, JIT, KANBAN)
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3. Організація ресурсного забезпечення (кадрового,
організаційно- технічного, інформаційно-методичного та
матеріального))

4. Організація оперативного, тактичного та стратегічного
управління як системи

5. Зміна логістичного середовища

6. Зміна в динаміці фінансово-економічних показників та
визначення тенденцій змін

7. Досягнення стійкого становища підприємства на цільовому
ринку

Рисунок 1. Алгоритм організації системи управління матеріальними
потоками підприємства (складено на основі[4, ст.163])
Першим і найважливішим етапом
стратегічне

рішення

матеріальними

з

потоками

визначення

СУМП на підприємстві є
типу

промислового

системи

підприємства

управління
(тягнуча,

штовхаюча) та формування оптимального логістичного ланцюга.
На нашу думку, стратегічний вибір типу системи управління
залежить від пріоритетів розвитку підприємства, від організаційноекономічних особливостей діяльності підприємства, характеристики
виробничого асортименту підприємства, від обсягу та структури
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постачання

матеріальних

ресурсів

та

характеристики

техніко-

технологічного забезпечення виробництва.
Наступним важливим етапом, є тактичне рішення з визначення виду
СУМПП: MRP-1, MRP-2, ЕRP, JIT, KANBAN тощо. Дане рішення, дає
можливість визначити результати порівняльного аналізу ефективності
інвестиційних проектів створення та розвитку системи управління
потоками кожного типу та виду.
Організація ресурсного забезпечення СУМПП - третій етап в
алгоритмі. Включає в себе визначення чисельності співробітників,
розробку посадових інструкцій, штатного розкладу та положення про
оплату праці, визначення виду організаційної структури СУМПП,
розробку форм внутрішньої звітності та правил ведення звітності. Ми
погоджуємося з думкою, що без взаємодії тактичного та стратегічного
управління матеріальними потоками на підприємстві, неможливо
сформувати ефективну систему менеджменту логістичними потоками.
На думку, Железняка В.Ю. не менш важливим наступним етапом є
зміна логістичного середовища підприємства, тобто зміна логістичних
посередників та характер відносин з ними, моніторинг тенденцій змін,
виявлення недоліків та їх усунення [2, ст.23].
Основними недоліками та перешкодами впровадження подібних
систем управління ресурсами на вітчизняних підприємствах є необхідна
наявність підрозділу, який займався б переналагодженням системи
відповідно до вимог бізнесу - чим більше факторів на підприємстві щодо
кожної із ланок логістичного ланцюжка повинен враховувати центр
управління, тим складнішим, дорожчим і досконалішим повинне бути
програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення. Крім
того, в системі підприємства повинні бути матеріальні запаси на всіх
рівнях виробництва, щоб запобігти збоїв і пристосуватися до змін
попиту.
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Дослідження різних підходів до організації матеріального потоку
ми проводили на прикладі постачання продовольчих товарів зі складів
підприємства оптової торгівлі. Розглядаючи два варіанти організації
матеріального потоку, які мають принципову відмінність один від
одного,

перший

«централізована

варіант

ми

назвали

«самовивіз»,

другий

–

доставка» (Рис.2).

Проаналізувавши перший варіант організації матеріального потоку
(самовивіз), ми виявили відсутність єдиного органу, що забезпечує
оптимальне використання транспорту, тобто магазини самостійно
домовляються з транспортними організаціями про перевіз товарів за
необхідністю. На складі оптової торгівлі та у магазинах роздрібної
торгівлі технологічні процеси

вантажопереробки неузгоджені між

собою, немає єдиної системи доставки вантажу, відсутні жорсткі вимоги
до

типів

використовуваного

транспорту,

немає

необхідності

використання певних видів тари.

транспорт
Оптовий склад
транспорт

Магазини
роздрібної
торгівлі

транспорт

Рисунок 2. Учасники процесу товаропостачання роздрібної
торговельної мережі продовольчих товарів
(складено авторами на основі [5, ст.135-137])
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Основні

ознаки

«самовивозу»

показують,

що

в

учасників

логістичного процесу відсутня спільна мета – раціональна організація
сукупного матеріального потоку. Кожен з учасників організовує
матеріальний потік лише в межах ділянки свого робочого місця. Тому
чітко виділені три самостійно сформовані підсистеми: підсистема, що
забезпечує проходження матеріального потоку на складах підприємства
оптової торгівлі; підсистема, що забезпечує перевіз товару транспортом;
підсистема, що забезпечує обробку товару в магазинах. Отже, на даному
прикладі ми побачили в цілому працездатну систему, що з’єднана
механічно та забезпечує проходження сукупного матеріального потоку
по ланцюгу [5, ст.135].
У другому варіанті учасники логістичного процесу домовляються
про те, що доставка товарів у магазини буде здійснюватися силами і
засобами постачальника. На прикладі, ми спостерігали історично
сформовані технологічні процеси на підприємствах, що коригуються у
відповідності до вимог оптимальної організації саме сукупного
матеріального потоку.Також розробляються схеми завезення товарів у
магазини, визначаються раціональні розміри партій поставок і частота
завозу та формуються оптимальні маршрути і графіки завезення товарів
у магазини.
Аналіз

характерних

ознак

другого

варіанту

організації

матеріального потоку показує, що для централізованої доставки товарів
учасники логістичного процесу задаються загальною метою формування
логістичної системи, що забезпечує раціональну організацію сукупного
матеріального потоку.
Таким чином, другий варіант є прикладом системного підходу до
формування логістичної системи, що забезпечує проходження сукупного
матеріального потоку по ланцюгу, підвищує ступінь використання
матеріально-технічної бази, в тому числі транспорту, складських і
торгових площ.
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Варто зазначити, що існують базові системи, які забезпечують
задоволення

потреб

у

матеріальних

ресурсах

для планування

виробництва і доставки споживачам, підтримують низький рівень
запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової
продукції, планують виробничі

операції,

графіки

доставки,

закупівельних операцій та засновані на концепції RP «Requirements /
resourceplanning» («планування потреб / ресурсів»). У виробництві та
постачанні, це перш за все

MRPI / MRPII - «Materials /

manufacturingrequirements / resourceplanning» (Системи планування
потреб в матеріалах / виробничого планування потреб ресурсів) і в
дистрибуції (розподілі) - DRPI / DRPII - «Distributionrequirements /
resourceplanning» (Системи планування розподілу продукції / ресурсів)
[1, ст.10].
МRP система забезпечує потік планових кількостей ресурсів і
запасів продукції за час, що використовується для планування.
Основним MRP системи є замовлення споживачів, підкріплені
прогнозами попиту на готову продукцію фірми, які закладені у
виробничий розклад. Таким чином, у MRP ключовим фактором є
споживчий попит і база даних про матеріальні ресурси, що містить всю
необхідну інформацію про номенклатуру та основні параметри
сировини,

матеріалів,

компонентів,

напівфабрикатів,

необхідних

для виробництва (складання) продукції або її частин. Крім того, в ній
містяться

норми

витрати

ресурсів

на

одиницю

продукції,

що

випускається та данні про запаси матеріальних ресурсів (Рис.3)[1,
ст.12].
Замовлення споживачів
Бази даних про
матеріальні ресурси

Прогнози попиту

Програмний
комплекс
системи MPR
Вихідні
дані
746

Бази даних про
запаси матеріальних
ресурсів

Рисунок 3. Блок схема системи MRP(складено на основі[1,
ст.12])
З операційної точки зору логістична концепція RP може бути
використана і в системах дистрибуції, за допомогою системи DRP
(Distributionrequirementsplanning). Ми вважаємо, що дана система
істотно відрізняється від MRP, хоча має ту саму загальну логістичну
концепцію.

Проте,

функціонування

DRP

систем

базується

на

споживчому попиті, який не контролюється фірмою.
Головною

відмінністю

DRP

є

фундаментальний

інструмент

логістичного менеджменту, що являє собою розклад (графік), який
координує весь процес постачання і поповнення запасів готової
продукції у мережі дистрибуції. Тому, управління збутом за цією
системою надає фірмам певні переваги

маркетингу та логістики не

тільки через покращення рівня сервісу за рахунок зменшення часу
доставки готової продукції та задоволення очікувань споживачів, а й
поліпшення просування нових товарів на ринок та здатність передбачати
й попереджати маркетингові рішення про просування готової продукції з
низькими рівнями запасів.
Проведене

дослідження

дозволяє

стверджувати,

що

метою

організації системи управління матеріальними потоками промислового
підприємства є підвищення ефективності діяльності підприємства на
основі централізації, оптимізації та інтеграції руху матеріальних потоків,
а також зниження операційних витрат підприємства та підвищення
якості продукції.
Отже,

враховуючи

різноманітність

систем

управління

матеріальними потоками, та їх домінуючу складову у загальній
інтегрованій системі управління логістичними потоками, має існувати
спрямованість

на

забезпечення

безперервного
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функціонування

виробництва в умовах мінливості потреб ринку та охоплювати стадії
закупівлі матеріалів, виробництва й збуту продукції.
Перспективними

напрямками

для

подальших

досліджень

євдосконалення системи показників для оперативного моніторингу
ефекивності логістичних систем промислових підприємств.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті обґрунтовано необхідність застосування інформаційних
систем стратегічного управління підприємства, розглянуто розробку
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моделі стратегічного управління на прикладі програмно-методичного
комплексу «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор».
Ключові слова: менеджмент, стратегічне управління, інформаційні
системи менеджменту, моделювання, ІНТАЛЄВ: Корпоративний
навігатор», SWOT-аналіз.
Постановка проблеми. В економічній літературі, присвяченій
проблемам менеджменту, розвиваються різноманітні концепції і підходи
до здійснення стратегічного управління підприємством, у тому числі й в
умовах використання інформаційних технологій. Зазначені тенденції
вимагають створення нових інформаційних систем та їх обліковоаналітичного забезпечення, які б разом із класичними інформаційними
системами

(фінансова,

управлінська,

маркетингова,

виробнича)

дозволили б сформувати інформаційну систему для моделювання
стратегії підприємства у відповідності до потреб менеджменту
підприємства.
Використання інформаційних технологій у процесі розробки
стратегії управління підприємством забезпечує дотримання основних
критеріїв якості інформаційного забезпечення – це точність, надійність,
доступність і своєчасність, оперативність і висока швидкість обробки та
передачі інформації.
Метою статті є обґрунтування впровадження інформаційних
технологій менеджменту на підприємствах України з метою підвищення
ефективності стратегічного управління підприємств з урахуванням
основних показників, які беруть участь в процесі його господарської
діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дослідження
та використання інформаційних технологій в системі управління
підприємством

знайшли

своє

відображення

в

працях

багатьох

вітчизняних і зарубіжних вчених: М.Н. Григор’єва, Т. Коннолі, О.В.
Матвієнка, В.І. Сергєєва, Й.С. Ситника, В.І. Старікова, О.П. Степаненко,
М.А. Терещенка, Л.А. Тімашової, Г.А. Титаренка, В.Б. Уткіна та інших.
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Проте, розробці моделі стратегії управління підприємством в умовах
використання інформаційних технологій уваги приділялось недостатньо.
Виклад основного матеріалу досліджень. В сучасних умовах
господарювання зростає науковий інтерес до розробки моделей
безпечного, стабільного й ефективного управління підприємствами.
Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному
використанні інформаційного ресурсу, дають змогу менеджерам
підприємств

ефективно

діяти,

мінімізуючи

ризик,

та

сприяють

підвищенню конкурентоспроможності підприємств під час здійснення
господарської діяльності.
В

сучасних

умовах

господарювання

стратегічне

управління

підприємством – це засіб, що забезпечує розвиток бізнеса в
довгостроковому періоді. Минулими подіями керувати неможливо,
теперішнє відбувається під впливом минулих обставин, і лише чітке
бачення майбутнього дає змогу змінити будь-що в теперішньому стані.
Щоб скористатись можливістю, майбутнім необхідно управляти, інакше
його настання виявиться абсолютно випадковим.
Про те, що на підприємстві відсутнє стратегічне управління
свідчать наступні фактори:
− менеджмент підприємства сфокусовано на вирішенні
оперативних задач і досягненні короткотермінових цілей. Для
успіху бізнесу менеджмент підприємства повинен одночасно
вирішувати дві задачі: підвищення поточної (оперативної)
ефективності бізнесу, тобто успішність підприємства на
даний час, а також розвиток і створення довготермінових
конкурентних

переваг,

тобто

успіх

підприємства

в

майбутньому. За відсутності стратегії, менеджмент і всі
співробітники концентруються виключно на першій задачі, а
із настанням завтрашнього, підприємство може виявитись до
цього абсолютно неготовим;
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− на підприємстві немає чіткого розуміння того, які
конкурентні переваги забезпечують бізнесу стабільність,
процвітання і розвиток. За сприятливих умов ринку поняття
конкурентних переваг може бути і не настільки важливим, але
враховуючи, що в останні роки економіка знаходиться у
нестабільній

ситуації,

вплив

конкурентних

переваг

є

критично важливим для підприємства;
− відсутні
досягнення

інструменти

стратегічних

розробки
цілей

і

моніторингу

бізнесу.

Стратегічне

управління виконує вадливі функції розвитку підприємства і
створення основ майбутнього успіху, а також фокусування
усіх ресурсів підприємства на досягненні довгострокових
цілей.
Для того, щоб ці функції втілити в життя необхідна технологія.
Інформаційні технології являють собою комплекс взаємопов’язаних
наукових, технологічних, інженерних дисциплін, які характеризують
різні особливості інформаційної діяльності суб’єкта господарювання в
процесі реалізації функцій управління в межах його організаційноуправлінської структури. Інформаційні системи виробництва покликані
підвищити оперативність і якість обробки інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень як в окремих структурних підрозділах,
так і в масштабах усього підприємства в цілому [1].
Інформаційні технології є незамінним елементом структури
управління підприємством (рис. 1).
Існує певний логічний процес послідовного визначення правил
перетворень: Ідеологія – Методологія – Технологія. У даному продукті
не розглядається рівень ідеології, тобто нас не хвилюють базові цінності
власників

підприємства

й

цінності

самої

системи

управління.

Проектування системи управління починається з рівня методології –
вибору цілей і завдань для підприємства, тобто визначення продукту на
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виході. Потім відбувається вибір засобів перетворення вхідних ресурсів
для одержання вихідного продукту ефективним чином з урахуванням
обмежень цілей і завдань [6].
Інформаційні технології як елемент управління підприємством
Виробниче планування і управління

Заощадження ресурсів

Маркетинг і збут

Просування продукції та аналіз продажів

Управління запасами

Визначення необхідного рівня запасів і
стратегії їхнього поповнення

Облік і управління фінансами

Калькуляція собівартості

Інформованість керівника

Збір і обробка даних

Рис. 1. Інтеграція інформаційних технологій у систему управління
підприємством [8]
Застосування методики дозволяє проектувати в певному форматі
модель системи управління, здійснювати її коректування, вести архів
змін і т.д. Зміна системи управління для оптимального досягнення цілей
– і є розвитком системи управління самого підприємства [6].
Основним

завдання

впровадження

програмно-методичного

комплексу є системна оптимізація й розвиток системи управління
підприємством.

Завдяки

цьому

підприємство

стає

монолітною

структурою, спрямованої на втілення наміченої стратегії оптимальним
чином.
Одним із таких комплексів є програмно-методичний комплекс
«ІНТАЛЄВ:

Корпоративний

навігатор».

Програмно-методичний

комплекс «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор» призначено для
проектування і оптимізації системи управління підприємством –
створення візуальної, всеохоплюючої електронної моделі підприємства:
від

стратегії

підприємства

до

посадових

інструкцій

співробітників, а також пов’язаних із ними бізнес-процесів.
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рядових

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор» широко використовується в
поєднанні таких областей менеджменту як:
− реструктуризація системи управлення підприємством;
− впровадження системи менеджменту якості;
− розробка і оптимізація організаційної структури;
− моделювання і оптимізація бізнес-процесів;
− розробка системи фінансового управління;
− управління персоналом і мотивацією;
− розробка карти системи збалансованих показників
(СЗП) та ін.;
Ефективність від використання усіх можливостей зазначеного
продукту полягає у наступному:
1. Істотно знижується трудомісткість і підвищується якість
процесів:
− управління змінами на підприємстві;
− проектування, оптимізація і опис системи управління.
2. Створення комплексної електронної моделі підприємства, що
описує наповнення підсистем управління підприємством та їх взаємодія
між собою:
− стратегічне управління;
− управління персоналом;
− управління фінансами;
− управління бізнес-процесами;
− управління

взаємовідносинами

з

клієнтами

і

постачальниками;
− управління проектами;
− управління ІТ-службою.
3.

Підвищення

керованості

підприємством

і

забезпечення

спрямованості зусиль його внутрішніх служб на реалізацію загальної
стратегії.
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4. Виявлення «білих плям» та вузьких місць в системі управління,
які знижують ефективність діяльності всього підприємства.
5.

Впровадження

Системи

менеджменту

якості

(СМЯ),

у

відповідності до стандартів ISO.
Завдяки впровадженню «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор»
підприємство отримує:
− багатофункціональний інструмент управління змінами;
− уніфікований корпоративний стандарт опису системи
управління підприємством та регламентації його діяльності;
− ефективний

інструмент

розробки

і

управління

системою менеджменту якості на підприємстві;
− корпоративний
представлення

і

веб-портал

донесення

–

ефективний

інформації

про

засіб

систему

управління і змін, що у ній відбуваються до співробітників;
− колосальну

мінімізацію

витрат

на

підтримку

в

актуальному вигляді всього пулу регламентних документів
через автоматизацію внесення в них змін в разі появи змін в
самій системі управління.
При використанні «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор» разом з
іншими

продуктами

сімейства

«ІНТАЛЄВ:

Корпоративний

менеджмент» підприємство отримує, окрім зручного інструменту для
проектування і опису системи управління, також систему контролю за
реалізацією стратегії компанії з ергономічними засобами візуалізації
поточних показників діяльності і загального стану підприємства.
Програмно-методичний

комплекс

«ІНТАЛЄВ:

Корпоративний

навігатор» складається із двох базових складових:
− програмна платформа – власне програмне середовище
для проектування і опису системи управління підприємством;
− готові комплекти для «ІНТАЛЄВ: Корпоративний
навігатор»,

що

представляють
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собою

повноцінні,

методологічно

завершені

рішення

задач

проектування

системи управління: оргпроектування, моделювання бізнеспроцесів, проектування фінансового управління, стратегічне
управління, управління персоналом та ін., які завантажуються
в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор» (рис. 2).

Рис. 2. Екранна форма складу готових комплектів для «ІНТАЛЄВ:
Корпоративний навігатор»
Комплекти для «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор» – готові
типові реалізації в продукті конкретних управлінських завдань, що
виникають

при

проектуванні

комплексної

електронної

моделі

організації. Вони представляють собою файли конфігурації, що
завантажуються в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор».
Комплект є готовим управлінським шаблоном, покликаним істотно
спростити користувачеві процес проектування системи управління
підприємством. Він є опорою, основою від якої може відштовхуватися
користувач при проектуванні тієї або іншої підсистеми управління.
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Фактично, користувачеві необхідно лише наповнити комплект даними
свого підприємства відповідно до пропонованої методології. А для
урахування специфіки конкретної організації є можливість самостійного
доповнення запропонованого «ІНТАЛЄВ» типового комплекту. При
цьому також зберігається можливість проектувати систему управління
без або з частковим використанням комплектів.
Усі

комплекти

розроблені

професійними

консультантами

«ІНТАЛЄВ» на основі досвіду сотень проектів по проектуванню і
постановці системи управління на вітчизняних підприємствах. Яскравим
прикладом

реалізації

проектів

«ІНТАЛЄВ

Україна» є

наступні

підприємства: ЛГЗ «Хортиця», ТМ Гаврилівські курчата, фармацевтична
фірма «Дарниця», КП «Київський метрополітен», «Мрія Агрохолдинг»,
телеканал «Інтер» та багато інших.
Кожен комплект містить повний набір об’єктів, необхідних для
реалізації поставленого перед комплектом завдання, наприклад, опису
організаційної структури підприємства. Залежно від потреб, користувач
може підібрати необхідний саме йому набір готових комплектів, які
легко інтегруються між собою для спільної роботи. Так, до складу
комплекту Стратегічне управління входять пакети «SWOT-аналіз»,
«Система збалансованих показників», «PEST-аналіз» і «Інші види
аналізу» (див. рис. 2).
Так,

вибираючи

вкладку

«SWOT-аналіз»,

користувач

має

можливість обрати вже існуючі поля або заповнити їх у відповідності до
показників свого підприємства. В результаті отримаємо орієнтири
розвитку підприємства та взаємозв’язок між можливостями і сильними
сторонами підприємства (рис. 3).
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Рис. 3. Екранна форма орієнтирів розвитку підприємства, сформована
у«ІНТАЛЄВ: Корпоративний навігатор»
Також ключової уваги заслуговую вкладка «Система збалансованих
показників» (рис. 4).

Рис. 4. Карта збалансованих показників
Система (карта) збалансованих показників, далі просто карта, є
індикатором реалізації стратегії підприємства, панеллю приладів, на яку
виведена уся необхідна для управління інформація.
Як ми уже визначили, карта є набором індикаторів. Вона показує
вірність виконання певних стратегій і наближення до певних цілей.
Тому, для того, щоб почати проектувати карту, необхідно визначитися з
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деревом цілей і стратегічною структурою.
Збалансована система показників (Balanced Scorecard) переводить
місію і загальну стратегію підприємства в систему чітко поставлених
цілей і задач, а також показників, що визначають ступінь досягнення
даних установок в рамках чотирьох основних перспектив: фінансів,
клієнтів, внутрішніх бізнес-процесів, навчання і росту (рис. 5).

Рис. 5. Модель карти стратегічних цілей верхнього рівня
Сукупність всіх комплектів електронної моделі підприємства,
дозволяє користувачеві продукту повністю зібрати, спроектувати і
описати систему управління організацією, забезпечити тісний і наочний
взаємозв’язок комплектів між собою.
До складу кожного комплекту для «ІНТАЛЄВ: Корпоративний
навігатор» входить:
− робоча

конфігурація

(набір

об’єктів

комплекту,

шаблон структури даних комплекту) у вигляді окремого
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файлу,

завантажуваного

у

продукт,

з

яким

працює

користувач;
− демонстраційна модель з внесеними демо-даними –
наприклад,

спроектованою

системою

управління

підприємством;
− методичні вказівки по використанню комплекту у
вигляді тексту, ілюстрацій та відео-роликів;
− підтримку користувачів комплекту за допомогою
порталу підтримки.
При цьому, в продукті можливо створювати власні Комплекти
довільної спрямованості, що не входять в стандартний перелік
пропонованих «ІНТАЛЄВ», або необмежено розширювати вже існуючі
готові Комплекти виходячи із специфіки свого підприємства.
Комплект Стратегічне управління може бути призначено директору
або управляючому власнику з метою розробки і донесення до
співробітників стратегії підприємства, проектування під неї оптимальної
системи

управління,

а

також

контролю

руху

підприємства

і

відповідності із розробленою стратегією, аналізом відхилень.
Висновки. В рамках стратегічного управління у «ІНТАЛЄВ:
Корпоративний навігатор», користувачі мають можливість:
1. Формалізувати результати передпроектного обстеження.
2. Здійснити розробку і формалізацію стратегії підприємства:
− розробити систему цілей підприємства. Проектуються
цілі верхнього рівня – визначається місія підприємства, її
бачення і дерево цілей – починаючи зі стратегічних цілей
верхнього рівня з послідуючою деталізацією до показників
роботи підрозділів і конкретних співробітників;
− розробити стратегію за допомогою SWOT-аналізу.
SWOT-аналіз

призначений

для

визначення

позиції

підприємства на ринку. В матриці SWOT підприємство
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визначає свої сильні і слабкі сторони по відношенню до ринку
своєї діяльності, а також можливості і загрози із зовнішнього
по відношенню до підприємства середовища. При побудові
матриці SWOT необхідно виділяти лише найбільш критичні
для підприємства елементи і ранжувати їх за ступенем
важливості;
− вибрати стратегічні правила досягнення поставлених
цілей з урахуванням результатів SWOT-аналізу.
3. Спроектувати систему реалізації стратегії – карту системи
збалансованих показників (СЗП). Карта збалансованих показників є
індикатором діяльності компанії, панеллю приладів, на яку виведена вся
необхідна для управління інформація. Вона показує правильність
виконання певних стратегій і наближення до певної мети:
− розробити і описати види перспектив для створення
карти СЗП;
− розробити карту (логіку взаємозв’язків) показників
СЗП і одиниць виміру для показників;
− розробити допустимі параметри значень показників
карти СЗП по певних сценаріях;
− спланувати значення показників карти СЗП (ключові
показники ефективності) підприємства на майбутнє;
− здійснити

декомпозицію

показників

карти

для

структурних підрозділів;
− визначити

чинники

для

системи

мотивації,

що

пов’язана з досягненням цільових показників;
− розробити план заходів щодо досягнення цільових
показників карти СЗП.
Зі всього вищесказаного можна зробити висновок, що Інталєв:
Корпоративний навігатор – це засіб для створення і підтримки в
актуальному

вигляді

електронної
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моделі

системи

управління

організацією.
Таким

чином,

користувачі

мають

можливість

спроектувати

стратегію управління підприємством, а потім працювати з «пультом
управління» в спроектованій системі управління підприємством.
Список використаних джерел:
1. Годин

В.В.,

Корнеев

И.К.

Информационное

обеспечение

управленческой деятельности. –М.: Мастерство; Высшая школа,
2001. – 240 с.
2. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. –
CПб.:Питер, 2010. – С.136.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура:Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ,
2008. – С.77-78.
4. Нечволода

Л.В.

Автоматизация

управления

развитием

производственных фондов машиностроительного предприятия на
основе информационных технологий // Вісник ХНУ.– 2008.–№3, Т. 2.
– С. 255–259.
5. Ситник Й.С. Формування інтегрованої інформаційної системи для
потреб

інтелектуалізації

систем

менеджменту

промислових

підприємств / Й.С. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012.
– №10. – С. 266-274.
6. Старинский Б. Стратегическое управление / Б. Старинский //
Финансовий директор. – 2007. – №7. – С. 19-23.
7. Терещенко М.А. Методи управління підприємством: аналітичний
аспект / М.А. Терещенко // Збірник наукових праць Таврійського
державного агротехнологічного університету (економічні науки). –
2013. – №1(3). – С. 257-262.
8. Тімашова Л.А., Степаненко О.П.

Інформаційні технології в

антикризовому управлінні підприємствами // Науковий вісник ДПА
України. – 2003.– №4. – С. 33-39.
761

9. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем
менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В.
Шуляр. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 335 с.

Матійчук Д.В., Білоусова Т.В.,здобувачі освітнього ступеня
«магістр»
Науковий керівник: Махначова, Н.М. , к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку
інтернет-торгівлі в Україні, подані переваги створення інтернетмагазинів, недоліки їх функціонування та шляхи усунення існуючих
проблем,систематизовано перспективи та проблеми розвитку
інтернет-торгівлі в Україні,
проаналізовано динаміку розвитку
електронної торгівлі в Україні за останні роки.
Ключові слова:інтернет-магазин, інтернет-торгівля, електронна
комерція, електронна торгівля, комерційна діяльність.
Постановка

проблеми.

В

сучасних

умовах

розширення

можливостей доступу до мережі Інтернет та постійного зростання його
користувачів вітчизняні підприємства одержали потенційні можливості
для активної інтеграції у електронне бізнес-середовище. Для України
інтернет-торгівля набуває особливої актуальності, оскільки в існуючих
складних економічних умовах вона дозволяє швидко і з відносно
невеликими

витратами

організувати

збут

продукції

вітчизняних

товаровиробників, забезпечуючи тим самим їх виживання та розвиток.
Проте практика свідчить, що існуючий потенціал розвитку цього виду
бізнесу використовується явно недостатньою мірою, зокрема внаслідок
того, що вибір організаційних форм і технологічних засобів інтернет-
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торгівлі здійснюється нераціонально, без урахування специфіки товару
та споживача, особливостей обраних цільових ринків тощо.
Проблема розвитку й управління інтернет-торгівлею в сучасних
умовах в Україні набуває принципового значення через інтенсифікацію
процесів концентрації торговельних об'єктів; розвиток і появу нових
технологій, моделей застосування Інтернету в діяльності торговельних
підприємств; динамічність ринку в різних його сегментах; посилення
конкуренції з боку іноземних суб'єктів; модифікацію форм і видів
конкурентної боротьби, зокрема активізацію інтернет-маркетингової
діяльності торговельних підприємств.
Метою статті є аналіз перспектив і проблем розвитку інтернетторгівлі в Україні та розроблення рекомендацій щодо їх подолання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою
розвитку інтернет-торгівлі займалися такі вітчизняні та зарубіжні
науковці: В.В. Ковтунець, В.В. Царьов, А.А. Кантарович, Д. Еймор, Е.
Лоуренс, Б. Корбитт тощо.
Виклад основного матеріалу. Електронна торгівля не є новим
явищем. У цілому електронна торгівля може бути визначена як
здійснення угод (тобто купівля й продаж товарів і послуг або переговори
щодо купівлі й продажу) за допомогою електронних грошей або через
електронні мережі. Протягом багатьох років компанії обмінювалися
діловою інформацією за допомогою різних мереж зв'язку, але всі вони
були частками мережі. Інтернет дав можливість вбудувати електронну
торгівлю в комплексну мережу комерційної діяльності, яка здійснюється
у світовому масштабі з постійно зростаючою кількістю учасників.
Ми погоджуємось з дослідником Н.М. Тягуновою, яка пропонує
наступне визначення: «Інтернет-торгівля – це організація і технологія
процесу купівлі-продажу товарів, в якому весь цикл комерційної
транзакції або її частина відбувається електронним способом із
використанням телекомунікаційних мереж та електронних фінансово
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економічних інструментів за допомогою реклами й розповсюдження
товарів і послуг у мережі Інтернет» [5].
Ринок інтернет-торгівлі України перебуває на етапі бурхливого
розвитку. За останні 10 років кількість інтернет-магазинів у країні зросла
приблизно в 60 разів, а оборот онлайн-торгівлі перевищив 1 млрд дол. У
2010 році приблизно 7,5% обсягу української роздрібної торгівлі
припадали на покупки у «світовій павутині». Початок становлення
електронної комерції прямо пов'язаний із появою й розвитком Інтернету.
До 2000-х років глобальна мережа в Україні майже не розвивалася, а
більшість населення навіть не підозрювала про її існування. У 2000 р. у
країні налічувалося тільки 200000 користувачів Інтернету. Високі ціни
доступу разом із низькими швидкостями були нездоланним бар'єром для
розвитку онлайн-торгівлі. У 2000 р. в Україні діяло всього близько 100
інтернет-магазинів. Однак у наступні роки ситуація почала змінюватися.
Уже до середини 2000-х років Інтернет перестав бути екзотикою для
українців: у 2005 р. аудиторія інтернету перевищила 5 млн користувачів.
Це й стало основою для динамічного розвитку онлайн-торгівлі. У 2005 р.
кількість інтернет-магазинів виросла в п'ять разів і досягла 500. В 2008
р. налічувалося вже більше 3000 сервісів онлайн-торгівлі, в 2009 – 5500,
а в 2010 ця цифра перевищила 6000 [4].
Слід відмітити те, що для того щоб забезпечити обсяги продажу,
необхідно просувати сайт у пошукових системах, удосконалювати його
структуру та контент і покращувати юзабіліті. Історія створення
інтернет-магазинів показує, що за наявності якісного веб-ресурсу та
використання технологій і методів інтернет-маркетингу можна досягти
збільшення продажів у кілька разів. Основні переваги інтернет-магазину
в порівнянні зі звичайним наведені на рис. 1.
Зазначимо, що Україна має один із найнижчих показників інтернетторгівлі серед країн Центральної та Східної Європи. Найбільш активні
інтернет-покупці – чехи (53.5 %), словаки (48 %) і словенці (47.8 %). У
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Росії лише кожен п'ятий купує товари в Інтернеті, в Україні – тільки 8.5
% користувачів (при тому, що 37 % населення є активними
користувачами Інтернету й близько 53 % – користувачами платіжних
карток).
У цілому інтернет-активність малого та середнього бізнесу в
Україні на 30 % нижче, ніж у Німеччині, Ірландії та Бразилії. Тільки 35
% підприємств малого та середнього бізнесу розвивають свій бізнес в
мережі Інтернет: мають власний сайт, сторінку в соціальних мережах,
користуються інтернет-версією бізнес-довідників тощо.

Рис. 1. Переваги реалізації продукції через інтернет-магазин [3]
Нині на українському ринку інтернет-торгівлі представлені такі
бізнес-моделі діяльності підприємств:
- підприємства, для яких торгівля в Інтернеті є професійним бізнесом,
мають у своїй структурі підрозділи, що забезпечують високу якість
обслуговування клієнтів;
- мережі торговельних підприємств, які мають великий асортимент
товарів і за рахунок надання послуг із доставки збільшують обсяги
продажів;
- інтернет-магазини, які мають власний сайт, працюють як посередники
між споживачем і традиційним роздрібним магазином та, як правило, не
мають служби доставки;
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- традиційні роздрібні магазини, які мають власний сайт, що виконує
функції вітрини і є доповненням до основного бізнесу.
На сьогодні, в Україні спостерігається позитивна динаміка
зростання впливу мережі Інтернет. За даними Української асоціації
інтернет-реклами 30 % населення купували товари через Інтернет. На
відміну від європейців, для яких головним критерієм вибору магазину є
асортимент, для українців пріоритетною залишається ціна. І саме
інтернет-магазини можуть запропонувати більш низький рівень цін.
Водночас у невеликих містах вплив інтернет-торгівлі майже не
відчувається,

оскільки

інтернет-магазини

користуються

набагато

меншою популярністю через невисокий рівень охоплення населення
Інтернетом і низький рівень логістичної інфраструктури, необхідної для
оперативної

доставки

товару.

Покупцями

інтернет-магазинів

є

переважно жителі великих міст. Близько 40 % усіх інтернет-покупців
припадає на м. Київ, за ним Одеса (7 %), Харків і Дніпропетровськ (по 6
%), Львів (5 %). Аудиторія всіх інших міст та регіонів представлена в
меншій кількості і не перевищує 30 % . Ситуація пояснюється тим, що
представництва інтернет-магазинів поки що існують лише у великих
містах, доставка по Україні впливає на вартість покупки, що
автоматично робить покупки в Інтернеті менш привабливими [2].
Аналіз ставлення користувачів до Інтернет-торгівлі дозволяє
визначити основні стимулюючі та стримуючі фактори її розвитку.
Перелік факторів та функціональні можливості сайту, що впливають на
дію факторів, а саме дозволяють усунути негативний вплив стримуючих
факторів та посилити вплив стимулюючих факторів, наведені у таблиці
1. Деякі з цих факторів також можна використовувати підприємством
для стимулювання покупців обирати саме їх продукцію та відповідно
підвищувати конкурентоспроможність. У власному Інтернет-магазині
підприємство має можливість регулювати роздрібну ціну, надавати
766

клієнту варіанти більш зручного способу оплати та доставки, вчасно
інформувати про продукцію, знижки, акції тощо.
Таблиця 1
Фактори впливу на розвиток вітчизняної Інтернет-торгівлі[1]
Фактори впливу на

Функціональні можливості сайту, що

розвиток

впливають на дію факторів

Інтернет-торгівлі
Стримуючі

Нейтралізуючі

Невпевненість

у

- Наявність на сайті підприємства форуму для

якості та

покупців;

функціональності

-

можливість

залишити

коментарі

про

продукцію;
- можливість бальної оцінки продукції;
- детальний опис продукції, матеріалів, з яких
вона виготовлена;
- фото та відео використання продукції
Ризик шахрайства

- Детальна інформація про підприємство на
сайті;
- функціональність сайту;
- інформація щодо умов оплати та доставки;
- клієнтська угода;
- можливість оплати продукції під час
одержання

Тривалі

терміни

- співпраця з транспортними компаніями;

(неможливість)

-

надання

доставки

транспортування;

можливості

вибору

- оперативність реагування;
- інформація про вартість доставки
Відсутність гарантії

інформація про надання гарантій в комплексі
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з засобами, які дозволяють упевнитися в
якості продукції: можливість оплати в момент
одержання товару, наявність відгуків клієнтів,
у тому числі критичних
Складність процедури

детальна

інформація

щодо

процедури

повернення

повернення продукції, способів та термінів
повернення грошей

Стимулюючі

Підсилюючі

Нижча ціна

Акції, що стимулюють придбання продукції
через е-магазин

Економія часу
Широкий

Повнота інформації щодо терміну доставки
вибір

продукції

Можливості обрання продукції незалежно від
географічного
Місцезнаходження

Можливість

вибору

способу

Детальна інформація щодо способів оплати,
можливість здійснення інтернет-платежу

оплати
Можливість

вибору

способу

Детальна інформація щодо способів доставки
та їх вартість

доставки
Зручність замовлення

Функціонування електронного магазину

Своєчасність

Інформація про наявність товару та розміри.

інформації про
товар
Розглянемо специфіку продукції, що реалізується в Україні через
Інтернет. Сьогодні в Інтернет добре продаються товари, що не
потребують контакту з покупцем: книги, одяг, косметика, комп'ютери та
їх комплектуючі (рис. 2). Незважаючи на побоювання споживачів, online магазини набирають популярності. Українці все частіше купують
768

через Інтернет квитки, книги, одяг, предмети побуту та ін. У 2012 р.
покупці витратили на придбання продукції on-line близько 1,6 млрд дол.
США, а у 2013 р. – більше 2 млрд дол. США.

Рис. 2. Частка респондентів, які купують товари в мережі Інтернет [3]
Інтернет-магазини

в

Україні

мають

певні

особливості,

що

відрізняють їх від закордонних аналогів. На відміну від США та Європи,
де до списку провідних онлайн-магазинів часто входять філії реально
існуючих, в Україні найбільшою популярністю користуються повноцінні
віртуальні ресурси електронної комерції. Наприклад, один із лідерів
роздрібної торгівлі в Україні – «Фокстрот» – не входить навіть до
десятки найбільших віртуальних магазинів. А рейтинг найпопулярніших
торговельних онлайн-ресурсів очолює супермаркет Rozetka.
З іншого боку, далеко не всі інтернет-магазини є активними
гравцями на ринку. Торговельних суб’єктів, річний товарообіг яких
перевищує 1 млн дол., налічується в Україні приблизно сто. Проте
зростання обороту інтернет-торгівлі в Україні істотно перевищує темпи
розвитку традиційної, тому частка товарів, куплених у мережі,
неухильно зростає.
Відмітимо, що добовий оборот інтернет-торгівлі тільки в Києві
оцінюють у кілька сотень тисяч доларів, причому ця торгівля є
переважно роздрібною, а товари порівняно недорогими. Зростання
популярності інтернет-торгівлі в Україні пояснюють у першу чергу тим,
що витрати на запуск інтернет-магазину складають від 2 до 15 тис дол.,
769

що неможливо порівняти із витратами на відкриття реального магазину.
До того ж, за різноманітністю асортименту та цінами інтернет-магазини
складають серйозну конкуренцію звичайним магазинам та навіть
торговельним мережам.
Стрімке зростання електронної торгівлі та її вплив на українське
суспільство й економіку викликає потребу в ефективному державному
регулюванні даної сфери. В електронній торгівлі зацікавлені різні сфери
бізнесу, тому необхідна координація діяльності багатьох регулюючих
органів і органів влади: від податкових структур до органів керування
поштовим зв'язком і телекомунікаціями.
Електронна торгівля має принести українській економіці й
суспільству наступні вигоди: інвестиції, дохід від експортних операцій,
підвищення заробітної платні, а також збільшення бази оподатковування
[4].
Слід зазначити, що у ході опитування українських підприємців
виявлено, що більшість підприємців (58 %) ніколи не замислювалися
про створення власного сайту для підприємства. Веб-сторінка, на їхню
думку, взагалі не потрібна для просування товарів і послуг. Власники
підприємств, у яких є сайт, вважають, що він потрібен лише для
розміщення там контактів (82 %), короткої інформації про підприємство
(46 %), а також прайс-листів (53 %). Тільки один із п’яти опитаних
підприємців використовує сайт для інтернет-торгівлі.
Результати маркетингових досліджень свідчать, що купують в
Інтернеті переважно непродовольчі товари середньої цінової категорії:
продукти не користуються попитом, оскільки мають властивість швидко
псуватись, а надто дорогі речі просто бояться купувати через Інтернет.
Середній розмір однієї покупки суттєво варіюється. Вартість чека в
середньому коливається в межах 100–200 доларів США, хоча
спостерігається чітка тенденція до його збільшення. Все більше
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покупців зважується на здійснення дорогих покупок, тоді як кількість
дрібних падає.
У цілому по країні чітко простежується гендерна нерівність: 80 %
клієнтів

українських

інтернет-магазинів

є

чоловіками.

Причому

більшість із них віком 26–50 років. Працюють вони переважно у сфері
торгівлі (16 %), інформаційних технологій (10 %), будівництва (7 %),
транспорту і зв'язку (5 %). За посадами це: власники бізнесу і керівники
відділів – по 19 %, директори і ІТ-інженери – по 7 %, заступники
керівників підрозділів – 5 %. Тобто, сукупний місячний дохід більше ніж
половини учасників інтернет-торгівлі перевищує середній по Україні[2].
В Україні сайти інтернет-магазинів з’являються практично кожного
дня. Це є закономірним, оскільки в цю галузь ще не проникла
бюрократія і вона не обкладена великими податками. Однак інтерес
законодавчої влади (Верховної Ради України) до електронної комерції
зростає, і наразі розглядаються питання щодо регламентації інтернетторгівлі.

Втручання

держави

в

електронний

бізнес

загрожує

підприємцям підвищеними податками та обмеженістю свободи їхніх дій,
що може істотно знизити його привабливість. Проте розумна його
регламентація дозволить захистити права споживачів і понизити їхні
ризики. Для повноцінного розвитку інтернет-торгівлі в Україні бракує
чітких правил регулювання комерційної діяльності в Інтернеті, які б не
обмежували дії підприємців й одночасно захищали права споживачів у
мережі. Узагальнення викладеного дозволило систематизувати існуючі
перспективи та проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні (табл. 2).
Таблиця 2
Перспективні напрямки розвитку Інтернет-торгівлі в Україні і
проблеми їх реалізації [3]
Напрямки

Основні проблеми

розвитку

Рекомендації щодо їх
подолання
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Продаж

Наявність сильного, добре

Створення єдиних правил

споживаних

розрекламованого гравця

для продажу споживаних

на

товарів на сайті (з

ринку (Slando.ua);

коментарями та оцінками

відсутність

експертів);

гарантій щодо якості

активна реклама для

товарів на

залучення покупців через

сайті; недовіра населення

різні канали комунікацій

Залежність від відстаней

Введення простих тарифів

будівельних

(висока

на

матеріалів,

вартість доставки у разі

перевезення обладнання або

металопрокату,

віддаленості від центру

створення стратегічних

великого

реалізації); складність

складів у різних регіонах

документообігу

для зниження вартості

(відсутність

перевезень;

"мокрих" печаток в

ведення електронного

електронних

документообігу;

документах)

перевірка даних контактних

товарів

Продаж

обладнання

сторін
Продаж послуг
(ремонтні,
косметологічні,
тренінгові)

Невідповідність очікувань

Наявність на сайті

реальному ефекту; на

посилання

сайті ціни

"Відгуки. Рекомендації" для

зазвичай нижчі від

ознайомлення з

реальних для

результатами наданих

залучення більшої

послуг, наприклад фото "До

кількості

та після";

покупців

встановлення чітких
фіксованих цін на певний
вид послуг з детальним
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описом
Створення

Висока собівартість

Створити сервіс на основі

сервісів із

ручної

аукціонних торгів (для

роботи; неможливо

товарів розкоші);

оцінити

Надання детальної

якість товару "у руках"

інформації про товар,

продажу handmade
товарів

власника, перегляд галереї
робіт майстра
Створення

Недовіра до продавців;

Установлення чітких

незадовільні терміни

термінів

клубів (купівля

поставок;

доставки з можливістю

товарів відомих

великі націнки, зумовлені

відшкодування у разі

світових

вартістю пересилки

затримки товару;

брендів)

товару

здійснення оптових

шопінг-

закупівель для зниження
кінцевої ціни реалізації
Розвиток

Достатньо високий рівень

Здійснення активної

інтернет-

початкової ціни на

реклами;

товари;

встановлення адекватних

пасивність покупців;

цін, враховуючи споживчий

продажу зі

велика

попит на

знижками

кількість аналогів

товар;

(torg.alkar.net,

ретельний відбір цільової

aukro.ua, auction.lg.ua).

аудиторії

аукціонів та
порталів

Відмітимо те, що в Україні інтернет-торгівля є галуззю, що
демонструє найшвидші темпи зростання серед усіх галузей економіки.
Електронна комерція в країні не так давно пережила етап зародження і
перемістилася на етап зростання. Обсяги інтернет-торгівлі у загальному
обсязі роздрібної торгівлі є порівняно малими. На кінець 2012 р.
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інтернет-торгівля становила близько 1,5–2% від загального обсягу
роздрібної торгівлі, що набагато менше, ніж, наприклад, у Росії, де
проникнення

інтернет-торгівлі

наблизилося

до

3%,

при

середньосвітовому показнику 6,5%, або показнику США 10,1%.
Зазначимо, що позитивним моментом для України є те, що
електронна торгівля дозволяє здійснювати низку робіт, таких, як
розробка програмного забезпечення й технічні послуги, безпосередньо
за місцем перебування консультантів, а не в тій країні, в якій потрібні
відповідні послуги. Це полегшує продаж українських послуг, які до
останнього часу значно відставали через обмеження, пов'язані з
пересуванням фізичних осіб. Також інтернет-економіка створює в
Україні значну кількість супровідних підприємств. Це викликано
потребою в апаратному комп'ютерному забезпеченні й послугах
менеджерів, у тому числі в забезпеченні безпеки, бухгалтерському
забезпеченні й обслуговуванні клієнтів [4].
Висновки. Таким чином, на підставі викладеного вище можна
зробити висновки, що для України електронна торгівля відкриває нові
перспективи. Діяльність державних і адміністративних органів має
вирішальне значення для розвитку електронної торгівлі в Україні й
одержання тих переваг, які можна отримати за її допомогою: доступ до
експортного ринку, робочі місця для кваліфікованої робочої сили,
доступ до інвестиційного капіталу, а також збільшення податкових
надходжень від застосування електронних платежів. Для того, щоб
скористатися всіма цими перевагами, потрібно усунути різноманітні
бар'єри на шляху ефективного розвитку електронної торгівлі в Україні.
Також слід відмітити, що Україна має значний потенціал розвитку
інтернет-торгівлі як на національних, так і зарубіжних ринках. Цей вид
комерційної

діяльності

бізнесменам-початківцям,

дозволяє
а

знайти

також

своє

місце

підвищити

на

ринку

ефективність

функціонування великих підприємств, зокрема тих, що виготовляють і
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просувають на ринку продукцію промислового використання. Важливим
завданням власників інтернет-магазинів має стати завоювання довіри
населення України шляхом ведення чесного бізнесу та забезпечення
конкурентоспроможних цін на товари та послуги, які реалізуються через
мережу Інтернет.
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Управління проектними ризиками
Кожнепідприємство,якефункціонуєусучаснихумовах,прагнедорозви
ткусвогопотенціалу.Більшістьуспішнопрацюючихпідприємствзобов'язан
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ісвоїмуспіхомрозробцітавипускунаринокновихтоварів,впровадженнюнов
ихметодіввиробництватазбуту,проникненнюнановіринки,розробцітавпро
вадженнюновихпроектів.Всецепов'язанозризиком.Узв'язкузцим,аналізри
зиківзапроектом,їхоцінкатауправлінняпроектнимиризикамиєактуальною
.
Метоюаналізупроектнихризиківєоцінкавсіхвидівризиківпроекту,ата
кожвизначення:можливихшляхівзниженняризиків,ступенядоцільностіре
алізаціїпроектупринаявномурівніризикутаметодівйогозниження.Наукове
цьМазурЕ.П.усвоїйроботі«Інноваційніризикивдіяльностіпідприємства»п
одавосновнізадачіаналізупроектнихризиків[2](рис.1).

Облікризиківприоцінці
доцільностіреалізаціїсп
особуфінансуванняпро
екту

Оцінкаризиківпроекту

Основнізадачіаналізуп
роектнихризиків

Виявленняфакторів,що
впливаютьнаризик

Пошукшляхівзниж
енняризиків

Облікризиківпри
оцінцідоцільнос
тіреалізаціїпроек
ту

Виявленняризи
ківзапроектом

Рис.1.Основнізадачіаналізупроектнихризиків
Приоцінціпроектівпередбачається,щовсіпочатковівеличини,зокрема
величинигрошовихпотоків,відоміабоможутьбутиточновизначені.Уреаль
нійситуаціїтакогопрактичнонебуває.Параметри,щовизначаютьвеличинуг
рошовихпотоків,можутьнабуватизначень,якімаютьвідхиленнявідочікува
них.
Уінвестиційномутафінансовомуменеджментіпідризикомрозуміютьс
тупіньневпевненостівотриманніочікуванихдоходіввідінвестицій.Апідриз
икомпроекту–
міруневпевненостівотриманніочікуваногорівняприбутковостіприреаліза
ціїпроекту.ІлляшенкоС.М.усвоємупосібникупише,щопроектніризики–
цепередбачуванепогіршенняпідсумковихпоказниківефективностіпроекту
,щовиникаєпідвпливомневизначеності.Укількісномувиразіризикзазвичай
визначаєтьсяякзміначисельнихпоказниківпроекту:чистоїприведеноїварто
сті,внутрішньоїнормиприбутковостітатермінуокупності[1,3].
Можнавиділитинаступніосновніризики,властивіпрактичновсімпрое
ктам:маркетинговийризик,ризикнедотриманняграфікупроекту,ризикпере
вищеннябюджетупроекту,атакожзагальноекономічніризики.
Маркетинговийризик—
церизикнедоотриманняприбуткуврезультатізниженняоб'ємуреалізаціїабо
цінитовару.Причиноюйоговиникненняможебутинеприйняттяновогопрод
уктуринкомабодужеоптимістичнаоцінкамайбутньогооб'ємупродаж.Поми
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лкивплануваннімаркетинговоїстратегіївиникаютьголовнимчиномчерезне
правильнепозиціонуваннятовару,помилоквполітиціпросування,невірноїо
цінкиконкурентоспроможностіринкуабонеправильногоціноутворення.
Причинивиникненняризикунедотриманняграфікутаперевищеннябю
джетупроектуможутьбутиоб'єктивними(змінамитногозаконодавстваумо
ментпроходженнямитногоконтролюустаткуванняі,якнаслідок,затримкав
антажу)тасуб'єктивними(недостатнєопрацьовуваннятанеузгодженістьро
бітпореалізаціїпроекту).Ризикнедотриманняграфікупроектупризводитьд
озбільшеннятермінуйогоокупностітанедоотриманнявиручки.
Аналогічнимчиномназагальніпоказникиефективностіпроектувплива
єризикперевищеннябюджету.Алеіснуютьособливіметодикидляточноїоці
нкитермінутабюджетупроекту,зокремаметодPERT-аналіз.
Дозагальноекономічнихвідносятьризики,пов'язанііззовнішнімиповід
ношеннюдопідприємствачинниками,наприкладризикизміникурсіввалютт
апроцентнихставок,посиленняабоослабленняінфляції.Дотакихризиківмо
жнатакожвіднестиризикзбільшенняконкуренціївгалузізпричинизагально
горозвиткуекономікивкраїнітаризиквиходунаринковихгравців.Вартовідз
начити,щоданийтипризиківможливийякдляокремихпроектів,такідлякомп
аніївцілому[4].
Дляефективноїоцінкиризиківпроектуїхдоцільноструктуруватизавідп
овіднимирівнями.Верхнійрівень–ризики,властивігрупібізнеспроцесів,щоохоплюютьвесьпроект,атакожзовнішніризики.Нижнійрівень
–ризики,щоіснуютьврамкахкожногобізнес-процесупроекту.
Верхнійрівеньризиківпов'язанийізстратегічнимицілямипроекту,таки
мияк:організаціятаведенняпроцесівпроекту;змінивитраттатермінівпроек
ту;змінавимогдопродуктупроекту.Нанижньомурівнівосновномуприсутні
специфічніризикикожногоконкретногопроцесупроекту.Наприклад,ризик
и,пов'язанізматеріальнотехнічнимпостачанням,документацією,розробкоюіт.д.
Оцінкаризиківздійснюєтьсявпроцесіплануванняпроектутавключаєяк
існийікількіснийаналізи.Якщозапідсумкамиоцінкипроектприймаєтьсядо
виконання,топередпідприємствомпостаєзавданняуправліннявиявленими
ризиками.Занаслідкамиреалізаціїпроектунакопичуєтьсястатистика,якадо
зволяєнадаліточнішевизначатиризикиіпрацюватизними.Якщожневизнач
еністьпроектузанадтовисока,товінможебутивідправленийнадоопрацюван
ня,післячогозновупроводитьсяоцінкаризиків(рис.2)[4].
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Рис.2.Процедураоцінкитауправлінняризиками
Отже,мноюбулосистематизованотеоретичнітапрактичнінапрацюван
нястосовноуправлінняпроектнимиризиками.Такожбуловиділеноосновніп
роектніризикитаризикиувідповідностідофазпроекту.Визначеніпроцедури
оцінкитауправлінняпроектнимиризиками.Розглянутонайбільшпоширені
методикількісногоаналізуризиків.Враховуючиситуаціювнашійкраїні,пер
спективнимивважаютьсянауковідослідженнящодовикористанняновітніх
комп’ютернихпрограмупрактиціуправлінняпроектнимиризиками.
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Розвиток та удосконалення системи сертифікації продукції як
інструменту управління якістю на підприємстві
Актуальність і практична значущість цієї теми зумовлена тим, що
людина дедалі більше підпадає під інформаційну атаку, стає менш
захищеною від техногенного фактора. Це вимагало винаходу певного
захисту інтересів простого споживача та виробника продукції. Таким
захистом стала стандартизація вимог до продукції, виробництва.
Питання управління якістю, стандартизації та сертифікації
продукції досліджували в своїх наукових працях такі науковці та
дослідники як Агєєв Є.Я., Лойко Д.П., Вотченікова О.В., Удовіченко
О.П., Топольник В.Г., Шаповал М.І., Болотніков А.О., та ін.
Сертифікація продукції є різнобічним та багатогранним поняттям,
яке потребує загального обґрунтування щодо сфери якості продукції.
Складовою частиною діяльності, що стосується технічного
регулювання, стали системи сертифікації продукції та акредитації
випробувальних центрів та лабораторій.
Сертифікація — визнаний у світі спосіб незалежної оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг встановленим вимогам.
На думку Болотнікова А.О. сертифікація продукції - є комплексом
процедурних заходів, які повинні здійснюватись послідовно та
систематично, опираючись на власні правила, управлінням і мають на
меті підтвердження відповідності одиниць продукції визначеним
вимогам та технічним умовам, які зазначені в стандартах.
Дані процедури покликані гарантувати якісні параметри продукції
шляхом контрольних випробувань та для їх підтвердження надавати
сертифікат [1, C.76].
Шаповал М.І. запевняє, що на сьогодні сертифікація продукції
являється одним з найважливіших механізмів управління якістю
продукції, який для споживача може представити підтвердження про її
якість та і екологічність, безпеку та конкурентноздатність [7, C.79].
Куйбіди М.С. стверджує, що
сертифікат на систему якості
представляє собою документ, який засвідчує потрібні вимоги для
споживачів під час здійснення торгових операцій.
Крім цього, сертифікaт відповідності запевняє споживача в
безпечності, екологічності та дотриманні всіх вимог щодо майбутньої
експлуатації виробу та виявлення браку. Застосувaння сертифікації
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створює передумови для успішного розв’язaння низки важливих
соціaльних й економічних проблем і завдaнь.
На данний час у світі сертифіковано понад 600 тисяч систем
менеджменту якістю за даними Міжнародної організації зі
стандартизації ISO[2, C.50-51].
Багaторічний досвід провідних компаній розвинених країн світу
свідчить про те, що наявність сертифікaта ISO підтверджує якість
процесу виробництва продукції, поліпшує імідж компaнії та підвищує
рівень довіри до виробникa.
На даний час в Україні не використовується максимально досвід
підприємств, які досягли значного рівня ділової досконалості, не
встановлено тісну взaємодію та обмін інформaцією між ними, різниця у
якості продукції України й провідних промислово розвинених країн
світу значна.
До перевaг впровадження системи сертифікації відносять [4, C.200]:
- розширення колa замовників та ринків збуту, отримання
можливості співпраці з іноземними пaртнерами;
- можливість отримати перевагу залученні кредитів та інвестицій;
- підвищення ефективності виробництва;
- підвищення ринкової вaртості підприємствa;
- підвищення рівня задоволеності споживачів, якості товарів та
послуг;
- покращення фінансових результaтів за допомогою скорочення
витратів часу та матеріалів; браку продукції, витрат на компенсацію за
гарaнтією; втрaт споживaчів і ринків,
- можливість використання сертифікату в рекламних цілях;
- чіткий розподіл відповідальності та повноважень як в межах
підрозділу, так і в межах всього підприємства;
- зміцнення ділової репутaції підприємствa, підвищення рівня його
конкурентноздaтності.
До причини, що не дозволяють повною мірою використати
позитивний ефект від запровадження систем управління якістю на
вітчизняних підприємствах відносять:
1. Економічні. Коли стимулів у підприємств до запровaдження
систем управління недостатньо, щоб вони перевaжили
різноманітні трудові та фінансові витрати.
2. Політичні. Недостaтнє стимулювання зі сторони держави.
3. Людські. На данний час не всі керівники усвідомлюють те, що без
сучасних систем управління вони не матимуть у нaйближчому
мaйбутньому стaбільності та зростaння; значні сумніви
керівництвa щодо доцільності впровaдження системи управління
якістю.
4. Організaційні.
Недостатнє
інформування
про
перевaги
міжнародного стандарту ISO 9000[3, С.135].
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Національні виробники, які представляють свою продукцію на
міжнародних ринках, пересвідчились, що без упровадження систем
управління якістю неможливо на завойованих міжнародних ринках
збуту бути конкурентноспроможним та знайти торгового партнера.
Досить активно впроваджуються системи управління якістю у
металургійній промисловості (ДП «Нікопольський трубний завод»), у
сфері послуг (ПрАТ «Київстар GSM»), в харчовій промисловості (ПрАТ
«Оболонь», НВАО «Масандра», «Союз-Віктан», ПрАТ «Артемівський
завод шампанських вин»), у фармацевтичній промисловості (ПрАТ
«Борщагівський хімфармзавод», ПАТ «Фармак») [5, С.260].
За даними західних експерти, у найближчій перспективі на єдиному
європейському ринку до 95 % контрактів укладатимуться тільки за
наявності в постачальника сертифіката ISO серії 9000, а також без цього
документа підприємства все частіше не допускаються до участі в
тендерах [6, С.145].
Отже, можна стверджувати, що стандартизація є необхідним та
вагомим інструментом управління якістю продукції підприємства, адже
за допомогою нього можливо здійснювати вагомий вплив на виробничі
процеси підприємства та є необхідною умовою його розвитку виходячи
з сучасних вимог, які ставить перед вітчизняними товаровиробниками
ринкова економіка.
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Розроблення рекламної стратегії підприємством та управління нею
в сучасних умовах господарювання
Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що в
сучасних умовах господарювання, в сучасній економіці, пропозиція
перевищує попит на товари, саме тому просування товарів до споживача
вимагає систематичного здійснення рекламної діяльності. Рекламна
діяльність підприємства здійснюється в умовах жорстокої конкурентної
боротьби і в таких умовах спостерігається відсутність стратегічної
орієнтації рекламної діяльності, необґрунтованість вибору звернення та
нераціональні витрати коштів на управління рекламною стратегією
підприємства.
Аналіз
останніх
досліджень.Теоретичні
і
практичні
аспектирозроблення рекламної стратегії підприємством та управління
рекламною діяльністю досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені такі, як
А.Вакалюк, М.Лазебник, А.Карпенко, М.Хацер, Ю.Митрохіна,
Ф.Котлер, А.Кутлалиев, А.Попов та інші.Підприємство використовує
рекламну компанію для інформування споживачів про різноманітність
товарів та послуг, а також виступає в ролі «закликача» і безпосередньо
впливає на поведінку споживача. Американський вчений та письменник
Деніел Бурстин влучно висловився про вплив та роль реклами : «… Цій
новій сублітературі судилося торкнутися таємних почуттів людей і
такою величезною мірою вплинути на націю, чого не робили за всю
історію ні священні, ні світські писання» [10]. Реклама є невід’ємною
складовою розвитку конкуренції. Вона набуває особливого значення,
коли існують проблеми розшарування населення, перевиробництво,
перевищення пропозиції над попитом.
У вітчизняній і зарубіжній літературі існує досить багато
трактувань категорії «реклама». Термін «реклама» походить від латинс.
слова reklamare – «голосно читати» або «повідомляти». Згідно Закону
України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 271/96-ВР зі змінами та
доповненнями, реклама – розповсюджувана в будь-якій формі
інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і починання
(рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і
покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичній,
юридичній особі, ідей і починань і сприяти реалізації даних товарів,
ідей, починань [1].
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Відомий маркетолог Філіп Котлер дає наступне визначення
реклами: «Реклама являє собою неособисті форми комунікації,
здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації,
з чітко вказаним джерелом фінансування» [5, С.176].Дихтль Є. та
Хершген Х. під рекламою розуміють спеціальну форму комунікації, що
спрямована на спонукання людей до певної поведінки, що служить
цілям збуту [3, С.173]. Вітчизняні вчені мають власну думку стосовно
розуміння поняття «реклама». Відповідно Борисов А.Б. під рекламою
розуміє цілеспрямований вплив на пізнання потенційного споживача [2,
С.611].Філіп Котлер визначав рекламу, як будь-яка оплачувана
замовником форма неособистого представлення та просування ідеї,
товарів або послуг [6]
Враховуючи визначення, які були викладенні вище можна сказати,
що реклама є багатогранним та багатофункціональним явищем.
Основними характеристиками реклами як інструмента маркетингових
комунікацій є: експресивний характер; можливість ефективно подати
товар або саму фірму; масове охоплення аудиторії; можливість
багаторазового використання; спроможність умовити і переконати;
суспільний характер; спроможність спілкуватися з аудиторією у формі
монологу [8, С.115].
Організація рекламної діяльності може здійснюватись за двома
напрямами: перший - створення підприємством самостійних структур,
які займаються тільки рекламною діяльністю; другий - визначення
рекламної діяльності як напряму маркетингової діяльності підприємства
[9].Цілі
проведення
рекламної
кампанії
можуть
бути
найрізноманітнішими: впровадження на ринок нових товарів, послуг;
стимулювання збуту товарів або збільшення обсягу реалізації послуг;
перемикання попиту з одних товарів (послуг) на інші; створення
сприятливого образу підприємства (фірми) і товару; забезпечення
стабільності уявлень у покупців і партнерів про товар чи підприємство
(фірму); інформування про існування певної проблеми, звернувши увагу
на неї, та пропонування шляхів вирішення проблеми; формування
свідомого ставлення до певної проблеми [4,С.71]
Управління рекламною діяльністю підприємства є складним
процесом, який поділяється на такі етапи:
1. визначення потреби у рекламі товару, послуги чи ідеї, пропозицій
та замовлень на рекламу, а також формування цих замовлень при
укладанні контрактів;
2. проведення досліджень споживачів, товарів та послуг, ринку
продавців;
3. розробка стратегічних планів рекламної діяльності;
4. розробка тактичних та стратегічних планів проведення рекламної
кампанії;
5. створення рекламного звернення;
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6. визначення ефективності використання засобів масової
інформації для розміщення рекламного звернення[7].
Дослідивши етапи формування рекламної компанії, ми побачили,
що при розробці рекламної кампанії необхідно враховувати дві
особливості: по-перше, товар має бути чітко диференційований від
продукції конкурентів, а по-друге диференціація повинна мати цінність
для споживачів.
Також ми побачили, що однією з найскладніших маркетингових
проблем підприємства є прийняття рішення на рахунок розмірів витрат
на рекламу. Кожне підприємство зараз намагається планувати рекламні
заходи із мінімальними витратами та з максимальною ефективністю,
хоча ще декілька років назад над цим не замислювались. На
сьогоднішній день підприємства при складанні рекламної кампанії
визначають найбільш підходящі носії реклами та канали реклами, тому
рекламний менеджмент однієї продукції значно відрізняється від іншої.
Проаналізувавши ситуації, що стосуються ефективності реклами,
треба зазначити, що реклама може не задовольняти підприємство у двох
випадках: якщо рекламні заходи не змогли збільшити попит до
очікуваних результатів, тобто були неефективними або якщо вартість
реклами перевищує отриманий прибуток внаслідок неякісної реклами.
Але тут необхідно відзначити, що саме поняття ефективності передбачає
два значення – економічна і психологічна ефективність. І ефект від
рекламної кампанії можна побачити не зразу, це залежить від характеру
споживачів. Одні споживачі відкликаються на рекламні звернення зразу,
а інші протягом певного періоду. Також ефект який ми можемо
спостерігати протягом проведення рекламних заходів, може бути
реакцією споживача на попередні заходи. Тому за показником
ефективності не завжди можна трактувати успіх рекламної кампанії або
її провал.
Висновки. Таким чином рекламну кампанію необхідно розглядати
як комплекс заходів, а її управління є клопіткою роботою, яка вимагає
точного виконання. Сам процес розробки стратегії рекламних заходів
включає в себе написання не тільки основних етапів, а також вибір
ефективних носіїв реклами та їх каналів. Ефективність рекламних
заходів визначається двома значеннями – економічною та
психологічною ефективністю. А також передбачає в собі своєрідну
специфіку трактування результатів діяльності рекламної кампанії.
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Управління комунікаційною політикою підприємства в сучасних
умовах
На сьогоднішній день основною метою ринкової діяльності при
будь-якій концепції управління залишається одержання максимального
прибутку. Для досягнення цієї мети сучасному менеджменту замало
створити добрий товар завдяки постійному удосконаленню виробництва
і підвищенню якості, призначити вигідну для підприємства ціну та
продати даний товар якнайшвидше. Майже все, що роблять керівники,
щоб полегшити підприємству досягнення його найвищої мети, потребує
налагодженого і успішного обміну інформацією, тобто ефективних
комунікацій.
Здійснюючи свою діяльність в умовах стрімкого розвитку нових
технологій, істотного збільшення ролі інформації в усіх сферах
суспільного життя, якісного і кількісного зростання конкурентного
середовища, підприємства змушені забезпечувати систему ефективних
комунікацій свого бізнесу з зовнішнім і внутрішнім середовищем.
Найважливішим інструментом збереження і зміцнення ринкових позицій
виробничих структур є здійснення ними ефективної комунікаційної
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політики, а також постійне її вдосконалення.
Проблема удосконалення комунікаційної політики підприємства
на сьогоднішній день є дуже актуальною. На національних
підприємствах
можна
спостерігати
неефективний
розвиток
маркетингових комунікацій. На підприємствах, як правило, відсутня
чітка система планування і контролю комунікаційної політики, немає
чітких комплексних комунікаційних програм, відсутнє інформаційне
забезпечення всіх дій компанії, а також існує проблема суб’єктивного
оцінювання ефективності реалізації комунікаційної політики. Саме тому,
одним із головних завдань кожного підприємства є збалансування між
собою всіх засобів комунікаційної політики, щоб досягти найкращого
результату при мінімальнихвитратах. [1].
Метою даної роботи є визначення особливостей здійснення
управління комунікаційною політикою підприємств на сучасному етапі,
визначення основних проблем та перспективних напрямів покращення.
Вагомий внесок в дослідження комунікаційної політики, та,
зокрема, проблем управління комунікаційної політикою підприємства у
сучасних умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Р.
Джозлін, Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, Л. Балабанова, П.
Мацкевич, О. Громова, В. Шепель та М. Ковальов.
За останні роки Україна все більше наближається до більш-менш
подібної ринкової моделі економіки, що й у розвинутихкраїнах. Як
відомо, однією з основних тез ринкової економіки, навідміну від
планово-адміністративної, є те, що не держава регулює ринок, а ринок
саморегулюється. Саме ринок є одним із найголовніших суб’єктів
економічних відносин. Успіх провідних вітчизняих підприємств можна
пояснити тим, що у своїй діяльності вони безпосередньо орієнтуються
на ринок. Запорукою успіху є використання у господарськійдіяльності
маркетингу, а саме маркетингової комунікаційної політики.
Маркетингова комунікаційна політика - це цілеспрямована
діяльність підприємства з регулювання руху інформаційних повідомлень
і потоків, яка здійснює планування і взаємодію з усіма суб'єктами
маркетингової системи на основі обґрунтованої стратегії використання
комплексу комунікативних засобів [2].
Реалізація комунікативної політики підприємства здійснюється
завдяки
комплексу
маркетингових
комунікацій.
Комплекс
маркетингових комунікацій передбачає наявність п’яти
основних
складових:

Реклама - будь - яка платна форма не персонального
представлення і просування товару, послуг, ідей через засоби
масової інформації, а також з використанням прямого маркетингу;
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Стимулювання збуту - форма просування товарів
шляхом короткострокового використання стимулів з метою
заохочення споживачів і посередників до здійснення купівлі;

Персональний продаж - вид просування, який
передбачає особистий контакт продавця з одним або кількома
покупцями з метою продажу товару та налагодження тривалих
стосунків з клієнтами;

Паблікрілейшнз (ПР), або зв'язки з громадськістю діяльність, спрямована на формування і підтримку сприятливого
іміджуфірми через налагодження стосунків між організацією та
різноманітними контактними аудиторіями, ініціювання самою
фірмою поширення інформації про товари, ідеї, послуги, яка
подається як новина, а також запобігання та усунення не бажаних
чуток і дій, які можуть зашкодити діяльності фірми;

Прямий маркетинг (директ - маркетинг) безпосереднє спілкування продавця/виробника з кінцевим
покупцем, розраховане на певну реакцію шляхом використання
різноманітних засобів комунікацій (телефон, телебачення, реклама
в Internet, каталоги)[3].
Основними
комунікаційною
сучаснихумовах є:

проблемами
управління
політикою
підприємницьких

маркетинговою
структур
в

1. Сучасний споживач приймає рішення про покупки, керуючись не
раціональною та економічною інформацією про продукт, а тим, що
здається йому більш важливим і правильним.
2. Поява величезної кількості засобів масової інформації та
збільшення вартості розміщення в них реклами, істотно знизили її
ефективність.
3. Підприємницькі структури виявилися не готові враховувати нові
канали комунікацій, що з'явилися в умовах розвитку сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, що знижує ефективність
реалізованої маркетингової комунікаційної діяльності.
Напрямком підвищення ефективності управління комунікаційною
політикою є розробка програми або стратегії маркетингових
комунікацій. Стратегія маркетингових комунікацій розробляється з
урахуванням поточної ринкової ситуації, а також прогнозу розвитку
кон'юнктури в перспективі, включають показники макроекономічного
стану ринку, розвитку споживчого сектора, галузевих та інших ринкових
факторів[4].
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Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що управління
комунікаційною політикою в сучасних умовах вийшло на новий рівень постійне підвищення ролі інформації в діяльності підприємств змушує їх
переглядати свої маркетингові позиції, зокрема в сфері комунікацій.
Виникнення цілком нових проблем, пов'язаних із змінами в поведінці
споживачів, розширенням комунікаційних можливостей сприяє
виникненню нових підходів в управління маркетинговою політикою
комунікацій.
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Формування організаційної культури в сучасних умовах та
управління нею
Ефективність діяльності сучасної організації значною мірою залежить як
від виробничих характеристик підприємства, так і від її кадрового
потенціалу. Іншими словами, в сучасних умовах для успішної діяльності
організації потрібне не лише нарощування економічних показників або
розробка і впровадження маркетингових стратегій, але і максимізація
ефективності діяльності персоналу за рахунок менеджменту людських
ресурсів. З часів становлення школи людських відносин, а зокрема,
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врезультаті Хоторнских експериментів стало відоме, щорезультати праці
працівника залежать, окрім усього іншого, від соціальних умов, в яких ця
людина знаходиться в організації. У зв'язку з цим, одним з ключових
чинників, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства, стає
організаційна культура, оскільки вона нерозривно пов'язана з кадровою
політикою, соціально-психологічним кліматом організації, організаційною
поведінкою, стилем керівництва; визначає способи, характер взаємодії
персоналу в трудовому процесі і його лояльність, а також впливає на
задоволеність працею. З цієї причини управління організаційною
культурою стає особливо актуальним.
У сучасній літературі склалися різні підходи до розуміння
організаційної культури. Це обумовлено тим, що цей феномен є
багатогранним, а автори у свою чергу, виділяють його різні аспекти.
Проте, незважаючи на очевидну різноманітність визначень і тлумачень
організаційної культури, при аналізі різних точок зору на поняття
організаційної культури можна виділити в них загальні моменти [1, c. 63].
В першу чергу, автори посилаються на зразки базових припущень,
яких дотримуються члени організації у своїй поведінці і діях. Цінності (чи
ціннісні орієнтації), яких може дотримуватися співробітник, є другою
загальною категорією, що включається авторами у визначення
організаційної
культури.
Третім
загальним
атрибутомпоняття
організаційної культури вважається символіка, задопомогою якої ціннісні
орієнтації передаються членам організації..
Таким чином, в найвужчому сенсі організаційна культура є
цінностями і нормами, що розділяються більшістю членів організації, а
також їх зовнішніми проявами.
Існують різні підходи також і до позначення елементів організаційної
культури. Так, аналізуючи основні визначення організаційної культури,
можна виділити різні елементи організаційної культури, у тому числі:
1.Поведінкові стереотипи: звичаї і традиції, яких вони дотримуються.
2.Групові норми: властиві групам
регламентують поведінку їх членів.

стандарти

і

зразки,

що

3.Проголошувані цінності: принципи і цінності, до реалізації яких
прагне організація або група ("якість продукції", "лідерство на ринку" і
тому подібне).
789

4.Філософія організації : основні принципи, якими визначаються її дії
по відношенню до службовців, клієнтів або посередників.
5. Організаційна поведінка: правила поведінки при роботів організації.
6. Організаційний клімат.
7.Існуючий практичний досвід: методи і технічні
використовувані членами групи для досягнення певної мети.

прийоми,

Також елементи організаційної культури можуть поділятися на
суб'єктивні (пов'язані з індивідуальним і груповим сприйняттям
організаційного оточення) і об'єктивні (пов'язані з фізичним оточенням) [2,
c. 65].
Особливість організаційної культури полягає в тому, що вона не
відчутна, але при цьому її дія легко простежується в усіх сферах діяльності
організації. Здійснення управління на будь-якому рівні пов'язане з
організаційною
культурою:
визначення
цілей,
розробка
стратегій,постановка завдань, і сама активність у середині організації
опосередковані її впливом. Елементи культури також відбиті і в
офіційному баченні компанії, і такимчином, стають доступними для
зовнішнього оточення клієнтів, партнерів, конкурентів і суспільства, тобто
складають основу позиціонування компанії на ринку.
Тому сучасний менеджмент розглядає організаційну культуру як
потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі підрозділи
і працівників на спільні цілі.
Організаційна культура може формуватися як стихійно,під впливом
змін в зовнішньому і внутрішньому середовищі організації, так і в
результаті цілеспрямованої управлінської дії. Головним напрямом
управлінської дії на організаційну культуру є її формування і розвиток
внапрямі, сприяючому організаційному росту
Управління організаційною культурою припускає первинне
визначення цілей організації, розробку місії і стратегії розвитку організації
з урахуванням вимог ринку до бізнесу і суспільства до соціальної
відповідальності бізнесу. Місія розкриває основне призначення організації,
її соціальну установку і є набором основних концептуальных положень,
що розкривають те, чому вирішила присвятити себе організація. Під
цілямьорганізації розуміються бажані результати її функціонування.
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Стратегія є планом дій, що визначає пріоритетні напрями в досягненні
поставлених цілей інеобхідні для цього ресурсів [2, c. 67].
Управління організаційною культурою припускає її формування,
підтримка і, при необхідності, зміна. Проте,першочерговим завданням є
діагностика існуючої організаційної культури, оскільки тип організаційної
культури є одним з показників її комплексної оцінки, на підставі якої
формується стратегія її формування та розвитку.
Після вироблення стратегії починається процес формування
організаційної культури, Формування організаційної культури полягає в
здійсненні певних дій,спрямованих на розробку цінностей, системи
норм,правил взаємодії співробітників організації. [3, c. 7].
На підставі вибраної мети і з урахуванням чинників внутрішнього і
зовнішнього середовища організації здійснюється визначення переважних
типів культури і основних організаційних цінностей. Далі потрібні вибір
методів закріплення організаційних цінностей, розробка легенд, традицій,
обрядів, ритуалів, етичного кодексу, методів мотивації і стимулювання
співробітників, принципиі норми поведінки. Організація діяльності по
формуванню і розвитку організаційної культури припускає створення
органу управління нею, який може бути постійний таким, що діє або
тимчасово введеним. У здійсненні функції формування і розвитку
організаційної культури провідна роль належить вищому керівництву
підприємства, але також не обходжена участь кадрових служб [3, c. 8].
Таким чином можна представити наступний алгоритм формування
організаційної культури :
1. Проаналізувати фактори, що істотно впливають на організаційну
культуру.
2. Провести аналіз рівнів організаційної культури.
3. Визначити основний тип організаційної культури та проаналізувати
його.
4. Зробити комплексну оцінку організаційної культури.
5. Випрацювати заходи формування організаційної культури.
- створення відповідних образів керівників;
- формування організаційних цінностей та засобів їх передачі;
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- формування правил, норм, традицій;
- створення відповідних знаків організаційної культури;
- формування елементів організаційної культури.
Як висновок можна сказати, що організаційна культура є одним з
ключових критеріїв, що визначає як відмінність однієї організації від
іншої, так і успішність функціонування організації в довгостроковій
перспективі.
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Сучасні технології управління ризиками в діяльності
організації
Усучаснихумовахгосподарюванняефективністьфункціонуваннявсієї
економічноїсистемитадіїїїсуб’єктівнеможутьбутиповністювизначенітаро
зраховані,
тобтодіяльністькожногопідприємствазавждипов’язанаізризикомтаможли
вимивтратами. У цьому разі виникає потреба в певному механізмі, який
би дозволив найраціональнішим способом врахувати ризик та
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мінімізувати втрати. Таким механізмом є ризик-менеджмент (управління
ризиком). Тому управління ризиком у системі ринкових відносин
представляється об'єктивно необхідною задачею, вирішення якої
вимагає нових підходів щодо вдосконалення теоретико-методологічних
засад і розширення практики застосування.
Науковий доробок із проблем управління ризиком значний і
включає наукові праці відомих українських та зарубіжних вчених: В. В.
Вітлінського, В. М. Гранатурова, О. Л. Устенка, О. І. Ястремського, А.
Д. Штефанича, А. П. Альгіна, Г. Б. Клейнера, І. Т. Балабанова, Є. А.
Уткіна, С. М. Ілляшенко, В. В. Черкасова, Г. В. Чернової, В. В.
Глущенка, М. В. Хохлова, В. А. Москвіна, О. С. Шапкіна, А. Мура, К.
Хлардена та інших, праці яких присвячені дослідженню сутності ризику,
визначенню факторів і причин його виникнення, характеристиці методів
оцінки ступеня ризику.
Наукова література по-різному тлумачить поняття управління
ризиком, визначає його риси, властивості, елементи, функції та етапи.
Неоднозначність підходів пояснюється використанням різних
методичних засад при вивченні цієї проблеми, оскільки управління
ризиком – складне багатоаспектне і багаторівневе явище, яке
характеризується складовими, що мають різноспрямований вплив на
об’єкт управління.
Найбільш поширеним є визначення ризик-менеджменту як системи
управління ризиком та економічними, точніше фінансовими
відносинами, які виникають у процесі управління.
Ризик-менеджмент виконує функції, притаманні будь-якій
управлінській діяльності, але при цьомуспецифіка їх виконання
визначається об’єктом управління. Це функції прогнозування
(планування),організації, контролю, регулювання, координації та
мотивації [1, С.480].
На першому етапі ризик-менеджменту доцільною є оцінка
господарської ситуації. Відбуваєтьсявизначення цілі підприємницької
діяльності
в
умовах
ризику.
Такі
цілі
повинні
бути
чіткими,конкретизованими та співставними з величиною ризику та
капіталом. Мета управління ризиком – церезультат, який необхідно
отримати (прибуток, дохід, виграш).
На етапі діагностики проблеми збирають інформацію про структуру
та властивості об’єкта, визначаютьстратегічні і тактичні цілі компанії,
аналізують стан та перспективи розвитку зовнішнього середовища.
Визначення можливих факторів та чинників ризиків передбачає збір
та обробку даних по всіх аспектахдіяльності організації, відбувається
оцінка
ймовірності
настання
ризикових
подій,
визначення
площинпідвищеного ризику, визначення ступеня впливу ризику.
Спочатку визначають найбільш імовірні та небезпечні ризики,
поступово переходячи до найменшімовірних, формуючи портфель
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ризиків.
Виявлення
ризиків
може
здійснюватися
через
застосуваннякомплексу формальних і неформальних підходів, методів,
заснованих на використанні суб’єктивної чиоб’єктивної інформації.
Наявної інформації має бути достатньо для прийняття адекватних
рішень нанаступних етапах ризик-менеджменту.
Аналіз ризику − один із найважливіших етапів управління ризиком,
мета якого – одержання необхідноїінформації щодо структури та
властивостей об'єкта ризику та виявлення основних видів ризику,
щовпливають на цей об'єкт. Ризик доцільніше і вигідніше завчасно
виявити, попередити або уникнути, ніжпотім за допомогою
управлінського впливу мінімізувати його наслідки.
Аналіз ризику складається із виявлення ризику та його оцінювання.
При виявленні ризику (якіснаскладова) визначаються всі ризики, які
впливають на дану систему. Головне − не пропустити важливіобставини
і детально описати всі існуючі ризики. Виявлення ризику включає два
етапи: збір інформаціїпро структуру і властивості об'єкта та виявлення
небезпек та інцидентів.
До основних методів одержання інформації про ризики
відносяться:заповнення стандартних листів опитування; аналіз
документів фінансової та статистичної звітності;розробка та аналіз
схеми виробничої та організаційної структур підприємства; розробка та
аналіз карттехнологічних операцій виробничих процесів; інспекційне
відвідування виробничих підрозділів;консультації спеціалістів у даній
галузі;
експертиза
документації
спеціалізованими
консалтинговимифірмами.
Таким чином, наявність певної, необхідним чином структурованої
інформації щодо ризиків є основною для розроблення ефективних
заходів управління ними. Існує багато методів, кожен з яких дозволяє
отримати інформацію щодо характеристики окремих ризиків. Доцільно
використовувати комплекс методів для вирішення поставленої задачі.
Оцінювання − кількісний опис виявлених ризиків, у процесі якого
визначаються такі характеристики, як імовірність настання
несприятливих подій та розмір можливих збитків [2, С.224].
Впорядковуючи наведені вище підходи, вважаємо, що до основних
ефективних напрямків регулювання ступеня ризику належать:
уникнення, вирівнювання, збереження, зменшення та передача ризику.
Ці методи не виключають один одного, тому можуть використовуватись
одночасно. Коротко зупинимось на основних напрямах та методах
впливу на ризик.
Уникнення ризику − це заходи, спрямовані на недопущення
ризикованих ситуацій. Об'єктом превентивних заходів виступають
ризикові ситуації.
Вирівнювання ризику − це процес нейтралізації негативного впливу
здійснення ризикових операцій за рахунок паралельного проведення
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операцій, які дають гарантовано позитивний результат або здійснення
розподілу втрат серед суб’єктів, причетних до господарського ризику.
Збереження ризику на існуючому рівні може відбуватися за рахунок
створення резервних фондів, самострахування, отримання кредитів,
позик або державних дотацій для компенсування збитків та відновлення
виробництва.
Зниження ризику має на увазі зменшення або розмірів можливого
збитку, або імовірності настання несприятливих подій. Найчастіше воно
досягається за допомогою здійснення попереджувальних організаційнотехнічних заходів, оптимізації товарно-матеріальних запасів, зменшення
простоїв обладнання, лімітування.
До методів передачі ризику третім особам при збереженні
існуючого рівня ризику відносяться: страхування, хеджування, фінансові
гарантії, доручення та інші[3, С.271].
Заключним етапом ризик-менеджменту виступає контроль і
коригування результатів реалізації обраної стратегії з урахуванням нової
інформації. Контроль полягає в одержанні інформації щодо збитків,
(реальних або прогнозованих) та вжитих (або можливих) заходів щодо їх
мінімізації. Він може виражатися у виявленні нових обставин, що
змінюють ступінь ризику, передачі ризиків страхової компанії,
спостереженні за ефективністю роботи систем забезпечення безпеки
тощо. Регулярно повинен відбуватися перегляд даних про ефективність
заходів щодо управління ризиками з урахуванням інформації про зміни,
що відбулися за цей період в економічній системі [2, С.224].
До ключових моментів, що визначають особливості формування
системи ризик-менеджменту на підприємствах, можна віднести процес
управління ризиками господарської діяльності, який можна представити
у вигляді таких етапів: визначення мети ризикованих подій; діагностика
проблеми; аналіз ризиків; визначення ризик-позиції підприємства на
основі результатів оцінки ризиків; розробка та впровадження основної
програми дій щодо коригування ступеня ризику; моніторинг і контроль
процесу управління ризиками та відповідних їм ключових процесів.
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м. Вінниця
Роль інформаційних технологій в менеджменті
Актуальність даної теми зумовлена тим, що сучасні інформаційні
технології дозволяють створити єдине інформаційне середовище,
фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та системи
зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні
процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Зокрема, такий
підхід передбачає технічну, організаційну та методологічну інтеграцію
таких базових напрямків управлінської діяльності, як виробничий,
організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, кадровий
та проектно-конструкторський.
Інформаційні продукти розміщаються в розподілених базах даних.
Доступ до інформаційних продуктів відбувається через комп’ютерну
мережу і регламентується правилами та нормативами даної організації.
Крім цього, інформаційні технології забезпечують динамічну
координацію дій за рахунок використання сучасних засобів зв’язку та
програмних засобів комп’ютерних мереж. Інформаційна комп’ютерна
мережа організації може органічно під’єднуватися до всесвітньої
комп’ютерної мережі Інтернет[2, с.10].
Використання електронних таблиць, наприклад, особливо корисне у
питаннях фінансового контролю. Експертні системи створюють
сприятливі умови для автоматизації рейтингу кредиту, а також процесу
навчання у сфері фінансів. Телеконференції полегшують спілкування
менеджерів, які можуть бути віддалені географічно, таким чином,
економляться витрати і прискорюються прийняття рішень.
Експлуатація сучасних інформаційних систем дозволяють
автоматизовано виконувати таці процедури управлінського процесу:
1) у прогнозуванні та плануванні – багатоваріантні розрахунки при
розробці прогнозів, перспективних і поточних економічних та
соціальних планів розвитку підприємства, а також оперативновиробничих планів і планів з технічної підготовки виробництва з
метою наступного визначення оптимальних взаємозв'язаних наборів
показників;
2) в організовуванні – моделювання організаційних структур
управління та імітація процесів виробництва при різних критеріях і
параметрах з метою вибору оптимальних;
3) при координації і регулюванні – подання команд на робочі місця
(поки що на низовому рівні управління виробництвом) відповідно
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до плану, технологічного процесу чи інструкції, складених на ті чи
інші види робіт або операції;
4) у контролі – спостерігання за станом керованого об'єкта по всіх
параметрах, а також за своєчасним і повним виконанням керівних
команд;
5) в обліку –одноразове збирання (у ритмі виробництва) і системна
обробка всієї фактичної (разом з довідковою, плановою,
нормативною та іншою) достовірної інформації яро наявність та
рух ресурсів, а також про процеси та явища, що відбуваються у
виробничо-господарській та іншій діяльності підприємства;
6) в аналізі – зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і
фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або
процеси виробниче-господарське і та іншої діяльності, виявлення
відхилень (у кількісних, вартісних, відносних та інших величинах)
від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих
відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення
факторів, що впливають на ці відхилення;
7) у звітності – автоматичне формування (на основі первинних даних)
зведених показників, що відображаються у тилових формах
установленої бухгалтерської, статистичної та іншої звітності за
допомогою спеціальних перевідних масивів - довідників, а також
одночасне створення машинних носіїв з відповідними зведеними
показниками звітності для передання (інколи це робиться по
каналах зв'язку) їх до зовнішніх та інших установ (інституція) [1, с.
20].
Прикладом сучасними інформаційних технологій є системи
планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP (Customer
Synchronized Resource Planning) та CASE-засобу, CASE-технологія і
технологія “клієнт-сервер”.
CSRP мають можливості оперативного врахування вимог покупця
під час управління виробництвом у реальному часі. Ідеологія CSRP
надає методики і програмні продукти, що їх реалізують, для
виробництва товарів, які модифікуються під конкретного покупця. В
основу процесу керування покладено інформацію про покупців і
послуги. Виробниче планування не просто розширюється, а віддаляється
і замінюється запитами покупців, переданими з підрозділів організації,
орієнтованих на роботу з покупцями. Створення систем CSRP
передбачає інтеграцію підрозділів організації, пов’язаних з продажем та
обслуговуванням покупців, з основними планувальними і виробничими
підрозділами [3].
Також одне з провідних місць в системі управлінського процесу
займають сучасні технологічні засоби оброблення інформації. Одним із
таких засобів є технологія “клієнт-сервер”. Структура клієнт-сервер
передбачає розподіл обчислювальних задач між сервером і клієнтом.
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Клієнт – це одно користувацька робоча станція, яка виконує функції
взаємодії з користувачем, здатна виконати необхідні обчислення і
забезпечує приєднання до віддалених обчислювальних ресурсів з базами
даних, до засобів їх оброблення і засобів організації інтерфейсів. Сервер
являє собою одно - чи багатопроцесорний комп'ютер з розділюваними
пам'яттю, обробкою даних, комунікаційними засобами та засобами
управління периферійним обладнанням. Клієнт-серверна технологія
допускає можливості оптимізації обчислювального процесу завдяки
раціональному розподілу задач між сервером і клієнтом[4].
CASE-засобу розуміють програмні засоби, що підтримують
процеси створення і супроводу інформаційних систем, включаючи
аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного програмного
забезпечення (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування,
документування, забезпечення якості, конфігураційне керування і
керування проектом, а також інші процеси.
CASE-технологія являє собою методологію проектування
інформаційних систем, а також набір інструментальних засобів, що
дозволяють у наочній формі моделювати предметну область,
аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і
розробляти додатки відповідно до інформаційних потреб користувачів.
Більшість існуючих CASE-засобів засновано на методологіях
структурного (в основному) або об'єктно-орієнтованого аналізу і
проектування, що використовують специфікації у вигляді діаграм або
текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи,
динаміки поводження системи та архітектури програмних засобів.
Безумовно, усі ці засоби оброблення інформації є надзвичайно
важливими для менеджерської роботи на підприємстві, адже вони
забезпечують:
• підвищення
ефективності
функціонування
та
зростання
мобільності керівного та адміністративно-управлінського персоналу;
• зростання інформаційного забезпечення осіб, що приймають
відповідальні рішення;
• підвищення якісного та інтелектуального рівня культури
персоналу і організації в цілому;
• вчасну та повну інформованість про можливості нових
інформаційних технологій з метою їх вдосконалення[5].
Отже, інформаційні технології активно розвиваються і мають
застосування майже у всіх сферах господарської діяльності, також має
застосування і у менеджменті. Існує чимало різновидів засобів обробки
інформації, але всі вони призначені для пришвидшення передачі
інформації, як в кількісному, так і в якісному аспектах, а це, в свою
чергу, впливає на покращення управлінської діяльності на підприємстві.
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поставок
Теорія обмежень (англ.: ТОС (Theory of constraints)) і концепція
Lean направлені на формування рішень як в сфері управління, так і
вдосконалення діяльності організації. Обидві концепції орієнтовані на
краще використання ресурсів і підвищення операційної ефективності,
хоча кожна із них реалізує це в різний спосіб. Мета концепції Lean –
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зниження витрат за рахунок елімінування кожного виду марнотратства і
досягнення «схуднення» організації [1, с. 18].
Основою теорії обмежень є управління пропускною здатністю, мета
якого є її оптимізація за рахунок виявлення, усунення «вузького» місця
та підвищення рівня його використання, що вимагає перерозподілу
ресурсів в інших сферах діяльності [2].
Виділяють три типи обмежень [3]:
– обмеження потужності (англ.: Capacity constraint) – це
ресурс, який в необхідний час не досягає необхідного рівня,
якого вимагає система;
– обмеження ринку (англ.: Market constraint) – обсяг
замовлень, що виконує система є недостатнім для підтримки
необхідного рівня зростання системи;
– обмеження часу

(англ.: Time constraint) – час

реагування системи на потреби ринку є занадто довгим, що
ставить під загрозу здатність системи виконати взяті на себе
зобов'язання перед клієнтами, а також знижує можливості
щодо розширення бізнесу.
Інструменти теорії обмежень за своїм призначенням, насамперед,
дозволяють провести

причинно-наслідковий

аналіз процесів, які

відбуваються в ланцюгу поставок, проаналізувати ланцюг вартості в
ланцюгу поставок, ідентифікувати джерела проблем в отриманні
безперешкодного матеріального і інформаційного потоку, що буде
корисним при впровадженні концепції Lean. Слід зауважити, що будьяке покращення процесів, дій в діяльності ланки ланцюга поставок, яка
не є «вузьким» місцем, це – марнотратство, бо неможливо отримати
покращених кінцевих результатів у діяльності ланцюга поставок.
Звичайно кожне покращення є зміною, але ще не кожна зміна може бути
покращенням, бо покращення означає просування системи до реалізації
її мети. Тому пріоритетним перед впровадженням будь-яких змін є
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проведення детального аналізу ланцюга вартості під кутом створення
або виявлення зайвих або неефективних дій [5, с. 20].
Для ідентифікації області проведення необхідних змін необхідно
побудувати детальну блок-схему процесів, дій і функцій від отримання
замовлення від клієнта (або зовнішнього, або внутрішнього) до моменту
виконання замовлення і реалізації поставки клієнту, що дозволяє
послідовно проаналізувати роботу системи в поточному

часі і

ідентифікувати області проведення необхідних змін. З побудови такої
блок-схеми

і

починається

впровадження

концепції

ощадливого

виробництва і логістики, яка в теорії обмежень отримала назву «дерева
поточного стану» і є першим кроком для побудови «дерева майбутньої
дійсності» [6],

яке як логічний інструмент дозволяє протестувати

прийняте рішення про усунення обмеження,

перевірити його дію,

доповнити і виявити можливі ризики його реалізації.
Впровадження концепції Lean в ланцюгу поставок теж вимагає
використання системного підходу і, насамперед, передбачає ефективне
використання в будь-якій сфері відповідних інструментів і методів
ощадливого управління. ТОС і Lean, в яких акцент ставиться на
гнучкість дій та адаптацію рішень до потреб клієнтів, використовують
рішення, які дозволяють задовольнити потреби клієнтів (наприклад,
канбан система в Lean, метод Drum-Buffer-Rope в TOC) і здійснювати
постачання невеликих партій різних продуктів (наприклад, прийняття
рішення щодо розподілу продукції відповідно до TOC).
Теорія обмежень як наука побудована на використанні принципів
логічного аналізу причинно-наслідкових дій, що дозволяє виявляти і
усувати з використанням діагностичного апарату обмеження, оцінити
можливості підвищення ефективності планування. Виділяють п'ять
кроків для виявлення та усунення «вузького» місця [5]:
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1. Ідентифікація системних обмежень, надання їм пріоритетів
залежно від того, як їх використання впливає на максимізацію функції
мети.
2. Прийняття рішення про максимальне використання обмеження.
3. Підпорядкування всіх інших видів діяльності максимальній
експлуатації обмежень.
4. Збільшення пропускної здатності вузьким місцем.
5. Якщо обмеження вже не є «вузьким» місцем, то проводиться
ідентифікація наступного вузького місця, тобто переходимо до пункту 1.
Поліпшення функціонування ланцюга поставок можна проводити
на трьох рівнях. Найвищий рівень включає в себе процеси, які
відбуваються у всьому ланцюгу поставок, і стосується відносин між
усіма учасниками [6]. На операційному рівні (рівень другий) теорія
обмежень рекомендує використовувати метод LPS (англ.: Logical Product
Strucure). На рівні поточних дій (третій рівень) ТОС пропонує
використовувати концепцію управління виробничою системою DBR
(англ.: Drum – Buffer – Rope), використання якої дозволяє підвищити
пропускну спроможність системи виробництва. Перший елемент –
барабан («Drum») обмеження системи, яке диктує темп виробництва.
Буфер ("Buffer") ") – це центральний механізм управління потоком.
Наприклад, для виробництва на замовлення використовують буфер часу,
а для забезпечення виконання рішень у виробництві буфер запасу. Ліна
(«Rope») діє як механізм контролю і забезпечення синхронної роботи
усіх елементів системи. Організація потоку матеріалів через виробничу
систему з використанням концепції DBR є гібридним рішенням, яке
поєднує логіку «тягнути» з логікою «штовхати», що теж є доцільним
при впровадженні «худого» ланцюга поставок.
Обидві концепції – Lean і ТОС є частиною циклу безперервного
вдосконалення [7]. Кожна концепція вписується в політику ланцюга
поставок за допомогою широкого спектру інструментів з урахуванням
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типу процесів та сфери діяльності. А головна мета обох концепцій –
підвищення результативності ланцюга поставок [8]. Завдання полягає в
тому, щоб правильно їх інтегрувати з метою підвищення рівня
задоволення потреб клієнтів, забезпечення ефективності матеріального і
інформаційного потоків, зміцнення позиції виробника на ринку. З
одного боку, ринок вимагає від організації гнучкості, якості та
інноваційності продукту, а з другого – внутрішній тиск, який
направлений на

підвищення

прибутковості, вимагає зниження

експлуатаційних витрат, поліпшення використання ресурсів, збільшення
пропускної спроможності, покращення процесів інтеграції учасників
ланцюга поставок, удосконалення управління знаннями та розвитку
людського капіталу.
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Поліщук І.В., Ю.М. Турець Ю.М.,здобувачі освітнього ступеня
«магістр»
Науковий керівник: Мідляр А.К., к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця

Шляхи формування інформаційного забезпечення наукової
роботи
Непереривне зростання кількості науково-технічних публікацій
зумовлює зростання часу, що витрачається фахівцями на пошук
необхідної інформації. Уміння швидко знайти літературу з потрібного
питання, правильно оформити описок використаних джерел до доповіді,
статті, курсовому й дипломному проекту, дисертації необхідно не тільки
науковцеві, але й здобувачеві вищого навчального закладу (ВНЗ). Дане
вміння або бібліографічна грамотність набуває з кожним роком все
більше значення, так як інформаційне забезпечення наукової діяльності
є невід’ємною частиною системи підготовки фахівців.
804

Питання

формування

ефективної

системи

інформаційного

забезпечення наукової роботи знайшли своє відображення в працях Г.І.
Гольдгамера,

І.О. Давидової, В.О. Ільганаєвої, О.В.

Крушельницької, Я.П. Пилипа,

М.С. Слободяника, Ю.М.

Столярова, Л.Я. Філіпової та ін.
Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для
досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань.
Вона є доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і
новизни. Існує думка, що вирішення науково технічних проблем на 90%
залежить від інформації і тільки на 10% – від інтуїції [1, c.155].
На сьогодні система інформаційного забезпечення науководослідних робіт характеризується [2, c.221]:
– відсутністю регулярного бюджетного фінансування бібліотек,
централізованого
узгодженості

в

методичного

керівництва

бібліотечно-бібліографічній

бібліотеками
діяльності

внз,

бібліотек

педагогічного профілю;
– дефіцитом кваліфікованих бібліотечних кадрів;
–

традиційністю

форм,

методів

і

засобів

інформаційного

обслуговування здобувачів-науковців.
З метою покращення стану варто проводити модернізацію
бібліотек, для вирішення вище зазначених проблем. Інформаційне
середовище потребує активізації діяльності бібліотек (особливо тих, що
знаходяться у ВНЗ), які допомагають користувачам зорієнтуватися в
системі інформаційних послуг та обсязі інформаційних ресурсів.
Створення у бібліотеках принципово нових видів інформаційних
ресурсів, організація доступу до віддалених та локальних джерел
інформації

стали

найважливішим

завданням

інформаційного

забезпечення науки та освіти, соціокультурної діяльності бібліотеки.
Модернізаційні зміни, що відбуваються в системі сучасної вищої
освіти, розширюють спектр завдань бібліотек ВНЗ, є важливою
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складовою

інформаційно-комунікаційного

простору

навчального

закладу, в якому зосереджені основні навчально-виховні ресурси щодо
сприяння формуванню світоглядного розвитку компетентної особистості
майбутнього фахівця, здатного опанувати нові інформаційні технології
та керувати власним знанням. Специфіка напрямів розвитку сучасної
бібліотеки ВНЗ полягає в інноваційності її діяльності, а це, передусім, –
відповідність вимогам інформаційного суспільства.
Бібліотека вищого навчального закладу сьогодні дедалі частіше
асоціюється

з

поняттями

«знання»

й

«професіоналізм».

Тут

накопичуються та систематизуються всі можливі види інформації та
забезпечується сучасний рівень інформаційної підтримки процесів
навчання та науково-дослідної діяльності. Наявність великої кількості
інформації породжує необхідність її упорядкування, систематизації і
найголовніше – створення безперешкодного доступу до цієї інформації,
що підвищить ефективність як наукової роботи, так і навчання.
Враховуючи потребу користувачів в отриманні якомога повної і
всебічної інформації про бібліотечні фонди, нові надходження взагалі та
з

фахових

питань

зокрема,

довідково-бібліографічним

відділом

здійснюється бібліографічне інформування абонентів (керівництва та
всіх кафедр університету) в режимі диференційованого забезпечення
користувачів.
У сучасних умовах ще одним важливим джерелом забезпечення
інформації для проведення наукової роботи є Інтернет. Для пошуку
інформації в ньому використовують різноманітні пошукові системи:
Google, Rambler та багато інших. Існують спеціалізовані програми,
призначені для пошуку і сортування інформації одночасно з декількох
пошукових серверів. Одним з популярних ресурсів для отримання
інформації в інтернет просторі є Вікіпедія (англ. Wikipedia) [3]
загальнодоступна, вільна, багатомовна онлайн-енциклопедія. Будь-хто, у
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кого є доступ до читання Вікіпедії, також може редагувати практично
всі її статті. Даний ресурс - шостий за популярністю сайт у світі.
Пошук в Інтернеті може здійснюватися за ключовими словами та
форматом подання інформації. Для прискорення пошуку іноді вказують
мову документа, дату, сегмент Інтернету тощо. Після якісного відбору й
опрацювання джерел інформація аналізується. В процесі аналізу
встановлюються

актуальність

і

новизна

наукового

дослідження,

розглядаються останні досягнення у вибраній галузі, з’ясовуються
технічна доцільність проведення роботи і можлива її ефективність.
Таким чином можна дійти висновку, що визначальними джерелами
для пошуку інформаційного забезпечення виступають бібліотеки і
Інтернет. Провідну роль у цьому процесі відіграє бібліотека, яка збирає,
зберігає, поширює інформацію, в той же час бібліотечні ресурси
потребують модернізації. Значної популярності, в якості інформаційного
забезпечення, набуває Інтернет, який дає можливість отримати
необхідну інформацію в зручний час та в потрібному місці.
Список використаних джерел:
1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових
досліджень: Навчальний посібник // Крушельницька О.В. – К.: Кондор,
2010. – 206 с.
2.

Пилип

Я.А.

Сучасні

бібліотечно-інформаційні

технології

підтримки навчальної та наукової діяльності внз (з досвіду роботи) //
Пилип Я.А. -Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону
«Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015р. – ІваноФранківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С.220-231.
3. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
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Роль керівника в процесі формування команди проекту
Формування ефективної команди проекту є складним відповідальним
завданням для її керівника. Від його здібностей та рішень залежить успішність
розвитку

та

виконання

поставленого

завдання.

Безпосередньо

процес

формування команди є важливим етапом без якого не можливе ефективне
управління проектом.
Процес формування команди починається з відбору кандидатів у члени
команди. Відбір кандидатів у члени команди проводиться з урахуванням трьох
ознак:
функціональної необхідності фахівця;
психологічної необхідності наявності у людини особистісних якостей, без
яких досягнення командної мети неможливо;
психологічної сумісності і рівності майбутніх членів команди з погляду
професіоналізму, типу темпераменту і внутрішньої сили; сили мотиваторів і
цінностей.
Розроблено тест для відбору кандидатів, що включає визначення типу
темпераменту, в тест також включені питання про хобі та літературні і музичні
уподобання. Інформація, отримана в результаті тестування допоможе керівнику
знайти індивідуальний підхід до кожного члена команди.
Ефективна робоча команда виникає не відразу, а проходить у своєму
формуванні певні етапи.
Перший етап. Формування
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Це період орієнтації і знайомства членів команди один з одним. На цьому
етапі велика невизначеність, учасники зазвичай приймають на себе будь-які
повноваження, які їм пропонують.
Єдність членів команди - це запорука її життєздатності. Керівнику
команди необхідно створювати умови для формування енергії єдності і
виконувати роль «Штурмана»:
- знайомити членів команди один з одним;
- створювати обстановку доброзичливості та взаєморозуміння;
- спостерігати за кожним членом команди;
- допомагати в пошуку свого місця в команді;
- допомагати у розвитку професійних навичок і поповненні знань;
- доводити команду до мети. Всі члени команди повинні добре уявляти
мету проекту, а також завдання команди на наступний тиждень. Для цього
необхідно проводити раз на тиждень наради команди, на яких обговорюються
підсумки попереднього періоду і ставляться завдання на наступний;
- висувати ідеї та організовувати роботу;
- концентрувати увага команди на спільному плануванні та організації
праці.
Також єднанню і кращому знайомству членів команди сприяють
неформальні заходи: спільні обіди, виїзди на природу, свята (Новий рік, дні
народження, успішне досягнення проміжної мети проекту), загальні хобі.
Другий етап. Ініціювання
Члени команди затверджуються у своїх ролях, демонструють, чого від них
можна чекати. Вони можуть почати боротися за позиції в команді. Поки група
не подолає розбіжності, її продуктивність знаходиться на низькому рівні.
Завдання керівника на цьому етапі в основному відносяться до ролі Зразка:
- допомагати команді успішно вирішувати суперечки;
- забезпечувати обмін думками і конструктивне обговорення проблем;
- надихати команду на досягнення намічених цілей;
- зберігати нейтралітет у конфліктах;
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- підтримувати і включати в творчий пошук кожного співробітника;
- формувати єдине поле економічних інтересів;
- домогтися більшої самостійності членів команди, спираючись на
колегіальну думку відносно організації виробничої діяльності;
- показати вигоди і переваги командної роботи перед індивідуальною;
- уточнювати особисті інтереси людей.
Третій етап. Нормування
Команда починає спільний рух до загальних цілей, встановлюється
рівновага конкуруючих сил та групові норми, що визначають поведінку її
членів. Співпраця в команді стає все більш ефективною.
Завдання керівника команди на цьому етапі відносяться в основному до
ролі «Помічника»:
- підтримувати і зміцнювати єдність, сприяти посиленню синергетичного
ефекту;
- підтримувати зворотний зв'язок;
- заохочувати створення єдиного інформаційного поля, ініціативу і
творчість;
- погоджувати устремління кожного члена команди із загальними цілями і
цінностями;
- концентрувати увагу учасників команди на якості та кінцевої
ефективності їхньої спільної діяльності;
- встановити систему контролю за діяльністю команди.
Четвертий етап. Функціонування (Виконання роботи)
Команда вступає в стадію зрілості, вона здатна вирішувати найскладніші
завдання, кожен її член виконує кілька функціональних ролей.
Завдання керівника на цьому етапі відносяться в основному до ролі
«Натхненника»:
- регулярно оцінювати ефективність роботи команди, якість і результати її
діяльності;
- надавати членам команди зворотний зв'язок;
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- делегувати додаткові повноваження членам команди;
- обговорювати з членами команди пропозиції щодо поліпшення її
діяльності;
- розвивати потенціал членів команди;
- підтримувати процес прийняття рішення в режимі єдиної думки;
Кожна команда проходить ці етапи розвитку, у неї є свій життєвий цикл.
П'ятим етапом є завершення
Рано чи пізно розформовуються найуспішніші проектні команди.
Завдання керівника на цьому етапі:
- інформувати членів команди про майбутні зміни;
- оцінювати виконану ними в команді роботу і те чого вони навчилися;
- заохочувати членів команди до того, щоб вони надалі не втрачали зв'язку
один з одним і підтримували стосунки.
Отже, керівник повинен розуміти, що його очікують різні перешкоди на
шляху формування команди, і намагатися створити оточуюче середовище,
адекватне до потреб. Специфіка формування команди проекту полягає в тому,
що вона не є традиційною організацією, відповідна організаційна форма
повинна бути індивідуально підібрана під конкретний проект.
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Вінниця
Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві
На сучасному етапі розвитку економіки, одним з основних завдань
керівників є мотивування своїх підлеглих до ефективної праці, з метою
організації якісної та результативної роботи, що спрямована на досягнення
цілей діяльності компанії. Працівники повинні розуміти, що досягнувши
цілей компанії, вони досягнуть і своїх особистих цілей за допомогою тих
благ, які їм запропонує компанія, в якій вони працюють.
Проблеми мотивації трудової діяльності персоналу та створення
мотиваційного механізму займають чільне місце в менеджменті і
досліджувалися багатьма вченими. Свої роботи проблемам мотивації
трудової діяльності присвятили такі вчені: А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д.
Мак-Грегор, М. Туган-Барановський, А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф.
Герцберг, В. Врум, Л. Портер та інші.
Більшість

наукових

робіт

вчених-економістів

відзначається

важливістю проблем ефективного управління ресурсним потенціалом
підприємства,

його

відтворення,

всебічної

модернізації

і

високоефективного використання, а також оптимального забезпечення
всіма ресурсами, що належить до найбільш гострих, складних і
надзвичайно актуальних не лише в науковому, а й, насамперед, у
практичному плані.
Метою дослідження є визначення основних напрямків підвищення
ефективності управління ресурсним потенціалом підприємств через
удосконалення його мотиваційного середовища.
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Ефективне
передбачає

управління

кваліфіковане

ресурсним
та

потенціалом

якісне

підприємства

управління,

наявність

висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати такі функції, як
планування та прогнозування необхідної кількості й складу ресурсів,
визначення напрямків їх використання; формування загальної структури
ресурсного потенціалу; мотивація і обов’язковий контроль трудових
ресурсів, правильного використання виробничих ресурсів; перевірка
наявності та руху фінансових ресурсів та інше.
Основними

проблемами

управління

ресурсним

потенціалом

підприємств є: недостатня кількість управлінських кадрів відповідної
кваліфікації; неналежна мотивація праці управлінського персоналу; слабка
орієнтація на формування та використання інтелектуального капіталу
підприємств;

низький

рівень

якості

управління;

недостатньо

платоспроможний внутрішній ринок [1].
Ефективне управління ресурсним потенціалом здійснюється при
якіснішому виконанні функцій управління, тому одне із важливих місць
повинно бути відведене функції мотивації. Мотивація управлінських
працівників до праці пов'язана з розвитком організаційного клімату
підприємства від пасивно-безособистого типу до активно-особистісного,
що сприяє повнішій реалізації можливостей співробітників [2].
Для

успішного

застосування

мотиваційних

інструментів

на

підприємстві повинна використовуватися система оцінних показників
ефективності праці співробітників, на основі якої буде здійснюватися зміна
рівня матеріального забезпечення конкретного фахівця.
Як правило, керівники малих підприємств використовують систему
стимулів, які мають короткочасний вплив на працівника і забезпечують
нетривалий ефект, що, на думку авторів роботи, обумовлюються: 1)
людськими потребами як матеріальними, так і нематеріальними (потреби
мають властивість зростати, тому їх майже не можливо задовольнити
повність на 100%; як тільки людина починає отримувати більше, то і
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потреби одразу зростають); 2) звичкою (цей механізм не дозволяє людині
довго насолоджуватися певними благами; якщо працівнику весь час
підвищувати

заробітну

плату,

хвалити

або

навпаки

оголошувати

незадоволення, то через деякий час ці явища стануть для нього буденними,
і він не звертатиме на них увагу).
Важливо зазначити, що матеріальна мотивація дещо поступається
нематеріальній. Працівники вважають наявність матеріальної мотивації як
таке, що повинно бути і звертають все більшу увагу на додаткові бонуси,
які їм пропонує роботодавець. Система винагород виходить зі стратегії і
цілей компанії, які передбачають в себе заходи щодо матеріального
стимулювання працівників у довгостроковій

перспективі, оскільки

роботодавець не може підняти один раз заробітну плату і тримати цей
рівень кілька років, тому що така мотивація не спрацює. Потрібно час від
часу регулювати рівень заробітної плати і премій, щоб не було звикання з
боку працівників і сприйняття цього як належне [3].
У той самий час нематеріальна мотивація спонукає працівників до
досягнення кращих результатів у довгостроковій перспективі, дозволяє їм
максимально розкрити і реалізувати свій трудовий потенціал. Для
працівника важливо знати, що він працює там, де його цінують,
поважають, прислуховуються до його думки, там, де з ним рахуються і
дозволяють почувати себе «своїм» в колективі. Необхідно зазначити, що
нематеріальні заходи мотивації персоналу не потребують від роботодавця
значних матеріальних витрат.
Для побудови ефективної системи нематеріальної мотивації окремого
працівника спочатку потрібно зібрати інформацію про нього. Керівнику
малого підприємства важливо знати, яку роль у самооцінці і прийнятті
працівником рішення відіграє чужа думка. Від цього буде залежати
складність його мотивації.
На сьогодні більшість керівників малих підприємств приділяють все
меншу увагу значенню заробітної плати як засобу стимулювання
814

працівників, і все більше значення відводять компенсаційному пакету.
Компенсаційний пакет передбачає як матеріальну, так і нематеріальну
складову, тому він є найбільш дієвим інструментом впливу на працюючих.
Загалом змішана мотивація має велике значення у процесах стимулювання
персоналу до високоефективної діяльності.
Відмітимо, що для розробки ефективної системи мотивації робітників
необхідно:
- чітко сформулювати цілі, описати їх за допомогою результуючих
показників;
- показники повинні бути розмежовані та закріплені окремо за
робітником, структурним підрозділом, де він працює, та підприємством в
цілому;
- за кожним показником повинен були закріплений відповідний розмір
матеріального чи морального заохочення, або елемент компенсаційного
пакету.
При розробці мотиваційної системи необхідно враховувати, з одного
боку, справедливість прирозподілі рівня заохочення, з другого боку –
частину заробітної плати, що повинна викликати задоволеність від
досягнення результату [4].
Система мотивації праці робітників повинна бути гнучкою та
виступати одним з інструментів удосконалення планування господарської
діяльності підприємств. Гнучкість системи мотивації забезпечується
стимулюванням робітників за досягнення кінцевих кількісних та якісних
результатів.
Отже, можна зробити висновок, що подальше удосконалення системи
мотивації діяльності управлінських працівників передбачає: систематичне
вивчення мотивів трудового поводження для розробки напрямків
стимулювання високоефективної праці; використання нових напрямків в
оплаті праці з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників в
кінцевих результатах; удосконалювання методики оцінки діяльності на
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основі

коефіцієнта

якості

виконання

управлінських

функцій

для

забезпечення ефективної роботи підприємства в цілому; впровадження на
підприємствах регламентації праці, що дозволяє оптимізувати витрати
управління і підвищити його ефективність; інвестування у людський
капітал.
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