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Секція 1.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
УДК: 65014 (045)
О. М. Бережна
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У статті розглянуто наукові основи ролі організаційної культури в
діяльності сучасних організацій. Проведено аналіз впливу персоналу,
керівників та факторів зовнішнього середовища на роль організаційної
культури підприємств.
Ключові

слова:

організаційна

культура,

культура,

цінності

організаційної культури, персонал.
Організаційна культура, як необхідний компонент функціонування
підприємства торгівлі, була властива йому протягом всього періоду
господарювання. На сьогоднішній день спостерігається ситуація, коли
керівництво підприємств недостатньо заклопотане питаннями організаційної
культури, втрачають сили попередні цінності та в недостатній мірі
формуються нові.
Термін «організаційна культура» охоплює більшу частину явищ
духовного і матеріального життя колективу: домінуючі в ньому матеріальні
цінності та моральні норми, прийнятий кодекс поведінки й укорінені
ритуали, форму одягу персоналу та встановлені стандарти якості продукту,
що випускається. Із проявами організаційної культури ми стикаємося, ледь
переступивши поріг підприємства: вона зумовлює адаптацію нових
працівників, знаходить відображення в певній філософії управлінської ланки,
перш за все керівників вищої ланки управління, реалізується в конкретній
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стратегії організації. Культура надає всеохоплюючий вплив на діяльність
підприємства торгівлі. Організаційна культура - сьогодні актуальна тема.
Цілеспрямоване формування організаційної культури на підприємствах
може дозволити: ефективно використовувати людські ресурси підприємства
для реалізації стратегії;

підвищити рівень управлінської діяльності на

підприємстві; посилити згуртованість команди;
стратегічний

мотивуючий

фактор,

що

використовувати як

направляє

співробітників

на

досягнення цілей підприємства.
Окремі питання особливостей організаційної культури у контексті
менеджменту присвячені праці відомих закордонних вчених таких, як М.Х.
Мескон,

Е.

Метс,

Е.

Шейн.

Деякі

особливі

аспекти

дослідження

організаційної культури висвітлені у працях російських і вітчизняних
науковців та практиків, зокрема, М.С. Бобильова, О.С. Виханский. Однак
досить мало приділено ролі організаційної культури в діяльності сучасних
організацій.
Сьогодні роль організаційної культури в економічних процесах значно
зростає, вона стає сучасним інструментарієм менеджменту, тому зростає
необхідність вкладати інвестиції в розвиток організаційної культури. Саме
тому метою даної статті

є визначення ролі організаційної культури в

діяльності організацій.
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 певних інструментів (рис.1).
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Рисунок 1. Інструменти якісного поліпшення в цілому діяльності
підприємства [2]
Організаційна культура виконує різні функції, які забезпечують
ефективне функціонування підприємства торгівлі. Всі функції умовно можна
поділити на дві групи: ті, що визначаються внутрішнім станом формального
механізму організації; ті, що визначаються необхідністю адаптації організації
до свого зовнішнього середовища (рис. 2).
Функції організаційної культури сучасних
організацій

Визначаються внутрішнім
станом формального
механізмом підприємства:
 охорона;
 інтегруюча;  регулююча;
 заміщення;  адаптивна; 
освітня;  управління якістю; 
орієнтуюча;  мотиваційна; 
формування іміджу

Визначаються необхідністю
адаптації підприємства до
свого зовнішнього
середовища:
 орієнтація на споживача;
 регулювання партнерських
відносин;  пристосування до
потреб суспільства

Рисунок 2. Функції організаційної культури підприємства торгівлі [1]
Охоронна функція показує, що культура є своєрідним бар'єром для
проникнення небажаних тенденцій та негативних цінностей, характерних для
зовнішнього середовища, тобто вона нейтралізує дію негативних зовнішніх
14

чинників. Інтегруюча функція передбачає, що організаційна культура
створює відчуття ідентичності у індивідів шляхом прикріплення певної
системи цінностей. Регулююча функція показує, що організаційна культура
включає неформальні, неписані правила. Вони вказують на те, як люди
повинні поводитися в процесі роботи. Інтегруюча і регулюючі функції
сприяють зростанню продуктивності праці в організації, оскільки: відчуття
ідентичності та сприйняття цінностей організації дають змогу підвищити
цілеспрямованість та наполегливість учасників організації у виконанні своїх
завдань; наявність неформальних правил, що упорядковують організаційну
діяльність і дій, що усувають неузгодженість, створює економію часу в
кожній ситуації. Суть функції заміщення полягає в тому, що сильна
організаційна культура, спроможна до ефективного заміщення формальних,
офіційних механізмів, дає змогу організації не вдаватися до надмірного
ускладнення формальної структури і збільшення потоку офіційної інформації
та розпоряджень [2].
Функція орієнтації на споживача – врахування цілей, запитів, інтересів
споживачів, відображене в елементах культури, сприяє встановленню
міцніших та несуперечливих відносин організації з своїми покупцями і
клієнтами. Суть функції регулювання партнерських відносин полягає в тому,
що організаційна культура виробляє правила взаємин з партнерами, що
передбачає

моральну

відповідальність

пристосування організації до потреб

перед

ними.

Дія

функції

суспільства створює найбільш

сприятливі зовнішні умови для діяльності організації. її ефект полягав в
усуненні бар'єрів, перешкод, нейтралізації дій, пов'язаних з порушенням або
ігноруванням організацією правил суспільної гри. Важливо відзначити, що
багато функцій організаційної культури тісно стикаються з функціями
системи управління персоналом. Тому процес формування й розвитку
організаційної культури перебуває у взаємозв'язку й взаємозалежності із
процесами управління персоналом, і для ефективної реалізації функцій
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організаційної

культури

необхідна

підтримка

системи

управління

персоналом.
Важливим є той факт, що і у споживача, і у працівника перше враження
від підприємства торгівлі формується на основі організаційної культури
підприємства.

Організаційна

культура

проявляється

перед

новим

співробітником у вигляді поведінки оточуючих, що підкоряються невідомим
законам, що узгоджуються з невідомими цінностями. Якщо на підприємстві
робота з адаптації нового персоналу добре налагоджена, то співробітника
ознайомлюють з правилами та цінностями підприємства.
Персонал який працює на підприємстві тривалий час, як правило, не
помічає проявів культури, а поведінка оточуючих йому здається звичною.
Усвідомити власну організаційну культуру він може при порівнянні її з
іншим підприємством торгівлі у ролі споживача або при появі нових
співробітників на підприємстві де він працює [3]. Організаційна культура
надає неабиякий вплив на світогляд людини, часто корпоративні цінності
перетворюються в цінності особистості і колективу або навпаки вступають з
ним у конфлікт. Варто пам’ятати, що організаційна культура виконує оціннонормативну функцію. На основі порівняння реальної поведінки людини,
групи, організації зі значимими для нашої спільноти нормами культурної
поведінки можна стверджувати про позитивні і негативні дії, саморозвиток,
навчання та вдосконалення працівника як особистості.
Для

персоналу

підприємства

організаційна

культура

створює

спрямованість діяльності, орієнтир адже мета діяльності тісно пов'язана з
цінностями, прийнятими в організації, а також допустимі способи досягнення
різних цілей, як особистих, так і організаційних. Відносна стійкість
характеристик

культури

до

змін

підтримує

у

працівників

почуття

стабільності, що відповідає потребі в безпеці, однією з базових потреб
людини. Занадто швидкі зміни елементів культури, особливо глобальні, що
стосуються структури підприємства, порушують відчуття стабільності і
викликають почуття тривоги за майбутнє в професійній діяльності. Якщо
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великі зміни відбуваються у зовнішньому середовищі, організаційна
культура, орієнтуючи працівників у головному, служить своєрідною
технологією виживання, сприяє збереженню положення організації на ринку.
Культура наповнена шаблонною ритуалізованою діяльністю, закріпленою в
певних характерних формах поведінки, звичаях, правилах моралі, що
представляє собою форму соціального і психологічного захисту [4].
Організаційна культура забезпечує значущість виробничої діяльності в
очах працівників, тому що досягнення цілей організації сприяє досягненню їх
власних цілей, задоволенню їх потреб, відповідає внутрішній структурі
особистості

кожного

працівника.

Елементи

організаційної

культури,

засвоєні працівником цінності і норми, є внутрішніми спонукальними
силами, мотивуючими працівника до ефективної діяльності, до більш
продуктивної і якісної праці [2].
Іншим важливим аспектом дослідження є роль організаційної культури з
точки зору менеджерів вищої ланки управління.
Відношення керівництва до організаційної культури може проявлятися
двояко: якщо культура не суперечить цільовим установкам керівництва, то
вони її не відчувають, не помічають, але відчувають себе комфортно. Однак,
якщо базові установки існуючої культури не сприяють розвитку організації,
якщо цілі працівників суперечать цілям керівництва, то культура стає
серйозною перешкодою на шляху розвитку і може стати причиною краху
організації.
Культура в будь-якому співтоваристві, у тому числі і на підприємствах
торгівлі, є потужним регулятором діяльності людини. Культура задає
цільовий орієнтир (суспільно схвалювані цілі), обмежує способи досягнення
цілей (соціально прийнятні засоби, норми поведінки, прийняті у цьому
співтоваристві), а також дає психологічну підтримку і схвалення з боку
членів спільноти, якщо індивід діє в рамках правил.
Культура організації відображає цінності, норми поведінки, які
сформувалися під управлінським впливом історії розвитку організації. Вона
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несе в собі, як основу, риси національної культури тієї країни або регіону, в
якій існує підприємство. Але не варто забувати, що сильний вплив на зміст
організаційної культури мали цінності, принципи, установки і уявлення тих,
хто створював цю організацію [5].
Сьогодні в Україні існують організації, що зароджувалися в радянський
період, де структура визначалася тогочасними уявленнями про ефективну
структуру управління та організаційну культуру. Але з плином часу
організаційна культура вдосконалювалася і тепер можна спостерігати
кардинальні зміни в діяльності підприємства від структури управління до
манери спілкування з клієнтами.
Для керівників організаційна культура виступає як регулятор поведінки
співробітників, який у кращому випадку сприяє процвітанню організації, в
гіршому заважає і обмежує можливості розвитку. Культура організації є
найсильнішим мотиватором або демотиватором діяльності персоналу, і
керівники

змушені

організаційної

шукати

культури

важелі посилення

або

ослаблення

мотивуючої

демотивуючого

здатності
впливу

організаційної культури [2].
Проаналізувавши організаційну культуру з точки зору її властивостей,
функцій і елементів, а також її сильних і слабких сторін, керівники
підприємства мають можливість уникнути багатьох помилок, зайвих витрат і
хвилювань. Дуже важливо знати, що будь-яке існуюче в організації явище
тісно пов'язане з культурою організації, і найменша зміна спричинить
реакцію культури в позитивну або негативну сторону .
Провідну роль в організаційній культурі підприємств відіграє зовнішнє
середовище. Організаційна культура взаємопов’язана з споживачами,
постачальниками, співтовариствами. Інформацію про цілі існування і
принципи діяльності організації сприяють тому, що очах оточуючих
організаційна культура постає як стійкий імідж організації. Ця інформація
може цілеспрямовано формуватися засобами реклами, службою зв'язки з
громадськістю і представляється у вигляді зовнішніх, матеріальних аспектів
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життєдіяльності організації. До них можна віднести дизайн, форму одягу,
логотип, фірмовий знак, марку.
Проте зовнішній імідж організації повинен відповідати внутрішньому,
інакше всі, хто так чи інакше стикається з організацією, не тільки змінює
свою думку про неї, але й формує ставлення як до надійного чи не надійного
партнера. Внутрішній імідж організації є проявом організаційної культури.
Цілеспрямоване формування внутрішнього іміджу організації неможливе без
змін або розвитку організаційної культури. У цілому можна виділити кілька
функцій, які відображають ту роль, яку організаційна культура відіграє в
діяльності підприємства.
Організаційна

культура

задає

загальний

напрямок

діяльності,

орієнтуючи персонал в ситуації вибору цілей і засобів, виконуючи тим самим
координуючу функцію [4].
Цінності організаційної культури є цінностями більшості співробітників.
Орієнтація на одні й ті ж цінності згуртовує членів групи. Дотримання норм,
звичаїв, ритуалів, традицій прийнятих в організації, знання специфічної
мови, історії організації, її особливостей змушує відчути працівника
приналежність до даної організації, формує прихильність їй, інтегрує
працівника в дане співтовариство.
Через засоби трансляції, що існують у даній культурі, новий
співробітник отримує уявлення про цілі, цінності, засоби їх реалізації,
прийнятних в даній організації, а також правила, норми поведінки, традиції,
можливості розвитку, тим самим організаційна культура сприяє адаптації
персоналу до нових для них умов трудової ситуації.
Орієнтація на заявлені місією цінності, глобальні цілі існування
організації, принципи діяльності створює алгоритм, технологію досягнення
мети, орієнтир в умовах змін навколишнього середовища, залишаючи у всіх,
хто так чи інакше пов'язаний з організацією, враження стабільності та
надійності.
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Отже, можна зробити висновок, що організаційна культура є тим
потужним ресурсом, використання якого може стати запорукою успішного
розвитку

організації.

Необхідним

для

цього

є

знання

та

вміння

використовувати весь широкий спектр важелів формування, підтримки та
розвитку організаційної культури.
Встановлено, що організаційна культура сучасних підприємств відіграє
важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності потенціалу та
підвищенні результативності діяльності в цілому. Саме тому в сучасному
світі ефективне формування або вдосконалення організаційної культури є
важливим фактором адаптації до змін зовнішнього середовища та успішної
роботи з споживачами. Саме задоволеність споживача для підприємств є
головною метою їх організаційної культури.
Список використаних джерел:
1. Антонюк А. А. Методика оцінювання стратегічного використання
організаційної культури підприємства / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь. //
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – №3. – С.
161–166.
2.Ворожбит В. В. . Система цінностей у корпоративній культурі як засіб
підтримки економічної безпеки підприємства / В. В. Ворожбит. // //
Економіка розвитку:Харківський національний економічний університет. –
2013. – №1. – С. 127–131.
3. Гавкалова Н. Л. Організаційна та корпоративна культура: визначення
та особливості / Н. Л. Гавкалова. // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –
№19. – С. 4–6.
4.Малащенко В. Вплив корпоративної культури на економічний
розвиток і безпеку підприємства / В. Малащенко. // Вісник Національної
академії державного управління при Президентові України. – 2011. –№4. – С.
175–183.

20

5.Небава М. І. Корпоративна культура та її роль у стійкості
підприємницьких структур / М. І. Небава. // Гуманізм та освіта .Вінниця. –
2010. – С. 199–202.
УДК 330.37.336
А. С. Боровська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. Стаття присвячена теоретичним аспектам розробки стратегії
фінансування. Розглянуто тлумачення понять «фінансова стратегія» та
«стратегія фінансового забезпечення». Визначено підходи до побудови
алгоритму формування стратегії фінансового забезпечення на підприємствах
та етапи побудови цієї стратегії.
Ключові

слова:

стратегія

фінансового

забезпечення,

фінансова

стратегія, фінансові ресурси.
Вступ та постановка проблеми. Фінансування підприємств є необхідним
елементом успішного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності.
Більшість

підприємств

зіштовхнулися

з

проблемою

нестачі,

важкої

доступності до всіх видів ресурсів. В умовах диспаритету цін на
сільськогосподарську

продукцію,

засоби

виробництва

й

сировину,

енергоносії аграрним підприємствам важко господарювати й забезпечувати
стабільний розвиток і фінансову стійкість певної галузі. Саме тому розробка
стратегії фінансового забезпечення підприємств є основою для вибору
альтернативи визначення найкращої спрямованості фінансової діяльності,
вибору напряму організації фінансових відносин як за межами, так і
всередині підприємства, та максимальне підвищення вартості підприємства.
Проблемам розробки стратегії присвячено багато праць зарубіжних і
вітчизняних економістів, у яких детально розглядається процес формування
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та реалізації стратегії фінансового забезпечення, що зумовлює актуальність
цієї проблеми. Питанню розробки стратегії фінансового забезпечення
підприємств приділяють увагу такі вчені, як В. Андрєєва, М. Білик, Н.
Виговська, В. Гриненко, Л. Довгань, І. Ігнатьєва, Є. Кайлюк, Г. Кіндрацька,
Г. Кірейцев, Г. Крамаренко, А. Крушин- ська, М. Мартиненко, В. Нємцов, О.
Петрук, В. Синчак.
Метою статті

є визначення

стратегії

фінансового забезпечення

підприємств та з’ясування змісту понять «фінансова стратегія» та «стратегія
фінансового забезпечення».
В сучасних умовах господарювання, що характеризуються посиленням
глобалізації та інтеграції національної економіки до

світової спільноти

виникає необхідність визначення тенденцій фінансового стану підприємства,
а також свідомого науково обґрунтованого перспективного передбачення
напрямів розвитку виробництва, орієнтації у фінансових можливостях
досягнення поставлених цілей. Ефективним інструментом успішного ведення
господарської діяльності є розробка фінансової стратегії, спрямованої на
фінансову стабільність, збереження та приріст капіталу, отримання доходу, а
також економію всіх видів витрат, мобілізацію капіталу для підтримки
виробничих, дослідницьких, маркетингових та інших стратегій, максимальне
підвищення вартості підприємства [1, с. 72; 2, с. 42].
Американські економісти Р. Кларк, В. Вільсон, Р. Дейнс вважають, що
фінансова стратегія зображає розвиток підприємства в майбутньому,
визначаючи її «…як довгостроковий курс фінансової політики, розрахований
на

перспективу,

що

передбачає

розв’язання

масштабних

завдань

підприємства». Однак існує вузьке розуміння завдання фінансової стратегії,
яке зводиться лише «до використання власних і залучення зовнішніх
фінансових ресурсів для досягнення стратегічної конкурентної переваги» [3,
с. 98–99; 4, с. 246].
Фінансова стратегія – це:
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1) комплекс заходів, спрямованих на досягнення перспективної
фінансової мети;
2) якісно визначена, узагальнена модель фінансових дій організації, яку
їй необхідно реалізувати для досягнення поставлених цілей за допомогою
координації й розподілу своїх ресурсів; 3) довгострокова мета діяльності
підприємства, держави, суспільства, що зображає основні принципи їх
фінансової

політики

та

вибору фінансового

забезпечення

реалізації

корпоративного управління; 4) траєкторія довгострокового руху фінансових
ресурсів, зумовлена перспективними завданнями, які виникають у результаті
прийнятої фінансової політики [5, с. 61; 6, с. 239]. При цьому,
Н. Танклевська, О. Біла, І. Чуй, І. Бойчик, О. Шеремет та Г. Філіна
відзначають, що фінансова стратегія – це довготривалий напрям фінансової
політики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення
масштабних завдань, визначених економічною та соціальною стратегіями [7,
с. 27; 8, с. 74; 9, с. 93; 10, с. 122; 11, с. 13]. Іншої думки дотримуються
І. Бланк, В. Синчак, А. Крушинська, І. Пилипенко зазначаючи, що фінансова
стратегія є одним із найважливіших видів функціональної стратегії
підприємства, яка забезпечує основні напрями розвитку його фінансової
діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових
фінансових

цілей,

вибору

найефективніших

шляхів

їх

досягнення,

адекватного коригування джерел формування й напрямів використання
фінансових ресурсів у разі зміни умов зовнішнього середовища [12, с. 104;
13, с. 82; 14, с. 334; 15, с. 58].
Науковці відмічають, що фінансова стратегія відіграє важливу роль в
ефективній дії механізму забезпечення фінансовими ресурсами підприємств,
що сприятиме постійному й стабільному підвищенню їх ефективності та
прибутковості [15, с. 60]. При цьому О. Нагорна зазначає, що основою
фінансової стратегії є стратегія фінансового забезпечення, мета якої полягає
у забезпеченні відповідної рентабельності, платоспроможності, фінансової
стійкості та фінансової стабільності підприємства.
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Стратегія фінансового забезпечення являє собою комплексну програму
дій, яка спрямована на забезпечення цілей, завдань, принципів формування
та ефективного використання фінансових ресурсів, методів та джерел
фінансування, розраховані на перспективний розвиток і підвищення
конкурентних переваг підприємства з урахуванням специфіки галузі [17].
Стратегія фінансового забезпечення – це розробка плану одержання
коштів для розвитку, розширення, створення підприємства, фірми [18,
с. 192]. Фінансова стратегія – це стратегія забезпечення фірми грошовими
коштами [19, с. 288–289]. Тобто, стратегія фінансового забезпечення
підприємства – це складний процес, який включає в себе пошук, залучення,
мобілізацію й розподіл матеріальних і нематеріальних ресурсів з усіх
можливих джерел фінансування, та розробка заходів щодо використання
наявних коштів для ефективного функціонування підприємства. Така
стратегія

є

основою

для

створення

фінансового

потенціалу

сільськогосподарського підприємства. Однак, вибір цілей стратегії залежить
від обраних підприємством основних підходів до фінансового забезпечення
підприємства, спрямованих на перспективний розвиток.
Предметом

розробки

певного

підходу

стратегії

фінансового

забезпечення підприємства є створення таких умов фінансового забезпечення
підприємства, які сприятимуть підвищенню рівня зростання прибутковості та
покращення його основних виробничих, фінансово-економічних показників.
З огляду на це, О. Нагорна виділяє такі підходи для досягнення стратегічних
цілей

фінансового

забезпечення

підприємств:

поступового

розвитку;

стабілізаційний; інертний; захисний, або антикризовий [17]. Зазначені
підходи стратегії фінансового забезпечення можна адаптувати до підходів
фінансового забезпечення підприємств. При цьому М. Мартиненко, та
І. Ігнатьєва виділяють з-поміж інших споживчо-орієнтовний підхід [20,
с. 178–179].

І.

Саух

визначає

лише

два

підходи:

блочно-модульна

реструктуризація, яка полягає у взаємодії системи ресурсного забезпечення,
управління та кадрового потенціалу, та функціональна структуризація
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формування власного внутрішнього потенціалу [20, с. 259]. Л. Довгань,
Ю. Каракай та Л. Артеменко запропонували чотири підходи до розробки
стратегії: головний стратегічний, «делегування повноважень», спільний
(колабораціоністський), ініціативний [21, с. 256–257]. Н. Танклевська виділяє
основні етапи формування фінансової стратегії підприємства:
- визначення загального часу, на який формується фінансова стратегія;
-

формування

стратегічного

завдання

фінансової

діяльності

підприємства;
- розробка фінансової політики щодо окремих аспектів фінансової
діяльності;
- конкретизація показників фінансової стратегії за періодами її
реалізації;
- оцінка розробленої фінансової стратегії [7, с. 285–286].
І. Бланк зазначає, що процес формування фінансової стратегії
підприємства здійснюється за такими етапами:
1. Визначається загальний період формування фінансової стратегії.
2. Формуються стратегічні цілі фінансової діяльності.
3. Розробляється фінансова політика за відділами – аспектам фінансової
діяльності.
4. Конкретизуються показники фінансової стратегії за періодами її
реалізації.
5. Оцінюється розроблена фінансова стратегія [22, с. 349–352].
Згідно тверджень Л. Костирко, Р. Костирко вирізняють такі етапи
формування стратегії підприємства:
− оцінка, на скільки розроблена фінансова стратегія узгоджується із
загальною стратегією підприємства;
− експрес-діагностика сильних і слабких сторін фінансово-економічної
діяльності підприємства;
− обґрунтування вибору фінансової стратегії на основі комплексної
оцінки потенціалу фінансової стійкості та ризику;
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− вибір фінансової стратегії стійкого розвитку підприємства на основі
результатів діагностики потенціалу фінансової стійкості;
− аналіз ефективності реалізації фінансової стратегії підприємства на
основі оцінювання синергетичного ефекту та якісних характеристик
фінансової стратегії [24, с. 200].
Даценко Г. в процес формування фінансової стратегії підприємства
включає такі основні етапи:
− визначення періоду реалізації стратегії;
− аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства;
− формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;
− розробка фінансової політики;
− розробка системи заходів для забезпечення реалізації фінансової
стратегії;
− оцінка розробленої фінансової стратегії [25, с. 163].
Отже, стратегія фінансового забезпечення сільськогосподарського
підприємства – це складний процес, який включає в себе пошук, залучення,
мобілізацію та розподіл матеріальних і нематеріальних ресурсів з усіх
можливих джерел фінансування, та розробка заходів використання наявних
коштів для ефективного функціонування підприємства. До основних етапів
розробки стратегії фінансового забезпечення ми відносимо: визначення
періоду сформування фінансової стратегії, формування стратегічних цілей,
розробку фінансової політики, конкретизацію показників фінансової стратегії
в період її реалізації, оцінка розробленої фінансової стратегії.
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УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В
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Визначено

сутність

комерційного

ризику

в

системі

управління

підприємством, представлено класифікацію ризиків, досліджено причини
виникнення комерційних ризиків та шляхи їх попередження.
Ключові слова: ризик, комерційний ризик, торговельне підприємство.
У сучасних умовах ринку більшість рішень підприємницької діяльності
приймаються в умовах невизначеності, коли необхідно обрати один напрям
дій із декількох можливих варіантів, здійснення яких важко передбачити.
Ринкове середовище вносить у діяльність кожного підприємця елементи
невизначеності та поширює «асортимент» ризикових ситуацій, які виникають
за наявності конкретних умов і обставин. Ризикові ситуації формують умови
для існування і реалізації комерційного ризику, з яким у процесі своєї
діяльності зіштовхуються практично кожен керівник підприємства. Щоб
вижити за таких складних умов керівникам підприємств необхідно приймати
нестандартні та сміливі рішення.
Комерційний

ризик

є

невід’ємним

і

обов’язковим

елементом

підприємницької діяльності. Він виконує важливу функцію чинника розвитку
соціально-економічного прогресу та є дієвим елементом отримання
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максимального прибутку за умов прийняття правильного управлінського
рішення.
Тенденцією останніх років є збільшення інтересу широкого кола
спеціалістів, особливо підприємців та менеджерів різного рівня, до питань
управління підприємницькими ризиками взагалі та комерційними зокрема.
Адже кожен підприємець прагне пізнати глибину поняття «ризик» та основні
кроки алгоритму рішення ризикових ситуацій.
Треба

визнати,

що

ігнорування

ризику

в

процесі

здійснення

підприємницької діяльності значно знижує конкурентоспроможність фірм в
умовах непередбачуваного та в деякій мірі агресивного зовнішнього
середовища, яке постійно породжує ризикові ситуації. Правильне та вчасно
прийняте рішення стосовно комерційних ризиків забезпечує отримання
найвищого прибутку підприємства, що набуває в сучасних умовах
особливого значення та актуальності.
Проблеми оцінки рівня та управління ризиками є об’єктом наукових
праць таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як А. Альгіна, І.
Балабанова, В. Вітлінський, В. Глущенко, Дж. М. Кейнс, Г. Клейнер, А.
Маршалл, Дж. Міль, О. Устенко, Є. Уткіна, М. Фрідмен, В. Черкасова, Г.
Чернова, Й. Шумпетер, О. Ястремський та ін. У них аналізуються проблеми
розвитку підприємництва та обґрунтовується необхідність формування
сприятливого середовища, оцінка потенційних комерційних ризиків для
здійснення підприємницької діяльності. Практичні аспекти теорії ризику
розглянуто в роботах В. Альнічев, М. Білуха, А. Дубова, М. Демчишина, А.
Мазаракі, Г. Клейнера, О. Ширинської, О. Ястремський та інших. Проте
однозначного визначення змісту комерційного ризику немає, це породжує
різноманітні рекомендації щодо управління комерційними ризиками, їх
запобігання та умов виникнення.
Метою даної статті є дослідження комерційного ризику у діяльності
роздрібного торговельного підприємства, причин виникнення комерційного
ризику та шляхів його попередження.
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У різних літературних джерелах ризик зазначено, що термін «ризик»
походить від латинського «risicare» і означає «зважитися»; від грецьких слів
«ridsicon», «ridsa» – «стрімчак», «скеля»; від італійського «risico» –
«підводний риф»; від французького «risque» – «небезпечний, сумнівний». Не
дивлячись на існуючий плюралізм етимологічних поглядів, слово «ризик» в
українській мові було запозичене із французької та означає «можливість
небезпеки і невдачі» [5, с. 175].
На думку відомого німецького спеціаліста у галузі ризику Пауля Браесса
як з позиції продавця, так і покупця поняття ризику є центральним пунктом
їх взаємовідносин. Разом з тим проблема ризику набирає щораз більшого
загальноекономічного значення, оскільки ризик сприймається одним з
рушійних чинників сучасного і майбутнього суспільства [1, с. 9].
Український науковець, доктор економічних наук, почесний доктор
Національного університету «Острозька академія», В.В. Вітлінський вважає,
що комерційний ризик – це об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з
подоланням невизначеності та конфліктності у ситуації неминучого вибору і
відображає міру досягнення очікуваного результату, невдачі та відхилення
від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих
чинників за наявності прямих і зворотних зв'язків [2, с.14].
Одні вчені вважають ризик як невдачу або витрати, які можуть
виникнути в результаті впровадження обраного рішення в життя, однак, інші
ототожнюють ризик з майбутньою вдачею, успішними результатами,
отриманням економічної вигоди. У деяких працях об'єднуються обидва
підходи: «Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може
відбутися або ні. У випадку здійснення такої події можливі три економічних
результати: негативний (збиток), нульовий, позитивний (вигода)».
На нашу думку,

основними причинами виникнення комерційного

ризику є:
- зниження обсягів реалізації внаслідок падіння попиту на товар, що
реалізується, витіснення його з ринку конкуруючими товарами;
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- підвищення

закупівельної

ціни

товару

в

процесі

здійснення

підприємницького проекту;
- непередбачене

зниження

обсягів

закупівель

порівняно

з

запланованими, що зменшує обсяги й збільшує витрати на одиницю
реалізованого товару (за рахунок умовно постійних витрат);
- втрати товару;
- втрати якості товару при транспортуванні та зберіганні товару, що в
свою чергу веде до зменшення його ціни;
- підвищення

втрат

обертання

в

результаті

непередбачуваних

відрахувань, що призводить до зниження прибутку підприємства.
Економічні

зв’язки,

що

виникають

у

процесі

функціонування

підприємств торгівлі, супроводжуються різноманітними ризиками, які
необхідно своєчасно виявляти, оцінити та врегульовувати, оскільки в умовах
сучасного ринку наслідки ризиків повністю покладаються на підприємця. За
таких умов значення процесу управління комерційними ризиками, вибір
адекватних методів управління ними зростає, що зумовлює необхідність
розвитку його методологічного забезпечення.
Незважаючи

на

універсальність

більшості

методів

управління

комерційними ризиками, кожен із них має свої особливості, переваги та
недоліки щодо застосування у сфері торгівлі. Тому прийняття управлінських
рішень має бути науково обґрунтованим, щоб забезпечити економічну
доцільність здійснення витрат на впровадження того чи іншого методу.
Важливим напрямком діяльності будь-якого підприємства виступає вибір
методів зниження ризику. Дії по зниженню комерційного ризику, як правило,
проводяться в двох напрямках:
1) уникнення появи можливих ризиків;
2) зменшення впливу існуючого ризику на результати виробничофінансової діяльності підприємства.
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Для того, щоб зменшити міру вірогідного ризику на підприємстві й
одночасно забезпечити досягнення запланованих рівнів рентабельності,
необхідно:
1) шукати партнерів, які мають у своєму розпорядженні інформацію про
ринок та достатні фінансові кошти – у разі успіху з ними доведеться
розділити частку прибутку;
2) звертатися до послуг зовнішніх консультантів-експертів, наприклад,
для проведення науково прогнозів зміни цін та попиту, дій конкурентів;
3) утворювати спеціальний резервний фонд за рахунок частки прибутку
для самострахування;
4) передавати частину ризику іншим особам і організаціям шляхом
страхування бізнесу [3, с. 90].
До основних факторів, що усувають комерційний ризик, можна віднести
ті, які найбільш суттєво дозволяють регулювати його значення, так як ризик
підприємця в основному стосується того, чи отримає підприємство
заплановані фінансові результати чи зазнає фінансових втрат в результаті
своїх дій. В залежності від розміру впливу таких факторів застосовується й
рівень ризику. Тобто, фактори, які обмежують ризик, в своєму протилежному
значенні є факторами, що збільшують ризик. Вони можуть бути внутрішніми
та зовнішніми (Рис.1).
Під зовнішніми факторами слід розуміти ті умови, які підприємець не
може змінити, але повинен враховувати, так як вони можуть вплинути на
стан його справ. До зовнішніх факторів відносяться: ринкова рівновага,
попит та пропозиція, конкуренція, законодавство, податкова система,
політична ситуація в країні.
Не менший вплив на підприємницьку діяльність мають внутрішні
фактори, до яких відносяться: витрати виробництва та обігу, обсяг реалізації,
норма прибутку, оборотність коштів, якість товарів, робіт та послуг.
За рівнем комерційні ризики прийнято поділяти на припустимі,
неминучі, надмірні та неприпустимі. При цьому можливість результату може
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значно варіювати. Рівень ризику тісно пов'язаний із розмірами втрат при
невдалому ході події. Чим менші втрати, тим більше можна ризикувати, і
навпаки. Зрештою, рівень втрат визначає можливість або неприпустимість
певного ризику.

ЗОВНІШНІ РИЗИКИ
1. Економічні:
Зовнішні
- податковий (стабільність
податкового законодавства);
- - інфляційний (економічна
ситуація в країні, темпи
інфляції);
- відсотковий
(зміна
кредитно-грошової системи
країни).
- Правові:
- - ризик законодавчих змін.
- Науково-технічні:
- - погіршення якості товарів,
яке
пов’язане
зі
специфічними
ризиками
технологій.

КОМЕРЦІЙНІ РИЗИКИ
Інформаційні:
- дефіцит інформації про
покупців
та
мотиви
покупок, вимоги ринку до
товарів, стан кон’юнктури
ринку,
можливості
торговельного
підприємства
та
його
конкурентоспроможність.
Товарні:
- ризик якості товарів.
Господарські зв’язки з
постачальниками:
ризик
невиконання
термінів
та
об’ємів
постачань, комплектності
та
номенклатури
постачань.
Втрата іміджу:
серед
партнерів,
споживачів,
власних
робітників.

-

-

ВНУТРІШНІ РИЗИКИ
Психологічні:
низька
дисципліна,
професійна
грамотність
робітників, конфлікти та
негативний психологічний
клімат в колективі.
Конкурентні:
- дії конкурентів, рівень
конкурентоспроможності
підприємства.
Транспортні:
рівень
тарифів
на
перевезення товарів, рівень
цін на паливо.
Ризики, які пов’язані з
використанням основних і
оборотних засобів:
- просування обладнання,
застосування
новітніх
технологій.

-

ФІНАНСОВИЙ РИЗИК

Рисунок 1. Система ризиків діяльності підприємства роздрібної
торгівлі
Залежно від вибору варіантів комерційні ризики можна розділити на
різноманітні, альтернативні і пов'язані з єдиним варіантом. В останньому
випадку підприємець діє за принципом: «пан або пропав». Альтернативний
варіант припускає одержання прибутку у випадку ризику або відмову від
проведення операції. Найчастіше в сучасних умовах господарювання
зустрічаються ризики, що припускають будь-які засоби реалізації угоди з
різноманітним рівнем втрат і прибутків [4, с. 98].
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Для кожного суб'єкта ринку існує власний комерційний ризик: для
продавця, покупця, інвестора, емітента, посередника. Комерційні ризики
можна класифікувати також за рівнем втрат: ризик повної або часткової
втрати від здійснення угоди; ризик збанкрутувати; інфляційний ризик;
фінансовий ризик тощо.
Одне з головних правил підприємницької діяльності говорить: «Не
уникати ризику, а передбачити його, прагнучи знизити до максимально
низького рівня». Основне завдання оцінки підприємницьких ризиків є
частиною їхньої систематизація й розробки комплексного підходи до
визначення рівня ризику та впливу на діяльність підприємця.
Стратегія і тактика управління ризиками розглядається зазвичай як
система управління ризиком, яка включає стратегію і тактику управлінських
дій. Під стратегією управління ризиками розуміються напрями та засоби
використання коштів на досягнення мети.
Відповідно до стратегії обирають варіанти управлінських рішень та
концентрують зусилля на здійсненні цих варіантів. Тактика – це конкретні
прийоми й фізичні методи, які є досягненням поставленої мети за реальних
ринкових умов. Основними завданнями тактики управління комерційними
ризиками є вибір оптимального рішення, прийомів і методів управління,
найбільш відповідних конкретній господарської ситуації.
Таким чином, керівництву підприємства взагалі належить ключова роль
у рішенні проблем керування комерційними ризиками, тому що воно
затверджує програми заходів щодо зниження ризику, ухвалює рішення щодо
початку їхньої реалізації в критичних ситуаціях, приймає запропоновані
пробні рішення разом з антикризовими програмами або відкидає їх.
Треба сказати, що безпосередня реалізація заходів щодо керування
ризиком

найчастіше

суперечить

діяльності

основних

виробничих

і

управлінських підрозділів підприємства, погіршує їхні звітні показники, тому
що вимагає витрат, що не приносять швидких доходів.
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Отже, за даних обставин керівникам підприємств потрібно не уникати
ризику, а вміти правильно оцінювати його ступінь і безпосередньо управляти
ним.
Список використаних джерел:
1. Беднарська О. Суть та види ризиків у плануванні діяльності
промислового підприємства / О. Беднарська // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». - 2013. - №23(606). - С.8 - 15.
2. Вітлінський В. Ризикологія в економіці та підприємництві /
Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 480с.
3. Загорна
підприємства

Т.О.

Управління

ризиками

в

логістичній

системі

/Т.О. Загорна, А.В. Ткачова // Экономика Крыма. Научно-

практический журнал. - 2012. - №227. - С.89-93.
4. Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства / О.
Конь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2014. № 4 (554). - С.96-103.
5. Левченко М.О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності
вітчизняних

промислових

підприємств

/

М.О.

Левченко

//

Вісник

Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - №5,
Т.2. – С. 174 - 178.
6. Цвігун Т.В. Класифікація ризиків підприємства / Т.В.Цвігун //
Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».
Луцький національний технічний університет. Випуск 8 (29). Ч.4. - 2013. С.385-393.
7. Череп А.В. Управління комерційними ризиками торгівельного
підприємства / А.В. Череп, С.І. Васильєва // Вісник Хмельницького
національного університету. – 2014. – № 5, T. 3. – С. 7- 15.
8. Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління :
навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. – К. :
Знання, 2008. – 271 с.
36

УДК 658.512.62
Л. В. Бондарчук, к.е.н, доцент
В. І. Сандульська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
В статті проведено аналітичний аналіз теоретичної складової
конкурентоспроможної

стратегії
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мотиваційної особливості в процесі управління підприємством.
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підприємства, мотиваційна програма, посадова інструкція, телемаркетинг,
конкурентоздатність персоналу.
Мотивація як одна з основних функцій менеджменту розглядається
практиками менеджменту, як правило, в напрямку дослідження нових
підходів в управлінні персоналу і недостатньо зв’язується з показниками
конкурентоспроможності та стратегією розвитку.
Серед наукових праць, що містять результати досліджень такого
зв’язку можна відзначити праці Й. Беккера [1], Л. Бондарчук [2], Р. Грифін
[3], П. Казмерчук [4], А. Коблевої [5], А. Новикової [6], Т. Петрової [7] та
інших авторів. Кадрова політика підприємства є одною з складових
конкурентоспроможної стратегії та визначає якісний склад персоналу,
критерії підбору персоналу, напрями розвитку кожної професійної групи

[1].

Будь- яка стратегія є цілісною системою поставлених стратегічних завдань та
очікуваних результатів, отримання яких залежить від людського капіталу.
Збалансовані підходи до забезпечення людськими ресурсами, чітким
розуміння

довгоочікуваних

та

короткотермінових

цілей,

розвиток

корпоративної культури та ціннісних орієнтирів, зменшення протиріч та
конфліктних

ситуацій,

гармонійне

управління

на

основі

комбінації

централізованого та децентралізованого менеджменту дозволяє одержати
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високі результати розвитку підприємства в умовах високого рівня
конкуренції [3].
Мета статті – представлення результатів дослідження зв’язків між
загальною конкурентоспроможною стратегією підприємства та стратегією
розвитку персоналу.
Сьогодні можна говорити про активний розвиток підприємств оптової
торгівлі, а також про гостру конкуренцію між ними у визначених нішах
торговельного підприємництва. Місія таких підприємств надавати якісні
послуги у визначених секторах ринку, активно розвиватись та задовольняти
вимоги клієнтів. Така місія дозволяє визначити своє місце на ринку та
займати активну динамічну позицію, в яку входить також розвиток
персоналу [5]. Ознайомлення з місією та головними цілями підприємства
дозволяє кожному працівнику деталізувати місію відносно власної посади та
обов’язків. Одні з самих популярних є менеджери продаж та начальник
відділу продаж.
Основні посадові обов'язки начальника відділу продажів полягають у
наступному:
 керівництво відділом продажів;
 планування роботи відділу (ідеологія, цілі, завдання, мотивація);
 підбір, адаптація та навчання співробітників;
 пошук і залучення клієнтів;
 складання звітності;
 ведення, підтримка і розвиток клієнтської бази.
Іноді функції начальника відділу продажів включають в себе:
 створення мотиваційних програм;
 аналіз ринку і збір інформації про клієнтів;
 представлення компанії на конференціях та демонстраційних
заходах.
При прийомі на роботу начальника відділу продаж є типові вимоги:
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 досвід керівної діяльності від 1 року (бажано в сфері продажів);
 досвід активних продажів;
 досвід підбору персоналу - менеджерів різного профілю;
 знання ПК.
Часто потрібно володіння англійською мовою та наявність автомобіля.
Крім того необхідно мати такі навички як вміння вести переговори,
організовувати робочий колектив і багато інших. Найпростіше їх придбати
працюючи менеджером з продажу або керуючи торговими представниками,
промоутерами, продавцями чи іншими фахівцями сфери реклами і торгівлі.
Хороші начальники відділів виростають з успішних менеджерів з
продажу.
Одним з методів розвитку мотивації для начальника відділу продаж є
дві залежності:
1. Залежність заробітної плати начальника відділу продаж від
заробітної плати його підлеглих – менеджерів продаж.
2. Залежність заробітної плати начальника відділу продаж від обсягу
реалізації товару.
Компетенції менеджера з продажу можуть бути самими різними.
Функції менеджера з продажу пасивного типу полягають в обробці вхідних
викликів клієнтів, які вже зацікавлені в товарі чи послузі. Такому менеджеру
залишається тільки продемонструвати клієнту, що подзвонив, всі переваги
компанії і те, що вона дійсно відповідає його очікуванням. Цьому фахівцеві
потрібно відмінна підготовка і знання опрацьованих сценаріїв. Пасивні
продажі дуже легко регламентуються, тому що в цьому випадку розрахувати
конверсію досить просто.
При цьому менеджер відділу продажів, займається прийомом так
званих «теплих» дзвінків, отримує менше інших, тому що, як не крути, але
клієнти самі до нього звертаються. Такі фахівці, як правило, не є
незамінними.
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Специфіка роботи менеджера активних продажів полягає в тому, що
він не сидить на одному місці. Посадова інструкція менеджера по продажам
окреслює наступне коло обов'язків:
знання

повного

асортименту

продукції,

її

характеристик

і

конкурентних переваг;
володіння інформацією про ціни та наявність товару на складі;
володіння

актуальною

інформацією

про

те,

на

яких

умовах

здійснюються продаж, доставка і оплата товару або послуги, про акції та
знижки;
володіння технікою продажів із застосуванням «холодних» дзвінків;
досвід взаємодії з людьми, знання основ психологічної взаємодії;
уміння працювати з офісними програмами.
Посадова інструкція менеджера відділу продажів активного типу має
на увазі постійний пошук клієнтів: «холодні» дзвінки, відвідування компаній
в пошуках нових клієнтів, відвідування виставок та інших місць, де можуть
мешкати потенційні клієнти. Вони не приходять до менеджера з активних
продажів самі. Функціонал менеджера з продажу зводиться до їх активного
пошуку. Успішний менеджер з продажу має свою власну базу клієнтів.
Модель компетенцій менеджера з продажу активного типу – одна з
найбільш складних, але і найбільш високо оплачуваних. Ще одне з
відгалужень активних продажів – це посада менеджера прямих продаж, який
має особисту зустріч з кожним потенційним клієнтом. Ключові компетенції
менеджера з продажу прямого типу мало відрізняються від компетенцій
активних продажів.
Менеджер телефонних продажів вступає в контакт з клієнтом по
телефону.

Цей

тип

продажів

також

називають

«телесейлз»

або

«телемаркетинг». Останнє пов'язано з тим, що профіль компетенцій
менеджера з продажу по телефону часто включає в себе дзвінки клієнтів з
метою з'ясування рівня їх задоволеності товаром або послугою. Як правило,
пропозиції про супер-можливості придбати той чи інший товар робить саме
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телефонний менеджер з продажу. Обов'язки, функції цього співробітника
найчастіше пов'язані з рекламою. Їхні продажі проходять за стандартним
сценарієм. В день вони роблять величезну кількість дзвінків. Ефективність
таких менеджерів і оплата їх праці відносно низькі, рівень стресу - найбільш
високий. Для найбільш ефективних менеджерів з продажу часто наймають
окремого помічника. Його посада називається асистент менеджера з продажу
або менеджер бек-офісу, а робота зводиться до виконання рутинної паперової
роботи, яка відображає праці менеджера з продажу. Головний менеджер з
продажу має під своїм керівництвом кілька звичайних менеджером. Він
служить для них і керівником, і наставником. Головним менеджером може
проводитися оцінка компетенцій менеджера з продажу рядового рівня. Іноді
співробітники цього рівня виконують роботу тільки з певними клієнтами або
виконують всі функції керівника відділу.
Менеджери з розвитку продажів – це менеджер роз0витку сценаріїв, за
якими працюють інші менеджери та він сам. Як правило, такий співробітник
є творчою особистістю і саме він здійснює необхідний нам зв'язок між
стратегічними цілями, аналітичною інформацією щодо конкурентів та
розробкою процесу продажу. Також він займається розробкою нових каналів
продаж.
Для успішної роботи менеджеру з оптових продажів необхідно
досконально знати ринок праці, а ще краще – мати досвід роботи в фірмі, яка
реалізовувала даний товар або послугу. Для менеджера цього типу важливо
зрозуміти клієнта, його цінності і основи його бізнесу. Його завдання – стати
консультантом не тільки по товару, але і по бізнесу в цілому. Це справжній
бізнес-експерт, який повинен вміти знаходити баланс між стабільними і
успішними продажами і розвитком бізнесу своїх клієнтів.
Посадова інструкція менеджера оптових продажів не вказує на це
прямо, але суть успішної роботи вимагає саме такого підходу.
Менеджер закупівель і продаж залежно від специфіки компанії його
компетенції можуть серйозно відрізнятися. Так, в деяких компаніях закупівлі
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підлягають суворому планування, а в інших необхідність в них передбачити
практично неможливо. Основна функція менеджера - суворе виконання
плану закупівель.
У тому випадку, якщо компанія займається реалізацією дорогого і
ексклюзивного товару, то менеджер закупівель і продаж повинен знайти і
придбати для компанії то, що буде швидко розкуплено.
Верх майстерності в цій галузі – знайти продавця, який згоден
постачати товар високої якості за низькими цінами на необхідних обсягах і в
необхідні терміни.
У тому випадку, якщо компанія працює на ринку вже багато років, то,
швидше за все, всі постачальники відомі, плани закупівель складені і не
підлягають серйозним змінам. Тоді робота менеджера по закупівлях і
продажах полягає в оптимізації всього процесу поставок товару: в
оптимальній

кількості,

в

оптимальний

час,

оптимальної

якості,

за

оптимальною ціною. Також менеджер закупівель і продаж стежить за
наповненням складу, складає план складських запасів, розміщує замовлення і
вибирає постачальників, контролює платежі, терміни відвантаження, рух
вантажів, контролює якість продукції і вирішує спірні питання з
постачальниками.
Кожна з описаних посад має свої інструкції та прив’язана до цілей
розвитку підприємства. Головний зв'язок полягає в оцінці якості наданих
послуг, покращенні іміджу підприємства та збільшення обороту продаж і
прибутку компанії.
Здорова конкуренція між персоналом може бути досягнута тільки при
умові чіткого розподілу обов’язків, ринків, на яких працюють менеджери
продаж,

клієнтів.

Конкурентоспроможність

персоналу

організації

визначається не тільки відповідністю психофізіологічних та соціально-психологічних особливостей людини вимогам робочого місця чи посади, рівнем її
освітньої або професійної підготовки, стажем роботи, а й ступенем
задоволеності працівника своєю працею. У тих, хто не задоволений працею,
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якість її невисока, часті випадки порушення трудової дисципліни, відсутня
достатня заінтересованість у подальшому професійному розвитку.
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 [4]. Максимальний збіг механізмів
«можу», «хочу» та «потрібно» стає умовою підвищення ефективності
виробництва, розвитку особистості.
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.Компетенції (знання та навички) персоналу дозволяють виконати
поставлені завдання, які відповідають

визначеним цілям та очікуваному

результату розвитку підприємства.
Відповідно до визначених цілей розвитку підприємства оптової
торгівлі, основні проекції розвитку співробітників відділу продаж можуть
бути визначені таким чином.
Мета 1. Активна робота з клієнтами, одержання очікуваних результатів
продаж.
Відповідно першій меті менеджер повинен вміти:
- управляти циклом продажів;
- знати корпоративний стандарт процесу продажу.
-вміти аналізувати процес спілкування з клієнтами.
- знати всі кроки продажу та вміти комбінувати їх;
- вміти сегментувати клієнтів;
- аналізувати та контролювати забезпечення обсягів продажів;
- вміти формувати воронку продажів;
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- володіти вмінням формування стратегії утримання клієнтів і
підвищення їх цінності для компанії та її реалізації.
Мета 2. Раціональна організація робочого часу.
Відповідно цій меті проекції розвитку співробітників відділу продаж
формуються таким чином:
- вміння та навички ефективного управління і планування робочого
часу;
- вміння та навички управління часом в процесах продаж;
- знання інструментів тайм-менеджменту;
- навички за технікою досягнення цілей;
- навички стратегічного планування та контролю результатів.
Мета 3. Підвищення іміджу підприємства, утримання клієнтів,
залучення нових клієнтів.
Така мета відповідає компетенції менеджерів щодо ефективних
комунікацій з клієнтами – встановлення контакту. залучення і утримання
клієнта. Це вимагає знань і навичок правил ефективної взаємодії з клієнтами;
знання психологічних типів клієнтів і принципів роботи з кожним з них;
формування різноманітних сценаріїв роботи з клієнтом на

основі

спонукальних мотивів.
Окремими важливими навичками є робота з запереченнями клієнта,
проведення переговорів та особистий розвиток менеджера і як професіонала,
і як людини, що розвивається. Підприємства з оптової торгівлі працюють, як
правило

за

регіональних

регіонами.
продаж

Найбільш

оптимальним

способом

є планомірна послідовність дій

розвитку

підприємства.

Керівники підприємства, як правило, розподіляють регіони між успішними
менеджерами, а також, використовуючи досвід, розширяють географію
продаж для вибраної команди, мотивуючи таким чином менеджерів для
збільшення обсягу продаж.
Розроблена стратегія розвитку підприємства з врахуванням ринкової
конкуренції складається з гілок стратегічного дерева, які деталізують
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стратегічний план до конкретних продаж та клієнтів, процедур і процесів, які
виконують менеджери. Кожен з процесів продажу оцінюється обсягом та
одержаним прибутком та безпосередньо відбивається на заробітній платні
самого менеджера та начальника відділу продаж.
Таким чином, представлений підхід дозволяє одержати цілісні
взаємодоповнюючі стратегії розвитку підприємства та його персоналу.
Позиціонувати

кожного

працівника

відповідно

загальних

цілей

конкурентоспроможної стратегії та його власного професійного розвитку.
В плані подальших досліджень – формування профілю розвитку для
кожної професійної групи персоналу для підприємства оптової торгівлі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
ПОВЕДІНКОВОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В

статті

досліджено

необхідність

застосування

стратегічної

поведінкової карти розвиту сучасного підприємства акцентуючи увагу на
систему стратегічні карти поведінки, що є основою для подальшого
моделювання бізнес-процесів та побудови сценаріїв

поведінки для

торговельних представників, менеджерів торгових марок, керівників
підрозділів.
Ключові слова: Поведінкові карти, конкуренція, стратегія розвитку,
моделювання менеджерської поведінки, ринкове середовище, SWOT-аналіз,
оперативне та тактичне планування.
Тема підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринковому
середовищі не нова, але залишається актуальною в умовах кризи та
активного розвитку ринкового середовища. Одним з напрямів дослідження є
спостереження, аналіз та прогнозування конкурентоспроможної поведінки
підприємства в зовнішньому оточенні. Але відомі підходи, як правило,
побудовані на основі формування стратегічних та оперативних планів
розвитку підприємства та його тактичної поведінки.
Серед

наукових

праць,

що

містять

результати

досліджень

конкурентоспроможної поведінки підприємства в ринковому середовищі
можна

виділити

праці

І.

Головіна
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І.

[1],

Р.

Майлза

і

Ч. Сноу [2], Ш. Омарова [3], М. Портера [4], Є. Смирнова [5], І. Ялдина [6]
та інших авторів.
Як інструмент для формування та моніторингу конкурентоспроможної
поведінки нами вибрані візуальні карти поведінки. Саме тому, в процесі
дослідження були проаналізовані такі інструменти як карта SWOT-аналізу,
дерево цілей, інтелектуальні карти, карти бізнес-процесів, карти сценаріїв.
Мета статті – представлення результатів розробки стратегічної
конкурентоспроможної поведінкової карти розвитку підприємства.
Карта конкурентоспроможної поведінки підприємства повинна бути
комплексним гнучким інструментом для контролю діяльності підприємства
на ринку та формувати загальне бачення щодо внесення оперативних та
стратегічних змін. Крім відомих оцінки та позиціонування конкурентів,
необхідно виявити споживацькі потреби за рахунок використання вагових
коефіцієнтів, які впливають на вибір споживача. Графічні представлення
одержаних оцінок дозволяє більш швидко зрозуміти місце позиціонування
підприємства на ринку та потребу в змінах.
Структурування

ринку

та

галузі

достатньо

відома

методика

діагностики підприємства. За такою методикою порівнюють номенклатуру
продукції; типи каналів розподілу продукції; ступінь вертикальної інтеграції;
сервіс та технічна допомогу, що надаються покупцям; використання реклами
у засобах масової інформації; ціни та якість продукції. За приналежністю до
стратегічної групи можна зробити висновок щодо вибору базової поведінки
на ринку, оцінити висоту бар’єрів входу на ринок.
Не дивлячись на те, що нас цікавить загальна поведінка підприємства
на ринку, необхідно визначити його поведінку відносно окремих напрямів
діяльності та різних видів продукції. Крім того, необхідно, сформувати
аналітичну карту продукції за співвідношенням «ціна-якість» та спеціалізації
товарів. Така карта покаже позиціонування підприємства відносно його
конкурентів.
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Для менеджера, що приймає стратегічне рішення необхідно мати
груповану інформацію щодо показників інфляції, податкових і правових
умов роботи, діяльності конкурентів. Математичні моделі дозволяють
сформувати карти стратегічної поведінки від візуальних областей діяльності
підприємства, які можуть бути побудовані за допомогою будь-якого
інструменту побудови інтелектуальних карт, наприклад, Coogle, до карт
позиціонування та карт бізнес-процесів, що дозволять візуалізувати тактику
поведінки

підприємства.

Перспективна

конкурентоспроможна

карта

візуалізує стратегічні напрями діяльності підприємства. Визначені цілі, такі
як, збільшення частки на ринку, рух в бік підвищення якості або здешевлення
виробництва при випуску нових виробів; збільшення продуктивності праці;
запровадження інформаційних систем управління, повинні бути виміряні
комплексними показниками. Такі показники складаються, як правило, з
показників окремих бізнес-процесів.
Серед програмних продуктів можна відокремити продукт ІнталєвУкраїна, що запроваджують разом з 1С Підприємство, Geac Performance
Management (однією з функцій даного програмного забезпечення є Strategy
Management), програмний продукт Pbviews, програмний продукт ARIS BSC;
SAP SEM, Microsoft Visio Professional.
Аналіз відомих підходів М. Портера дозволяє сформувати таку
послідовність формування карти конкуренції [4].
1. Оцінювання розвитку галузі.
2. Позиціонування серед конкурентів.
3. Позиціонування серед стратегічних груп
4. Оцінювання бар’єру входження на ринок.
5. Аналіз потенціалу підприємства.
6. Обґрунтований вибір конкурентоспроможної стратегії
7. Формування карти напрямів діяльності підприємства
8. Формування карти бізнес-процесів за кожним напрямом.
9. Карта центрів відповідальності. Оцінювання витрат та доходів.
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10. Сценарні варіативні карти поведінки підприємства на ринку.
Стратегічна

конкурентоспроможна

поведінка

підприємства

визначається двома основними факторами – ринковим оточенням та
реакцією підприємства на поведінку оточення. Саме це обумовлює
необхідність адаптації ключових параметрів діяльності підприємства до
ринкового середовища [3]. Тому першими картами, що повинні бути
розроблені – є карта позиціонування підприємства в середовищі конкурентів;
карта позиціонування продуктів серед продуктів-аналогів; карта потенціалу
підприємства.
Порівняння економічного потенціалу та інтенсивністю конкурентного
середовища дозволяє оцінити можливість підприємства функціонувати на
вибраному рівні відповідно від двох видів реакції на зовнішні впливи:
- конкурентна стійкість;
- конкурентна активність.
Стратегічна конкурентоспроможна поведінка підприємства базується
на його динамічній конкурентній активності. Але показники конкурентної
стійкості, по суті, відбивають рівень економічного потенціалу підприємства
відносно конкурентного оточення.
Конкуренти із захисним варіантом поведінки орієнтуються на
збереження власних позицій на стабільних ділянках ринку. Такі підприємства
мають великий стабільний потенціал.
Конкуренти-агресори

функціонують, як правило, на нестабільних

секторах ринку та орієнтуються на формування нових можливостей. Досить
часто, така агресія може привести до втрати конкурентної стійкості та частки
потенціалу. Але така поведінка або її частка необхідна в умовах кризи.
Представлені два полюси поведінки, можуть бути збалансовані
аналітичною поведінкою підприємства. Тобто формування подвійного
фокусу на потенціал підприємства та агресивним запровадженням новацій,
креативних підходів роботи з клієнтами. На жаль, таку поведінку вибирають,
як правило, лідери ринку, які впевнені в своєму потенціалі. Новачки не
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мають потенціалу, хоча можуть частково прийняти таку модель поведінки
для розвитку потенціалу.
Ситуаційна поведінка підприємства базується на комплексі реагування
на можливі погрози з боку ринкового оточення. На жаль, від швидкості
реакції, залежить успіх такої поведінки. Крім того, поведінка конкурентів, як
правило, невизначена і також може динамічно змінюватись. Постійний
аналітичний моніторинг конкурентів також вимагає

достатньо великих

витрат, що не завжди може дозволити собі підприємство.
Загальні

моделі

використовуються

захисту,

агресора,

відокремлено.

На

реактора,
практиці

як

правило,

найбільш

не

часто

використовують змішані моделі. Так, Смирнов Є.М. [5] виділяє п’ять типів
стратегій

конкурентної

поведінки

торговельних

підприємств.

Для

підприємств оптової торгівлі, в сегменті яких спостерігається високий рівень
конкуренції, сценарії стратегічної поведінки можуть бути представлені таким
чином.
Сценарій «Захист-Агресія-Захист» передбачає визначення напрямів
діяльності

з

високою

та

помірною

конкуренцією,

структурування

продуктових напрямів, врахування сезонності та почергову зміну поведінки
захист-агресія, а також використання цих двох типів для різних продуктових
напрямів.
Сценарій

«Захист-Агресія»

передбачає

використання

стратегії

«слідування за лідером» і розвиток потенціалу у визначених нішах.
Сценарій «Захист-Аналітика-Агресія» поглиблює попередній сценарій і
передбачає ґрунтовний аналіз ринку та формування динамічної агресивної
реакції на ситуацію.
Сценарій «Захист-Реакція» як правило використовується для новачків,
в умовах кризи та недостатності економічного потенціалу підприємства,
якого достатньо тільки для формування реакції на ринкові конкурентні
виклики.
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Сформовані стратегічні карти поведінки є основою для подальшого
моделювання бізнес-процесів та побудови сценаріїв
торговельних

представників,

менеджерів

торгових

поведінки для
марок,

керівників

підрозділів тощо. Такі сценарії формують як корпоративні стандарти, що
включають наступні складові.
1. Корпоративні стандарти підприємства.
2. Відмінності від конкурентів.
3. Складові іміджу фірми.
4. Детальні ситуаційні сценарії ділових комунікацій.
5. Сценарії ділових пропозицій.
6. Сценарії відповідей на суперечки та відмови.
7. Цікаві метафори для продаж.
8. Сценарії опису вражень від продаж.
9. Сценарії розв’язку конфліктних ситуацій.
10. Карта зв’язку місії, стратегічних цілей та поведінки працівника.
Сценарний підхід до формування стратегічної поведінки підприємства
на ринку передбачає реалізацію таких етапів [5].
1. Аналіз поточної ринкової ситуації у визначеній ніші. Аналіз
поточної ринкової ситуації, законодавства, нормативної бази,
аналізу постачальників, споживачів, конкурентів, всіх продуктових
напрямів, оцінювання обсягу ринку та прогноз потреб.
2. Аналіз економічного потенціалу підприємства та бізнес-процесів
підприємства.
3. Виявлення зовнішніх факторів ринкового середовища та їх вплив на
бізнес-процеси.
4. Групування виявлених факторів за ступенем впливу на результати
діяльності підприємства.
5. Розробка гіпотез майбутнього стану та сценаріїв за визначеними
гіпотезами.
6. Визначення ключових подій сценарію.
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7. Формування альтернативних сценаріїв.
8. Порівняння сценаріїв та їх групування за умовами ситуацій.
Сценарний підхід дозволяє сформувати гнучку стратегічну поведінку,
яка зменшує ризики

помилок в ринкових умовах і дозволяє вибрати

найбільш вірогідний шлях поведінки на ринку. Зміна умов та ринкової
ситуації вимагає від менеджера аналітичного аналізу, зміни умов та
формування програми внесення змін в основний сценарій, або перехід до
іншого сценарію поведінки.
Одним з методів картографічного моделювання є формування
когнітивної карти, яка дозволить комплексно зв’язати стратегічні проекції та
сценарії поведінки підприємства [6].
Основою когнітивної карти є архітектоніка підприємства та процеси
взаємодії всіх учасників.
Така структурізація дозволяє виявити всі цілі та визначити конфлікти
між ними і показниками, а потім сформувати детальні бізнес-процеси разом з
показниками відповідно до кожного процесу та центрів відповідальності.
Такий підхід дозволяє одержати такі результати:
1. Карту загального стратегічного розвитку.
2. Карти моделювання бізнес-процесів, ситуацій та подій.
3. Візуалізація результатів.
Таким чином, представлений підхід дозволяє ефективно використати
інструменти картографії для формування візуальних сценаріїв поведінки
підприємства.
Реалізація картографічного сценарного підходу можу бути здійснена за
допомогою різноманітних програмних продуктів. Але найбільш адаптованим
до українських підприємств є Інталєв – корпоративний менеджмент. Він
дозволяє сформувати

карту SWOT-аналізу, таблицю проекцій та їх

показників. Візуально представити результати моніторингу реалізації
вибраної стратегії. На жаль, це й програмний продукт не містить інструменту
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для сценаріїв, які можуть бути сформовані в табличному процесорі Excel та
представлені у вигляді карт бізнес-процесів.
В ідеальній ситуації, якщо на підприємстві запроваджена система
якості – а сьогодні це одне з правил діяльності та сертифікації торговельних
марок – опис всіх бізнес-процесів є в документах системи якості. Це і є базою
для визначення центрів відповідальності, формування обліку витрат та
прогнозування

доходів

за

різними

сценаріями.

Така

інтегрована

інформаційна система дозволить топ-менеджерам одержати візуальні карти
для прийняття ефективного рішення та внесення змін в стратегічну поведінку
підприємства на всіх рівнях діяльності – від місії підприємства до кожного
окремого бізнес-процесу.
В плані подальших досліджень – формування карт стратегічної і
тактичної поведінки для підприємства оптової торгівлі.
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УДК 658.14
А. В. Васильєва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено складові управління фінансовою стійкістю із
застосуванням фінансового механізму, сутність категорії «механізм
забезпечення фінансової стійкості підприємства»,

визначено етапи

розробки стратегії управління фінансовою стійкістю підприємства,
Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий механізм, стратегія
управління.
У сучасних умовах господарювання, особливо за умов фінансової
кризи та соціально-політичної нестабільності перед підприємствами стоїть
складна задача забезпечення їх сталого та ефективного функціонування.
Проте не лише вплив факторів зовнішнього середовища негативно впливає
на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління
фінансовою безпекою та забезпечення відповідного рівня фінансової
стійкості підприємств, які б могли протистояти постійним змінам в умовах
господарювання. Визначення основних складових механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємства відноситься до числа найбільш важливих і
актуальних на сьогодні проблем, оскільки недостатність фінансової стійкості
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може

призвести

до

неплатоспроможності

підприємства,

руйнування

стратегічного потенціалу та загрози його фінансової безпеки.
Умовою стійкого розвитку підприємства в цілому є його ефективна
господарська діяльність, спрямована на забезпечення власного виживання,
стабільності, розвитку й наближення до визначених цілей. Таким чином
одним з основних чинників стійкого розвитку підприємства повинен стати
механізм, який би відслідковував виконання поставлених завдань у
довгостроковій перспективі.
Удосконалення методики аналізу й оцінки фінансової стійкості
підприємства відображені в роботах вітчизняних та зарубіжних учених, серед
яких варто виділити таких авторів: В.З.Бугай, С.С.Гринкевич, І.О.
Мазуркевич, О. В. Постаногова та Н. В Борисова, О. Г. Сокол, О. А.Шенаєва
та інші.
Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад та напрямів
оптимізації механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Фінансова стійкість підприємства є якісною характеристикою його
фінансового стану і характеризується як здатність підприємства ефективно
функціонувати

та

розвиватися,

відзначається

достатнім

рівнем

забезпеченості фінансовими ресурсами та ефективністю управління ними, що
забезпечує його платоспроможність, прибутковість та рентабельність.
Управління фінансовою стійкістю із застосуванням фінансового
механізму може досягти необхідного результату лише за поєднання доцільно
спрямованого взаємовпливу всіх його елементів. Для цього він повинен
відповідати

таким

вимогам

[1]:

налаштованість

кожного

елемента

фінансового механізму на виконання властивого йому навантаження;
спрямовання дії всіх елементів фінансового механізму, який забезпечує
інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин; зворотний зв’язок усіх
елементів фінансового механізму різних вертикальних і горизонтальних
рівнів; своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на
зміни, які відбуваються під впливом елементів нижчого рівня. Зрозуміло, що
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розглянуті визначення поняття «фінансовий механізм управління» та його
елементів є досить різноманітними, але, базуючись на цих висновках,
пропонуємо наступну структуру механізму управління фінансовою стійкістю
підприємства (рис.1).
Мета і завдання управління фінансовою стійкістю підприємства
Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства
Елементи
забезпечення

Аналіз політики
управління
підприємством

Інформаційноаналітичне
забезпечення

Політика управління обсягами
діяльності

Нормативноправове
забезпечення

Політика управління активами

Програмнотехнічне
забезпечення
Кадрове
забезпечення

Вибір інструментів управління фінансовою стійкістю

Політика управління капіталом

Стратегія управління фінансовою
стійкістю
Методи управління фінансовою
стійкістю

Політика управління грошовими
потоками

Управління
ризиком

Виявлення
ризику
Вимірювання
ризику
Контроль
ризику
Моніторинг
ризику

Планування і прогнозування результатів управління фінансовою стійкістю
Аналіз ефективності управління фінансовою стійкістю та розробка
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління
фінансовою стійкістю

Рисунок 1. Основні складові механізму управління фінансовою
стійкістю підприємства
Дослідивши, механізм забезпечення фінансової стійкості та його
структурні елементи, можемо зазначити визначення даного поняття. На
думку Г.П. Скляра, сутність категорії «механізм забезпечення фінансової
стійкості підприємства» слід визначити як систему форм, методів, прийомів,
важелів, норм і нормативів, а також нормативно-правового, інформаційного,
програмно-технічного та кадрового забезпечення, за допомогою яких на
підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх формування,
розподілу та використання, що дозволяє підприємству розвиватися на основі
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зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику[2].
Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства є частиною
загальної системи управління підприємством, що забезпечує вплив на
чинники, від яких залежить загальний результат діяльності суб’єкта.
Процес формування механізму управління фінансовою стійкістю
підприємства необхідно розпочати з характеристики його складових, а також
визначення послідовності певних етапів. Оскільки механізм будується на
основі системного підходу, то правомірним буде виділення таких його
складових, як об’єкти та суб’єкти. Отже, перший етап процесу формування
повинен включати в себе визначення об’єктів управління; суб’єктів, які б
здійснювали конкретні дії; а також цілей, які переслідують дані суб’єкти. У
нашому випадку об’єктами можуть бути діяльність підприємства або його
окремого підрозділу, певний виробничий процес, фінансова діяльність,
прибуток, фінансові ресурси та ін.
Суб’єктами можуть виступати керівники вищої ланки, фінансові
менеджери, фінансові служби і відділи, аналітики з фінансової безпеки та ін.
Ціллю є збереження, забезпечення або досягнення певного рівня фінансової
стійкості підприємства, за якого підприємство отримувало б прибуток, було
платоспроможним і рентабельним.
Доцільно відзначити, що у системі управління фінансовою стійкістю
важливу роль відіграє визначення головної мети, адже саме вона визначає
концепцію розвитку підприємства, основні напрями його ділової активності
та служить орієнтиром у середовищі ринкових перетворень[3].
На другому етапі необхідно оцінити поточний стан та рівень
фінансової стійкості, а також виявити та здійснити аналіз чинників, які
впливають на об’єкт і на виконання поставлених завдань і цілей. Оцінка
поточного стану та фінансової стійкості підприємства здійснюється на основі
різноманітних методів фінансового аналізу (так наприклад, розрахунок
57

показників та коефіцієнтів фінансової стійкості і порівняння їх з базовими чи
нормативними значеннями та ін.).
Наступним кроком у формуванні механізму управління є визначення
методів впливу на зазначені раніше чинники. Характерним для цього етапу є
застосування інструментарію управління фінансовою стійкістю, вибір якого
залежить від можливостей підприємства, виду його діяльності, фінансового
стану,

рівня

організації

контролю

та

управління

на

підприємстві.

Інструментарій управління фінансовою стійкістю підприємства представляє
собою

сукупність

засобів,

методів,

важелів,

способів

здійснення

управлінського впливу.
Наступний етап включає розробку стратегії управління фінансовою
стійкістю підприємства, тобто визначення цілей, стратегічних напрямів та
перспектив розвитку підприємства. На цьому етапі необхідно узгодити цілі
розробленої стратегії з загальною стратегією підприємства.
Із численних ризиків, що супроводжують діяльність підприємства,
виділяють ризик зниження фінансової стійкості. Ця проблема широко
висвітлюється

в

працях

В.Й.Плиси[5].

Цей

ризик

зумовлюється

неефективною структурою капіталу (високим коефіцієнтом співвідношення
позичених і власних коштів). Управління ризиком зниження фінансової
стійкості є складовою загальної стратегії управління сталістю фінансового
стану підприємства. Вона полягає у розробці системи заходів щодо вияву і
попередження негативних наслідків ризику з метою ліквідації збитків,
пов’язаних із ним.
Для оцінки ризику зниження фінансової стійкості використовують
розрахунково-аналітичні методи оцінки, що дають кількісне уявлення про
цей ризик [6].
Наступний етап включає розробку стратегії управління фінансовою
стійкістю підприємства, тобто визначення цілей, стратегічних напрямів та
перспектив розвитку підприємства. На цьому етапі необхідно узгодити цілі
розробленої стратегії з загальною стратегією підприємства.
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Передостаннім етапом розробки є реалізація стратегії. Для її реалізації
керівникам необхідно мати набір методик та моделей, на основі яких
приймати найбільш доцільні рішення. Успіх реалізації розробленої стратегії
підприємства залежить певною мірою від діючої системи контролю [4].
Спільним

для

кожного

етапу

розробки

механізму

управління

фінансовою стійкістю є використання інструментів управління фінансовою
стійкістю

підприємства.

Отже,

фінансова

стійкість

є

якісною

характеристикою фінансового стану підприємства і безумовно є однією з
основних фінансових складових фінансової безпеки, тому є необхідність
подальшої розробки механізму управління фінансовою стійкістю як частини
загальної стратегії управління підприємством.
Отже, одним з визначених завдань на сьогодні є забезпечення відносної
фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Така рівновага
характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та
капіталу, ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових
ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування
інвестиційних потреб. Формування механізму управління фінансовою
стійкістю дозволить керівникам використовувати його для забезпечення
стабільного функціонування та прогнозування розвитку підприємства в
майбутньому.
Таким чином, за умови удосконалення фінансово-економічного
механізму управління діяльністю підприємства стане можливим досягнення
довгострокових цілей як самого підприємства, так і держави, а також
стабілізація

національної

економіки

та

підвищення

рівня

конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку.
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М. В. Войтко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ
Розглянуто проблему управління промисловим підприємством в умовах
кризової ситуації, визначені фактори кризи, можливості її локалізації або
ліквідації. Надані пропозиції по формуванню організаційно – економічного
механізму

в сучасних умовах господарювання антикризового управління

підприємством.
Ключові слова: криза, кризові фактори, причини кризи, антикризове
управління, система антикризового фінансового менеджменту.
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За останні роки найважливішою проблемою більшості країн світу була і
залишається до сьогодні масштабна фінансово – економічна криза, яка не
оминула і Україну. Велика конкурентність, з одного боку, та нестабільність
податкового законодавства з другого, призвели до виникнення й поглиблення
кризових явищ на підприємствах. Саме тому гостро постала проблема
фінансової кризи суб’єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність
у розробленні системи діагностики й запобігання банкрутству, а також
стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах. Але категорія
„криза” та „криза на підприємстві” не є цілком визначеними через
багатогранність та системну складність явища. Тому доцільно зосередити
увагу на визначенні поняття „криза на підприємстві”, що стає підгрунтям для
подальшого управління підприємством, тобто є невід′ємною частиною
антикризового менеджменту.
На рівні конкретного промислового підприємства кризові явища
доповнюються неефективністю загального, виробничого та фінансового
менеджменту, відсутністю стратегічного планування, що призводить до
падіння основних показників діяльності підприємства. Одним із шляхів
недопущення кризових явищ, їх усунення, мінімізації втрат під час кризи є
формування ефективної антикризової системи підприємства.
Вагомий внесок у розвиток теорії тапрактики антикризового управління
підприємством зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: О.О. Терещенко,
В.О. Василенко, Г.П. Іванов, В.І. Кошкін, А. Гальчинського, В. Гейця, І.
Зятковського, М. Білик, Е. Альтмана, У. Бівера, Дж. Акерлоф, Р. Коуз, К.
Ерроу, М. Спенс, Дж. В. Шарпа, Й. Шумпетера, П. Уотермена, А. Сміта та ін.
Термін «криза» в перекладі з грецької «krisis», означає рішення, суд,
переворот, пора перехідного стану, перелом, при якому неадекватність
засобів досягнення цілей народжує непередбачувані проблеми.
На сьогодні у економістів не існує єдиного визначення кризи.
Економічна криза представляє собою ситуацію, яка складається з великої
кількості фінансово-економічних проблем, а кількість ресурсів для їх
61

розв'язання обмежена у фінансових менеджерів. Господарська діяльність
підприємства за таких умов знаходиться під загрозою та є ймовірність
настання кризового стану.
На

думку

М.К.

Колісника,

кризовий

стан

підприємства

–

незапланований, небажаний процес, який може перешкодити або навіть
унеможливити функціонування підприємства, а також пошук нових
механізмів і напрямків управління [2. с.15].
Сучасні економісти розглядають економічну кризу, як об'єктивно
необхідний процес, що дає поштовх для модернізації всієї фінансовоекономічної діяльності підприємства. У період функціонування підприємства
можуть відбутися різні відхилення, які призводять до небажаного розвитку, і
поставити під загрозу існування підприємства. Тому існує необхідність
визначення основних факторів, що спричиняють кризовий розвиток
підприємства.
Фактори кризи – це внутрішні та зовнішні умови діяльності
підприємства, настання яких призводить до кризового стану.
1.

Зовнішні фактори (незалежні від діяльності підприємства). У

свою чергу, вони поділяються на підгрупи:
- загальноекономічні фактори розвитку країни. До складу цих факторів
входять тільки ті, які впливають на господарську діяльність даного
підприємства (інфляція, спад обсягу національного доходу, податкова
система, доходи населення, законодавство);
- ринкові фактори. При розгляді цих факторів досліджуються негативні
для підприємства тенденції розвитку товарних і фінансових ринків (ємність
ринку, монополізм, співвідношення попиту та пропозиції, нестабільність
фондового, валютного, фінансового ринків);
- інші зовнішні фактори. Їхній склад підприємство визначає самостійно.
2.

Внутрішні фактори (залежні від діяльності підприємства). Вони

також поділяються при аналізі на три підгрупи залежно від особливостей
формування грошових потоків:
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- фактори, пов'язані з виробничою діяльністю (маркетинг, структура
поточних витрат, неефективний виробничий менеджмент, недостатньо
диверсифікований асортимент);
- фактори,

пов'язані

з

інвестиційною

діяльністю

(неефективний

фондовий портфель, висока тривалість будівельно-монтажних робіт, істотні
перевитрати інвестиційних ресурсів);
- фактори, пов'язані з фінансовою діяльністю (неефективна фінансова
стратегія, ріст дебіторської заборгованості, висока вартість капіталу,
перевищення припустимих межфінансових ризиків) [3. с.10].
Ці фактори взаємопов'язані і негативно впливають на фінансовий стан
підприємства. Вони призводять до виникнення збитків у діяльності
підприємства, неплатоспроможності, втрати конкурентоспроможності.
Важливою складовою у наш час є система антикризового фінансового
менеджменту. Антикризовий фінансовий менеджмент як інноваційний
ресурс є адекватною відповіддю на виклики сьогоднішньої економіки.
Йдеться про застосування специфічних методів та прийомів управління
фінансами, які дозволяють забезпечити безперервну діяльність підприємств
на основі управління зовнішніми та внутрішнім ризиками профілактики та
нейтралізації фінансової кризи [1].
Підприємство є системою, яка функціонує, як налагоджений механізм,
але криза становить потенційну небезпеку для його ефективної роботи.
Неможливість

суб’єкта

господарювання

розрахуватись

по

своїм

зобов’язанням у встановлені строки не дає змоги забезпечити ефективну
поточну діяльність та породжує кризу неплатоспроможності [4. с.53].
Слід відмітити, що механізм виникнення кризового стану, як і будь-який
ланцюг послідовних економічних явищ, запускається суб’єктами, які
ініціюють вихідні економічні явища. Під впливом цих явищ починається
процес проходження, що знаходиться в ланцюжку в певній послідовності
один за іншим взаємозалежних економічних явищ. Наприкінці цього
ланцюжка наступає завершальне явище банкрутство [4.с.13].
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Таким чином, постає питання попередньої діагностики і захисту
підприємств від банкрутства та кризових явищ, що можливе з використанням
системи

антикризового

фінансового

управління.

Якщо

суб’єкти

господарювання своєчасно не застосовують антикризових заходів або
недостатньо ефективного їх застосування, то вони припиняють свою
господарську діяльність в добровільному або примусовому порядку.
Основні

принципи

фінансового

управління,

якими

керуються

підприємства можна сформулювати наступним чином [5. с.151]:
1. Готовність підприємства до порушення фінансової рівноваги, яка
досягається в результаті ефективного фінансового менеджменту.
2. Оцінка на початкових стадіях потенційних загроз підприємству за
ступенем небезпеки для фінансового потенціалу.
3. Діагностування індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої
небезпеки.
4. Кризове явище має здатність до розширення з кожним новим
господарським циклом підприємства та породжувати інші кризові явища.
5. Адекватна оцінка загрози на фінансову рівновагу підприємства. Заходи
нейтралізації загрози банкрутства повинні враховувати реальний рівень
загрози. Якщо існує дисбаланс на користь підприємства, то раціонально
оздоровлювати суб’єкт господарювання, в іншому випадку, менш затратним
є визнання його банкрутом.
6. Реалізація внутрішнього потенціалу для подолання кризових явищ на
підприємстві.
7. У випадку, коли відновлення підприємством платоспроможності
неможливо, необхідно застосовувати відповідні форми санації, вибравши
найбільш ефективні.
Політика антикризового фінансового управління дозволяє виокремити
наступні фактори успіху подолання кризових ситуацій [6.с.460]:
1. Використання

кваліфікованого

кризис-менеджера.

Потреба

в

підготовці сучасних кризис-менеджерів для підприємств України вкрай
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необхідне завдання. Потрібні «нові» знання, «нові» люди, «новий» –
економічний тип мислення. Управляти змінами зможуть лише професіоналименеджери [7. с.5].
2. Здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з
метою своєчасного виявлення ознак кризових явищ.
3. Виявлення

основних

факторів,

що

зумовили

кризовий

стан

підприємства.
4. Дослідження масштабів кризового стану підприємства.
5. Формування завдань антикризової фінансової політики.
6. Вибір адекватних заходів і послідовне їх впровадження відповідно до
специфіки господарської діяльності підприємства і масштабів його кризових
явищ.
7. Забезпечення

контролю

за

своєчасністю

та

ефективністю

впроваджених заходів.
8. Врахувати досягнуті результати в антикризову фінансову політику та
зміни чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Антикризове

фінансове

управління

істотно

відрізняється

від

традиційного управління підприємствами, має свою специфіку, що пов'язана
з суттєвими змінами в умовах діяльності підприємства, а також з
непередбачуваністю ситуації та новими управлінськими проблемами.
Головним завданням антикризового управління є мінімізація ризиків
управлінських рішень, що дозволило б досягти поставленої мети і результату
за мінімумом додаткових засобів і за мінімальних негативних наслідків
[8.с.95], а також знизити ймовірність виникнення кризових ситуацій,
підвищити стратегічний потенціал і активізувати потенціал протидії
кризовим явищам, підсилити адаптаційні можливості підприємств і зміцнити
їх конкурентні позиції.
Система активного антикризового управління, суттю якої є діагностика
криз містить у собі наступні етапи: дослідження фінансового стану, оцінка
масштабів та вивчення основних факторів кризового стану. При цьому
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можуть використовуватись різні методики оцінки фінансового стану, кожна з
яких має свої позитивні та негативні аспекти. Наприклад, закордонні
методики, такі як моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, формують узагальнений
показник фінансового стану підприємства – його інтегральну оцінку, але дані
моделі показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах, для
яких вони розроблені. При використанні цих методик для українських
підприємств нерідко можна одержати зовсім протилежні результати. Для
українських підприємств, було розроблено свою методику з виявлення ознак
неплатоспроможності підприємств, що визначає не тільки ознаки поточної,
критичної

чи

надкритичної

їх

неплатоспроможності

та

ознак

дій

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства, а й містить в собі коефіцієнт для своєчасного виявлення
формування

незадовільної

структури

балансу

для

здійснення

випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств.
Між інноваційною економікою та тенденцією до збільшення числа
підприємств-банкрутів, яка спостерігається у всьому світі, існують певні
причинно-наслідкові зв`язки. Адекватною відповіддю на виклики нинішньої
економіки є використання такого інноваційного ресурсу як «система
антикризового фінансового менеджменту». Він є необхідною складовою
системи корпоративного управління і уможливлює реалізацію інформаційноінноваційної моделі розвитку підприємства.
Елементи антикризового менеджменту мають бути запроваджені як на
успішно функціонуючих підприємствах, так і на тих, які опинилися у
фінансовій кризі.
Проведені дослідження щодо теоретичного узагальнення кризового
стану підприємств дозволяють сформулювати визначення поняття «криза» як
необхідний або переломний етап у життєдіяльності організації, що дає
поштовх

для

модернізації

всієї

фінансово-економічної

підприємства та потребує якісного нового реагування.
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діяльності

Антикризове

фінансове

управління

має

важливе

значення

для

підприємств усіх рівнів та форм власності. Але, в Україні йому приділяють
недостатню увагу,

особливо

це стосується

профілактичних

заходів,

спрямованих на попереджання фінансової кризи. Адже, чим раніше
підприємство проведе ранню діагностику потенційних кризових явищ тим з
більшою ймовірністю воно зможе подолати їх з найменшими втратами та за
коротший період часу.
Таким чином, рання діагностика кризового стану підприємства є умовою
уникнення банкрутства та має важливе значення для ефективної діяльності та
перспектив на майбутнє. Для цього слід здійснювати спостереження за
фінансовим станом підприємства, розробляти системи запобіжних заходів,
реалізовувати політику антикризового фінансового управління.
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УДК 330.3+658
В. О. Гнатюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН В ЗОВНІШНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Проблеми ефективної роботи підприємств пов’язані зі значними змінами в
зовнішньому середовищі й впливом на результати його діяльності. На
сьогодні зовнішнє середовище є нестабільним, відповідно виникає проблема
вдосконалення механізму адаптації підприємства до змін в зовнішньому
середовищі та проблеми вчасного реагування на них. Розробка та
впровадження

ефективної

системи

адаптації

до

змін

зовнішнього

середовища підприємства сприяє його стабільному функціонуванню на
ринку, що забезпечує певну перевагу над конкурентами
Ключові слова: зовнішнє середовище, механізм адаптації, ефективної
системи адаптації, зміни, адаптація підприємств
Метою даної статті є розгляд поняття «адаптація», аналіз та
удосконалення існуючих механізмів адаптації підприємства до змін в
зовнішньому середовищі.
За останнє десятиліття вчені приділяли значну увагу проблемам
успішної взаємодії підприємства із зовнішнім оточенням. Так, в економічній
науці з’явився новий напрямок у дослідженні проблем управління
господарськими суб’єктами – адаптація підприємств. Вітчизняні вчені68

економісти Т.В.Ландіна [5] та М.М. Будник розпочали використовувати
термін «адаптація підприємств», коли виникла гостра необхідність у розробці
механізму управління, який би відповідав усім вимогам мінливого
зовнішнього середовища. Т.В. Ландіна вперше у сучасній вітчизняній
економічній науці розробила класифікацію проблем адаптації та здійснила
спробу розробки адаптаційних механізмів організаційно-виробничих систем.
Адаптація підприємства до впливів зовнішнього середовища припускає
внесення значного числа змін у діяльність підприємства; кількість, характер,
масштаб змін і ресурси, необхідні для підтримки цих змін, при значній
інтенсивності впливу факторів зовнішнього середовища можуть бути дуже
різноманітні . У цьому випадку визначення характеру всіх змін, внесених у
діяльність підприємства, їхня локалізація,взаємозв'язок і, головне, організація
контролю за внесенням змін перетворюються в громіздку і трудомістку
роботу. Адаптація підприємства стає не контрольованою, а, тому, не
керованою. Упущення навіть незначних на перший погляд змін у внутрішніх
системах і підрозділах підприємства здатне знизити ефективність процесу
адаптації. Погляд на адаптацію, як на пристосування є найбільш поширеним,
характеризує саму суть адаптації й може використовуватися у будь-якій
галузі науки. Це значення адаптації використовують в тих випадках, коли
говорять про загальні питання, не заглиблюючись у суть проблеми.
Адаптацію, як механізм економічних і соціальних регулювань, що
дозволяють системі зберігати (змінювати) напрям і темп розвитку незалежно
від впливу зовнішніх чинників, слід використовувати у тому випадку, коли
підприємство має можливості розробити сам механізм економічних і
соціальних регулювань та в разі, якщо вплив зовнішніх чинників не є
значним і не загрожує існуванню підприємства.
Деякі науковці повністю ототожнюють адаптацію з управлінням.
Основні підходи до визначення поняття «адаптації підприємств», наведені в
табл.1.
Особливості адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища.
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Адаптація

підприємства

залежить

від

внутрішніх

факторів

та

зовнішніх.
До внутрішніх факторів належать:
- організаційна культура підприємства;
- керівні кадри;
- гнучкість організаційної структури.
Таблиця 1.
Визначення терміну «адаптація підприємств» у працях науковців
Автор

Є.В. Чиженькова

Г.В. Козаченко

Визначення
- процес пристосування їх параметрів до невизначених умов
зовнішнього середовища, який забезпечує підвищення
ефективності їх функціонування на протязі усього життєвого
циклу [6].
- процес цілеспрямованої зміни параметрів, структури і
властивостей будь-якого об’єкта у відповідь на зміни, що
відбуваються як у зовнішньому середовищі діяльності об’єкта,
так і у середині нього [3].

Ж. Крисько

- це здатність своєчасно проводити адекватні зміни для корекції
діяльності підприємства у відповідності до вимог зовнішнього
середовища [4].

С.Б. Алєксєєв

- це процес розробки і реалізації дій, спрямованих на зміни
внутрішнього середовища підприємства згідно з вимогами
зовнішнього середовища [2].

До зовнішніх факторів належать:
- законодавство країни в якій працює підприємство;
- радикальність змін в зовнішньому середовищі;
- положення фірми на ринку.
Також однією з особливостей адаптації підприємств до змін
зовнішнього середовища є те, що вона(адаптація) повинна враховувати
вимоги акціонерів, які зацікавлені в отриманні власних дивідендів,
кредиторів, адміністративних органів управління, тощо. Кінцевою метою
адаптації підприємства є також перемога в конкурентній боротьбі за
споживача, за ринки збуту тощо.
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Роль адаптації підприємства полягає в тому, що вона дозволяє
підприємству:
- зберегти стабільність функціонування;
- створити конкурентні переваги;
- вийти на нові ринки збуту;
- ефективно використовувати нововведення та інновації без вагомих
втрат;
- використовувати власний потенціал за нових умов функціонування.
На сьогодні існують такі механізми адаптації підприємств до змін в
зовнішньому середовищі:
Відомий учений Р. Акофф [1] розрізняв дії підприємств, що
адаптуються, на активні та пасивні. Пасивна адаптація передбачає більш
активну діяльність щодо забезпечення потенційних якісних характеристик на
підприємстві у мінливому середовищі. Завданням пасивної адаптації є
накопичення інформації про зміни зовнішнього середовища у часі та
прогнозування розвитку зовнішнього середовища. Пасивна адаптація
спрямована на формування виробничих резервів, які можуть бути швидко
використані

в

мінливих

підприємств на зміни

умовах

зовнішнього

середовища.

Реакція

зовнішнього середовища, що вже відбулись

«постфактум», це теж пасивна адаптація.
Активна адаптація передбачає діяльність, спрямовану на зміну
зовнішнього середовища з метою покращення умов функціонування
підприємства чи на пошук іншого більш сприятливого середовища [4].
Активна адаптація спрямована на побудову механізму регулювання
підсистемами підприємства з метою впливу на зовнішнє середовище та на
формування сприятливих умов для функціонування підприємства. Залежно
від глибини змін зовнішнього середовища, саме активна адаптація формує
план дій у нових умовах функціонування. Активна адаптація передбачає
використання

сильних

сторін

підприємства

та

формування

переваг

відповідно до можливостей, що є у зовнішньому середовищі. Активна
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адаптація підприємства включає використання інноваційних технологій у
різних функціональних сферах його діяльності. Основними складовими
адаптації

управління

функціонуванням

підприємств

є:

управління

ресурсними потоками; управління виробничим потенціалом; адаптація
управлінських рішень по забезпеченню конкурентних переваг; розвиток
міжнародного

товарного

обміну;

реалізація

та

регулювання

зовнішньоекономічних відносин підприємств; адаптивна система управління
підприємством.
Т.Хайман вперше виділив три аспекти адаптації, як властивості
ефективної організації:
- соціальна адаптація – здатність враховувати зміни зовнішнього
середовища та зміни внутрішнього соціального середовища при плануванні
та прийнятті рішень;
- науково-технічна адаптація – вимоги та використання досягнень НТП
в сфері нових технологій, організацій та методів управління, підготовки
кадрів;
- адміністративна адаптація – відповідність організаційних форм та
методів

управління

потребам

процесу

і

системі

управління,

що

характеризується стилем управління, автономністю підрозділів, ступенем
делегування відповідальності [7].
У зв’язку з перспективами вступу України до Європейського Союзу
актуальності набуває питання адаптації Українських підприємств до
європейського середовища. В даному випадку для успішної адаптації
необхідно вирішити наступні проблеми:
- проблема конкурентоспроможності продукції;
- проблеми пов’язані з переходом з системи бухгалтерського обліку на
МСБО(Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку), відповідно виникає
потреба у підвищенні кваліфікації працівників в цій сфері;
- проблеми соціальної адаптації в європейському середовищ
(врахування культури ведення бізнесу, особливостей споживача, тощо).
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Останнім часом, значна частина підприємств почала застосовувати
адаптаційну модель виживання. Основними характеристиками такої стратегії
є: - зменшення витрат виробництва шляхом зниження його технологічного
рівня та обсягів виробництва.
Проаналізувавши дану ситуацію було сформовано такі рекомендації
для підприємств:
- підприємствам слід застосовувати активну адаптацію, тобто активний
пошук нових покупців та замовників, зниження виробничих витрат,
обмеження неплатежів та переведення акцентів на забезпечення засобами за
рахунок підприємницької активності, тощо;
- слід розширити спеціалізацію господарства;
- вести непрофільну діяльність (створити комерційні відділи для
здійснення фінансової, торгівельно-посередницької та іншої діяльності, що
не пов’язана з основною виробничою діяльністю.
Підприємствам

слід

створити

відділи

моніторингу

ринкової

кон’юнктури, які б займалися прогнозами ринку, і розробкою стратегії
адаптації підприємства до можливих змін в зовнішньому середовищі.
Таким чином, в процесі дослідження встановлено, що: адаптація
підприємства – це безперервний процес сукупності активних заходів, які
вносять зміни в режимі функціонування виробничо-господарського суб’єкта,
його структурі та ресурсному потенціалі, що передбачають йому ефективно
пристосовуватись до змін кон’юнктури ринку та нестабільності зовнішнього
середовища; було сформовано рекомендації що дозволять підприємствам
ефективно адаптуватись до умов європейського середовища, покращити їх
позиції на ринку та збільшити товарообороти.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Стаття містить результати дослідження зв’язку між факторами та
показниками відтворення ресурсів аграрного сектору. Аналіз відомих праць
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свідчить про недостатність вивчених факторів впливу на процеси
відтворення ресурсного потенціалу та цільових показників контролю
реалізації цих процесів. Результатом досліджень є концептуальна схема
управління економічним механізмом відтворення ресурсного потенціалу
аграрного сектора.
Ключові слова: аграрний сектор економіки, процеси відтворення, ресурсний
потенціал, фактори впливу на розвиток аграрного сектору, принципи
відтворення ресурсного потенціалу.
Постановка проблеми. Стан природного ресурсного потенціалу
безпосередньо впливає на якість і тривалість життя населення. З розвитком
різних форм власності в аграрному секторі вирішення питання відтворення
природного

ресурсного

потенціалу АПК має пріоритетне значення.

Методологічна незавершеність і недостатність нормативно-правової бази
знижує ефективність і обмежує сферу застосування інструментарію загальної
системи економічних регуляторів проведення заходів по відтворенню і
збереженню природного ресурсного потенціалу АПК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові публікації з питань
теоретичного і прикладного висвітлення проблеми відтворення ресурсного
потенціалу АПК та механізмів його здійснення в сучасних умовах мають
важливе значення. Значний внесок у вирішення економічної проблеми
нарощування ресурсного потенціалу аграрної сфери внесли В. І. Лукінов, П.
Т. Саблук, П. І. Гайдуцький, О. М. Онищенко, В. О. Юрчишин, О. В.
Крисальний. У дослідженнях різних аспектів раціонального використання,
охорони і відтворення природних ресурсів великий внесок внесли, перш за
все, такі відомі вчені, як О. Ф. Балацький, П. П. Руснак, В. Р. В'юн, Б. М.
Данилишин, Л. Р. Мельник, В. Я. Шевчук та інші. Завдяки роботам цих
вчених сформована основа для подальших наукових досліджень. Однак ряд
проблем у сфері економічного відтворення економічного потенціалу АПК
вимагають додаткових досліджень, зокрема — удосконалення економічного
механізму відтворення аграрних ресурсів.
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Формування цілей статті. Мета статті — визначення основних
факторів змін ресурсного потенціалу аграрного сектору та показників
процесів їх відтворення.
Виклад основного матеріалу. Всі елементи організаційної складової
економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів тісно
взаємопов’язані між собою (наприклад, складові: розвиток виробництва;
удосконалення відносин власності; поліпшення механізму управління
господарською діяльністю підприємств). Подібне припущення зробили
В. Іванчишен, О. Клокар. Вчені припустили, що після реструктуризації
більшості колективних сільськогосподарських підприємств, зміни їх форми
власності, розвитку підприємництва в конкурентному середовищі виникла
об’єктивна

необхідність

формування

нових

підходів

до

організації

виробництва та реалізації продукції [1; 2].
Цілком підтримуючи вищевказану ідею вчених, на наш погляд,
доцільно доповнити її одним з ключових елементів – господарським
механізмом, який повинен сприяти розвитку виробничих і соціальноекономічних відносин на всіх рівнях. Тобто його ефективне формування
безпосередньо

сприятиме

оптимальному

поєднанню

всіх

елементів

організаційної складової економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів.
Трансформація
підприємствах

економічних

порушила

відносин

вертикаль

у

сільськогосподарських

управління

агропромислового

виробництва. Для поліпшення цієї ситуації в аграрному секторі економіки,
вчені

запропонували

науково

обґрунтовані

принципи

формування

організаційної складової економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів. Так, до них належать: комплексність і системність в
організації виробництва; відсутність дублювання в роботі підрозділів;
стабільність і гнучкість в організації виробництва тощо [4;5].
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На наш погляд, реалізація вищенаведених принципів забезпечить
стабільність роботи всіх структурних підрозділів будь-якого підприємства,
оскільки вони спрямовані, насамперед, на:
- взаємодію в організаційній структурі всіх підрозділів завдяки
налагодженню

обґрунтованих

взаємозв’язків

між

усіма

ланками

господарської діяльності;
- уникнення надмірного та необґрунтованого розподілу обов’язків між
працівниками структурних підрозділів;
- забезпечення стабільності і безперервності в роботі всіх ланок
виробництва та ін.
Отже, всі вищевказані заходи спрямовані на поліпшення всіх елементів
організаційної структури, але, передусім, на – поліпшення механізму
управління господарською діяльністю.
Більшість науковців також визначають концепцію економічного
механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів. Вони включають до
неї: системну характеристику цілей, напрямів розвитку, способів і заходів їх
досягнення. Тобто відповідно до даних положень вчені запропонували
оптимальні заходи для відтворення організаційної складової даного
механізму розвитку виробництва, а саме:
- рівність

у

пріоритетах

між

отриманням

доходів,

якістю

та

інтенсивністю використання земельних, трудових і майнових ресурсів;
- дотримання етики ділових відносин (розвиток соціально-трудових та
економічних відносин на прозорих і рівних умовах);
- визначення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств
в процесах агропромислової інтеграції.
- забезпечення

управління

в

сфері

маркетингу

(контроль

за

просуванням продукції на ринок збуту, визначення чітких сегментів її
реалізації, їх ємкості тощо) [6].
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Вважаємо, що всі описані вище положення науковців можуть позитивно
вплинути на розвиток сільськогосподарського виробництва і безпосередньо
економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів в цілому.
В таблиці 1. представлені основні принципи формування механізму
відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки.
Таблиця 1.
Принципи формування механізму відтворення ресурсного
потенціалу аграрного сектору економіки*
Принцип

Характеристика принципу

Принцип
системності

Формування відкритої, динамічної системи управління процесами
відтворення ресурсного потенціалу

Принцип
адаптивності

Підтримання балансу зовнішніх, сформованих природним та ринковим
середовищем,
внутрішніх можливостей розвитку суб'єкта
господарювання

Принцип
самоорганізації

Самостійне забезпечення підтримки обміну різними видами ресурсів:
природних,
інформаційних,
матеріальних,
фінансових
між
структурними складовими ресурсного потенціалу на макро, мезо та
мікро-рівнях і зовнішнім середовищем

Принцип
саморегуляції

Коригування системи управління процесами відтворення ресурсного
потенціалу відповідно до змін зовнішнього природного та ринкового
середовища

Принцип
ефективності

Зростання ефективності використання ресурсів; зростання прибутку,
розширення масштабів виробництва і можливостей нагромадження
капіталу, підвищення конкурентоспроможності,

Принцип
керованості

Забезпечення відповідності фактичного стану процесів відтворення
ресурсного потенціалу бажаному, запланованому стану після реалізації
системної трансформації

Процеси відтворення ресурсного потенціалу і проект реалізації
Принцип
системних перетворень повинні бути узгоджені у часі і термінах
збалансованості
реалізації і являти собою єдиний процес
Принцип
вимірності

Має бути сформована система кількісних і якісних показників для
оцінки ефективності стратегії відтворення ресурсного потенціалу

Принцип
саморозвитку

Самостійне забезпечення умов використання ресурсного потенціалу
відповідно до прийнятої стратегії розвитку

Необхідність достовірного прогнозування і планування стратегії
розвитку процесів відтворення ресурсного потенціалу, створення
Принцип
фінансових резервів для зменшення можливих негативних наслідків
невизначеності
від можливих ризиків чи коригування планів та проектів відтворення
при їхньому плануванні
* складено автором за [3]
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Як

наслідок,

ефективність

реалізації

вищевказаних

складових

відображається в результатах аналізу та контролю за використанням
аграрних ресурсів на всіх рівнях (рис. 1).
Вважаємо, що вищевказаний підхід забезпечить ефективне відтворення
ресурсів

сільськогосподарських

підприємств

та

сприятиме

розвитку

аграрного сектора економіки в цілому.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
АГРАРНИХ РЕСУРСІВ
Складові суспільного відтворення
Організаційна

Економічна

Розвиток виробництва

Підвищення економічної
ефективності діяльності
підприємств

Удосконалення відносин власності

Економічне стимулювання
підприємств

Поліпшення механізму управління
господарською діяльністю
підприємств

Сприятливі умови для
інвестування та кредитування
підприємств

Аналіз і контроль за використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях
Рисунок 1. Складові економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів*
*Розроблено автором.

Із наведеного рисунку слідує, що складові економічного механізму
суспільного відтворення аграрних ресурсів взаємопов’язані між собою на
кінцевому етапі по відношенню до двох з них – аналізі та контролі за
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використанням ресурсів сільськогосподарських підприємств на всіх рівнях
(створення умов для отримання своєчасної та повної інформації власником
щодо фінансово-господарської діяльності підприємства з метою прийняття
ефективних поточних управлінських рішень). Тобто даний підхід забезпечить
всебічне дослідження економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів, сприятиме виявленню та розробці ефективних заходів
щодо поліпшення його основних складових.
На нашу думку, вищенаведений підхід забезпечить умови не лише для
визначення основних складових відносин власності, що потребують
удосконалення, але й сприятиме розробці дієвих заходів поліпшення
організаційної складової економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів в цілому.
Не менш важливим елементом в вищевказаній організаційній складовій
є поліпшення механізму управління господарською діяльністю підприємств.
Так, від ефективності її функціонування залежить якість реалізації всіх
заходів щодо покращення економічного механізму суспільного відтворення
аграрних ресурсів.
Крім організаційної складової суспільного відтворення аграрних
ресурсів, важливу роль, на наш погляд, відіграє й економічна. Так, до неї
належать: підвищення економічної ефективності діяльності підприємства;
економічне
інвестування

стимулювання
і

підприємств;

кредитування

тощо.

сприятливі

Оскільки

умови

діяльність

для

їх

будь-якого

підприємства визначається, передусім, її ефективністю, на нашу думку,
доцільно розглянути дану складову. Так, інтеграція сільськогосподарських
підприємств різних організаційно-правових форм в інші галузі суспільної
діяльності, освоєння нових сегментів і ринків збуту продукції, на наш погляд,
потребує об’єктивної оцінки всіх пов’язаних з цим соціально-економічних
процесів.
Висновки. Враховуючи всі вищевказані аспекти щодо функціонування
сільськогосподарських підприємств, на наш погляд, від економічного
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стимулювання їх діяльності в більшості випадків залежить кінцевий
результат. Так відповідні заходи повинні здійснюватися на макро та мікро
рівнях. Вони передбачають: забезпечення протекціонізму вітчизняного
виробника;

програмно-цільове

регулювання

фінансово-господарської

діяльності підприємств; державну підтримка окремих підгалузей аграрного
сектора економіки; освоєння та застосування ресурсозберігаючих технологій
тощо.
Отже, здійснення всіх вищенаведених заходів щодо економічного
стимулювання

діяльності

сільськогосподарських

підприємств окремих

організаційно-правових форм повинно сприяти, передусім, поліпшенню
економічного механізму відтворення всіх аграрних ресурсів та добробуту
селян в цілому.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті розглянуто сутність та основоположні принципи
формування програми розвитку підприємства. Визначено особливості та
проблемні аспекти розробки програм розвитку в умовах діяльності
вітчизняних підприємств.
Ключові слова: програма розвитку підприємства, формування програми
розвитку, план розвитку, розробка програми розвитку, програма розвитку
потенціалу
Довготривала ефективна робота будь-якого

підприємства, його

економічне зростання визначаються правильним формуванням програми
розвитку, що дозволяє найкращим чином реалізувати потенційно – технічний
і людський капітал та інші ресурси.
Зараз важливим є здійснення такого управління, яке забезпечує
адаптацію фірми до швидко мінливих умов ведення бізнесу. Прискорення
змін у навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції
споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу,
поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються
досягненнями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, широка
доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд
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інших причин призвели до різкого зростання значення формування програми
розвитку підприємства.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що в даний час на
будь-якому підприємстві є необхідність формування програми розвитку
підприємства, яка була б виражена у вигляді загальних концептуальних засад
напрямків діяльності підприємства. Тобто, програма розвитку підприємства –
це базис в управлінні підприємством, який повинен забезпечувати сталий
економічний розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності
продукції, що ним виготовляється і послуг що надаються.
В багатьох наукових роботах обґрунтовані і представленні пріоритетні
напрямки

розробки

і

особливості

конкретному підприємстві.

адаптації

програми

розвитку

на

Проблеми методичних підходів до розробки

програм розвитку підприємств розглядаються в роботах Л. Безчасного,
І. Бланка, Г. Дібніса, В. Мельника, В. Колосюка., А. Сабадирьова, Г.
Тарасаюка тощо. Проте, на нашу думку, особливості розробки програми
розвитку підприємства потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є визначення особливостей та пошук механізмів
удосконалення формування програми розвитку підприємства. Для досягнень
даної мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити

сутність

та

практичне

значення

програми

розвитку

підприємства;
- розглянути особливості формування програми розвитку на вітчизняних
підприємствах;
- запропонувати можливі напрямки оптимізації формування програми
розвитку підприємства.
Важливою частиною програми є створення в організації механізму її
реалізації та оцінка можливих варіантів розвитку бізнесу з розробкою
відповідних сценаріїв дій.
На відміну від бізнес-проекту розвитку, який відображає поточні
процеси підприємства, програма розвитку більше спрямована на майбутнє і є
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документом, що складаються для самого широкого користування.
Програма розвитку – це образ майбутнього підприємства, тому він
складається на 5 - 10 і більше років залежно від цілей, поставленими
власниками або керівництвом підприємства.
Програма

важлива

для

розуміння

керівниками

та

фахівцями

підприємства планів їх дій і порядку взаємодії з іншими підрозділами.
Програма може бути використана для залучення інвестицій і кредитів,
а також для її презентації місцевим органам державної влади.
Для розробки програми розвитку потрібно:
- провести аналіз інвестиційної привабливості та сценаріїв розвитку галузі, в
якій діє підприємство;
- зробити прогноз зміни кон'юнктури попиту та пропозиції на внутрішніх і
зовнішніх ринках;
- провести аналіз конкурентної позиції підприємства;
- розробити сценарії розвитку підприємства;
- розробити план з реалізації програми розвитку.
Власники
Компанії

Заклад

План розвитку
підприємства

Контрагент
Контрагент
Постачальник

Аналіз галузі
SWOT-аналіз
Аналіз конкурентів
Сценарій розвитку

Контрагент

- Місія Компанії
- Цілі Компанії
- Напрямок
діяльності

Інвестор
Дистриб’ютор

Фондовий ринок

- Проекти

Рисунок 1. Загальна модель побудови програми розвитку
- Результати

підприємства

Зміст програми розвитку включає в себе: місії та цілі підприємства,
результати аналізу галузі, ринку, конкуренції, сценарії оптимального
розвитку, результати реалізації програми та прогноз фінансового стану
підприємства.
84

В подальшому, розроблена програма розвитку підприємства може бути
застосованою для залучення інвесторів, випуску цінних паперів, планування
діяльності, організації партнерів. А також, на підставі програми розвитку
розробляються конкретні інвестиційні та бізнес-проекти для інвесторів та
кредиторів [2].
Комплексна програма реформування і розвитку підприємства повинна
обов’язково включати в себе механізм її реалізації та сценарії подальшого
розвитку подій.
Мета програми розвитку організації полягає у відповіді на 3 важливих
питання:
1) у якому положенні підприємство знаходиться в даний час?
2) у якому становищі воно хотіло б знаходитися через 1, 5, років?
3 ) яким способом досягти бажаного результату?
Для вирішення першого питання необхідна інформаційна основа з
відповідними даними для аналізу минулих, теперішніх і майбутніх ситуацій.
Друге питання відображає таку важливу особливість для управління, як його
орієнтація на майбутнє. Необхідно визначити до чого прагнути , які ставити
цілі.

Третє

питання

пов'язаний

з

реалізацією

програми

розвитку

підприємства, в ході якої може відбуватися коригування двох попередніх
етапів. Найважливішими складовими даного етапу є наявні або доступні
ресурси , система управління , організаційна структура і персонал, який буде
реалізовувати дану програму розвитку.
Формування програм розвитку підприємства має здійснюється з
дотриманням ряду принципів:
1) принцип адаптивності (обумовленості) програм прогнозними
тенденціям динаміки зовнішньої ситуації, тому що зміна зовнішньої ситуації
об'єктивно зумовлюють можливі напрямки розвитку;
2) принцип наступності етапів динаміки організаційних цілей, тобто
розробка мети кожного наступного етапу об'єктивно має базуватися на
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ретроспективному

аналізі

історико-генетичних

коренів

розвитку

підприємства і на цілях попереднього етапу «життєвого циклу»;
3) принцип «зворотної перспективи», що полягає в поетапній
декомпозиції мети;
4) принцип системного взаємозв’язку усіх програм в часі і в просторі за
параметрами показників основних елементів, і по стадіях цих елементів;
5)

принцип

ітеративності

розрахунків

програм.

Методологія

формування програм заснована на принципах ітеративних розрахунків, тобто
на багаторазових розрахунках методом послідовного наближення до
потрібного результату. Якщо після першого прорахунку програми отримуємо
незадовільний

результат

у

програмі

фінансового

забезпечення,

то

проводиться послідовне коригування, перерахунок усіх складових програм,
поки не буде отриманий прийнятний варіант програми;
6) принцип варіантності розрахунків програм, коли кожен варіант
програми являє собою лише один з можливих напрямків досягнення мети;
7) принцип «м'якості» результатів програм, заснований на використанні
інтервальних

вихідних даних

внаслідок їх

ймовірного характеру і

недетермінованості відповідних результатів (розрахункових параметрів
показників) програм, що відносяться до області можливих допустимих
значень;
8) принцип єдиного критерію ефективності та єдиної методики
розрахунків при соціально економічній оцінці варіантів програм;
9) принцип системної оптимізації, тобто вибір найкращого варіанту з
точки зору системного критерію ефективності [1].
Наступною проблемою, з якою стикаються розробники програми
розвитку

фірми,

є

визначення

того,

якими

внутрішніми

силами,

можливостями володіє колектив. Діагноз внутрішніх проблем фірми
визначається в рамках управлінського діагностики. Вона являє собою оцінку
функціональних зон підприємства, призначену для виявлення її сильних і
слабких сторін. У рамках обстеження зазвичай розглядається не менше п'яти
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елементів, зокрема, маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції
(виробництво), людські ресурси, а також культура і образ підприємства.
Дуже важливо ретельно проаналізувати умови роботи фірми, такі як:
цикли її ділової активності, зміни кон'юнктури ринку, наявність робочої
сили, джерела матеріальних і фінансових ресурсів, взаємодія з державними
організаціями та іншими підприємствами галузі, основні конкуренти фірми
та інші фактори. При обстеженні функції маркетингу зазвичай основну увагу
потрібно приділити для аналізу та дослідження наступних його областей:
частка ринку і конкурентоспроможність, різноманітність і якість асортименту
виробів, що випускаються, ринкова демографічна статистика, ринкові
дослідження і розробки, передпродажне і післяпродажне обслуговування
клієнтів, ефективний збут, реклама і просування товару, прибуток. Аналіз
фінансового стану [1].
Програма розвитку підприємства повинна передбачати розвиток нових
напрямків вже існуючого виробництва з використанням новітніх технологій,
а не повну відмову від профілю виробництва, що часом зробити простіше.
Всі програми розвитку підприємства, як правило, містять положення
про впровадження новітніх технологій, а на ділі, дуже часто підприємством
купуються за кордоном технології, які для нашої країни, можливо, і є
новими, але в інших країнах давно впроваджені, а в даний момент
замінюються на більш досконалі. У результаті кошти вкладені на
переобладнання виробництва, а продукція, випущена з використанням
«нових» технологій, відразу стає застарілою і не користується попитом на
ринку. Часто різні підприємства однієї галузі промисловості працюють з
одними і тими ж постачальниками нових технологій, в результаті
підприємства випускають однакову продукцію, яка знову не користується
попитом на ринку через його перенасичення [1].
На жаль, підприємства ігнорують пріоритетні напрями державних
програм розвитку в області створення власних технологій, які мають
особливу

властивість,

унікальність,
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які,

по-перше,

можна

успішно

використовувати для створення унікальної продукції, затребуваної на ринку,
по-друге,

продавати

технології

іншим

підприємствам,

при

цьому

стабілізувати своє фінансове становище.
Програми розвитку підприємства в галузі інвестування, як правило, не
містять положень інвестування у сфері підвищення кваліфікації кадрів або
дизайну продукції, що випускається, а обмежуються інвестуванням
оновлення основних засобів. У результаті часто відкидаються ефективні
проекти, які можуть дати значний економічний ефект при збільшенні обсягу
продажів продукції діючих виробництв. При формуванні програми розвитку
підприємства дуже часто не враховується той факт, що інвестиційно
привабливим підприємство буде за умови наявності команди професіоналів,
які здатні реалізувати інвестиційний проект і знизити ризики для
потенційних інвесторів [2].
На

нашу

думку,

задля

удосконалення

процедури

розробки

і

впровадження програми розвитку підприємства необхідно користуватись
наступними правилами (табл. 1.)
Таблиця 1.
Правила розробки і впровадження програми розвитку підприємства
№
п/п

Правило

1

Правило цілей та задач.

2

Правило стратегії бізнесу.

3

Правило організаційної
концепції.

4

Правило основних
оперативних прийомів.

Особливості застосування
Потрібно чітко розуміти, що таке ціль та задача. Ціль –
це результат, який повинен здійснитись до наміченого
часу. Задача – це управлінське рішення, направлене на
досягнення цілей;
Визначається
вплив
зовнішнього
середовища,
визначаються види продукції, що буде випускатись, в
якій кількості, технологія, споживачі та перевалі над
конкурентами;
Встановлення сприятливих відносини всередині
підприємства з високим рівнем корпоративної
культури;
Використовуються в повсякденній діяльності [4] .

Виходячи із сутності правил та принципів формування програми
розвитку підприємства можна стверджувати, що даний процес є творчим та
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безперервним, і повинен містити чіткі механізми впровадження та
реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.
Реалізація механізмів гнучкого формування програми розвитку
підприємства

вимагає

перегляду

традиційної

логіки

планування

та

застосування альтернативного підходу «потенціал - стратегії - цілі результат - розвиток потенціалу...». Така система планування повинна
орієнтувати механізми планування на інноваційність розвитку підприємства,
яка є необхідною умовою життєздатності в конкурентному середовищі.
Формування та застосування програми розвитку підприємства дозволяє
системно та масштабно обґрунтовувати необхідні напрями майбутніх дій для
досягнення

цілей,

внутрішніми

можливостями

його

розвитку

та

з

врахуванням змін системоутворюючих складових його потенціалу під
впливом зовнішнього середовища.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У

статті

розкрито сутність

та

основні

засади

удосконалення

інформаційного забезпечення процесу управління на підприємстві в сучасних
умовах господарювання.

Розглянуто сутність інформації як невід'ємної

складової частини управлінського процесу. Проаналізовано види інформації,
що є основою інформаційного забезпечення контролювання. Визначено місце
інформаційного забезпечення у процесі оцінювання ефективності управління
на підприємствах.
Ключові слова: процес управління, структура управління, інформація,
інформаційне забезпечення,інформаційні ресурс.
Розвиток економіки у наш час є значним показником посиленням
конкурентної боротьби. Саме тому головною складовою успіху підприємства
стає доступ до актуальної, повної, достовірної, релевантної та своєчасної
інформації, за допомогою якої в подальшому виникне можливість точного
визначення

оптимальної

стратегії

розвитку

підприємства

в

умовах

нестабільного конкурентного середовища.
Підприємство

не

зможе

досягти

успіху

на

ринку,

бути

конкурентоспроможним без належного інформаційного забезпечення своєї
діяльності.
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Питанням формування сучасної інформаційної парадигми, організації
інформаційного забезпечення і його оптимізації, розвитку концепції
інформації та управління досліджували та продовжують вивчати такі
зарубіжні та українські науковці: Р.Ф. Абдєєв, В.Д. Андрєєв, М. Аокі, В.А.
Анташов, Босак І.П., Денисенко М.П., Л. Бріллюен, Е.К. Гільде, В.В. Годін,
К. Друрі, В.І. Ісаков, Р. Ентоні, О.В. Карпенко, І.К. Корнєєва, М.В. Макарова,
Р. Манн, І.А. Маркіна, С.М. Петренко, Т. Пітерс, М.С. Пушкар, М.Є. Рогоза,
М.Я. Розенберг, В.І. Ткач, В.А. Шевчук, Д. Хан, А. Яругова та інші.
Слід зазначити, що на сучасному етапі без інформації неможливо
прийняти оптимальне управлінське рішення, а отже і здійснити потрібну дію,
яка є кінцевою метою функціонування будь-якої системи. Саме інформацію
слід вважати первинною ланкою у функціональній системі "інформація —
рішення — дія", оскільки вона є організуючим початком будь-якої діяльності
[2].
Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством - це
складний механізм узгодження інформаційних ресурсів і способів їх
організації, за допомогою яких керівництво отримує необхідні дані для
прийняття відповідних управлінських рішень щодо подальшої діяльності
сільськогосподарського підприємства. При цьому система управління
підприємством включає організаційну структуру та структуру управління.
Інформаційне

забезпечення

поширює

інформацію

для

користувачів,

необхідну для вирішення управлінських, науково-виробничих та інших
питань, що виникають у процесі діяльності. Зміст кожної конкретної
інформації

визначається

потребами

управлінських

ланок і

процесів

управління для прийняття обґрунтованих раціональних рішень.
Умови ефективного використання сучасних інформаційних технологій
передбачають,

що

темпи

зростання

прибутку

підприємства

мають

випереджати темпи зростання витрат на інформатизацію. Визначення джерел
отримання інформації передбачає виявлення суб'єктів та об'єктів, які
забезпечують підприємство та підрозділи інформаційними ресурсами, що
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містять необхідну інформацію. При виборі джерел доцільно використовувати
кількісні оцінки ефективності отриманої інформації з урахуванням умов її
використання в діяльності підприємства [3,с.16-17].
Сьогодні успіх більшості вітчизняних підприємств залежить від того,
наскільки розвинена їхня інформаційна база та досконала економічна
інформація, основне призначення якої полягає у створення оптимальних
умов для ефективного функціонування підприємства та його діяльності в
цілому.
Інформаційне

забезпечення

управлінської

діяльності

включає:

організацію, пошук, збір, збереження, обробку і передачу інформації з метою
її використання для рішення задач управління. Для одержання якісної
інформації необхідно: сформулювати мету; визначити потреби; побудувати
бази для спостереження.
Для діяльності підприємства достатньо шість баз спостереження:
конкуренція; ринок; технологія; законодавство; ресурси; загальні тенденції.
Джерелами інформації для підприємства є: клієнти; постачальники;
банківські, фінансові, біржові, кредитні організації; суспільні осередки,
рекламні агентства; консультанти і експерти; ярмарки, салони, конференції;
державна адміністрація[1].
На основі інформації, яка потрапляє до апарату управління успішно
здійснюється аналіз, виробляється, формується та приймається управлінське
рішення кожного економічного або соціального процесу, виконання якого
аналізується та відповідно на основі якого приймаються майбутні
управлінські рішення. Відповідно, процес інформаційного забезпечення є
безперервним і для

ефективного виконання

процес інформаційного

забезпечення є безперервним і для ефективного виконання поставлених
завдань потрібно використовувати якісно організовану інформаційну
систему.
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується
значним посиленням конкурентної боротьби. Саме тому необхідною умовою
92

успіху будь-якого підприємства стає доступ до актуальної, своєчасної,
достовірної та добре структурованої інформації, яка в подальшому дасть
можливість визначити оптимальну стратегію розвитку підприємства в умовах
конкурентного швидкозмінного ринкового середовища. За наявності доступу
до такої інформації та можливості її обробки можна створити конкурентні
переваги, які неможливо купити і досить важко копіювати. Підприємство не
зможе досягти успіху на ринку, бути конкурентоспроможним без належного
інформаційного забезпечення своєї діяльності.
На сучасному етапі розвитку управління господарюючим суб’єктом,
змістовне значення має система методів, направлених на його вдосконалення
та ефективну діяльність. При цьому, управління органічно пов'язане з
інформацією та з перебігом інформаційних процесів. Будь-який процес
управління починається зі збирання, обробки інформації і закінчується
здобуванням інформації, яка є вихідною для нового управління. Розробка
стратегії управління (перспективних цілей і завдань), вироблення і вибір
управлінських рішень, організація їхнього виконання, регулювання та
контроль, підбиття підсумків виходять із споживання здобутої інформації і
закінчуються видачею нової інформації. Але даний процес має безліч
недоліків, які затримують ефективний процес управління. Відповідно,
механізм ефективного процесу інформаційного забезпечення, як ключового
інструменту процесу управління вимагає подальшого удосконалення.
На нашу думку, поняття процесу інформаційного забезпечення як
інструменту ефективного управління підприємством пропонуємо розглядати
в таких аспектах: як основну частину будь-якого об’єкту системи управління
і як систему надання інформації для управління за допомогою правильно
організованої інформаційної політики.
В тому числі, система інформаційного забезпечення включає в себе
отримання інформації, її обробку, накопичення, зберігання, аналіз та
передачу апарату управління для прийняття рішень.
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Слід зауважити, що основним елементом є швидкий доступ та захист
такої інформації, що можна здобути при використанні технічних засобів,
програмного забезпечення та інші методичні інструктивні матеріали.
Відповідно до вивчення даного питання з боку різних вчених, зауважуємо,
що воно є актуальним для системи управління та потребує подальших
досліджень.
Доведеним фактом є те, що для досягнення ефективного управління
господарської системи необхідна достовірна та своєчасна інформація про її
діяльність. На основі інформації, яка потрапляє до апарату управління
успішно здійснюється аналіз, виробляється, формується та приймається
управлінське рішення кожного економічного або соціального процесу,
виконання якого аналізується та відповідно на основі якого приймаються
майбутні

управлінські

рішення.

Відповідно,

процес

інформаційного

забезпечення є безперервним і для ефективного виконання процес
інформаційного забезпечення є безперервним і для ефективного виконання
поставлених

завдань

потрібно

використовувати

якісно

організовану

інформаційну систему.
Проте, на отримання ефективного результату від прийнятого рішення
впливають такі фактори:
– якість, достовірність та оперативність отримання направленої
інформації;
–

процеси

передачі

інформації

(комп’ютерне

та

програмне

забезпечення, наявність мережі інтернет, правильна та ефективна схема
документообігу, тощо);
– посередники інформації, які знаходяться між постачальником та
одержувачем;
– знання, досвід та кваліфікація працівників апарату управління;
– зовнішні ринкові фактори, тощо.
При цьому метою інформаційного забезпечення управління, на думку
науковця, є своєчасне надання необхідної і достатньої інформації для
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прийняття управлінських рішень, що забезпечують ефективну діяльність як
підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів [4].
Для успішної реалізації прийнятих рішень потрібна не тільки вчасно
отримана інформація, а й її достовірність та точність. Вирішення
поставлених завдань на сучасному рівні можливе лише за умови одночасної
реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення
ефективності інформаційного забезпечення. Окрім того, потрібно не тільки
мати в своєму розпорядженні своєчасну і точну інформацію, але уміти
опрацьовувати її та робити необхідні висновки і ефективно втілювати в
управлінські рішення. Тому, необхідність присутності інформаційної
складової в управлінні безумовна, оскільки вона є основою всього
управлінського процесу.
Продовжуючи думку з впровадження і ефективного управління
інформаційної діяльності та її взаємозв’язків між інформаційними потоками
визначаємо необхідність у побудові інтегрованих моделей інформаційного
забезпечення підприємства. За приклад такої інтегрованої системи ми
можемо використати комп’ютерну систему “менеджмент ділових процесів”
(Workflow Management systems). Обрано нами дану систему виходячи з
особливостей її позицій та переваг:
– зменшення витрат зберігання документів;
– скорочення часу на пошук документів;
– зменшенням витрат на копіювання документів;
– скорочення часу та зменшення моральних і матеріальних витрат на
пошук та доступ достовірної інформації і обробку документів, де вона
зазначена. Застосування інтегрованої передачі інформаційних потоків
забезпечує кожне робоче місце повним комплексом інформаційних послуг
при виправданих витратах на їхнє впровадження та підтримку.
Отже, кожен управлінський цикл починається зі збирання, обробки
інформації і закінчується здобуванням інформації, яка є вихідною для нового
управлінського циклу. Розробка стратегії управління (перспективних цілей і
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завдань), вироблення і вибір управлінських рішень, організація їхнього
виконання, регулювання та контроль, підбиття підсумків виходять із
споживання здобутої інформації і закінчуються видачею нової інформації.
Але обсяг і зміст інформації залежать від структури управління, від
співвідношення

системи

управління

між

виділеними

структурними

підрозділами або підсистемами управління. Саме така взаємодія визначає
рівень прийнятих ефективних рішень на різних етапах управління.
Узагальнюючи результати нашого дослідження, можна зробити висновок, що
налагоджена система руху інформаційних потоків забезпечить поставлені
завдання апарату управління.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття
"менеджменту", систематизовано методичні підходи до побудови бізнес96

моделі

підприємства.

Розглянуто

та

запропоновано

основні

шляхи

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі.
Ключові слова: менеджмент, система управління, проблеми управління,
механізм управління, вдосконалення організаційної структури, вдосконалення
системи планування.
На сьогоднішній
підприємств

на

день для успішного

світовий

ринок

необхідно

входження

вітчизняних

використовувати

сучасні

технології, пов’язані не лише з процесом управління виробництвом, а й з
управлінням діяльністю підприємства. Застосування новітніх підходів,
принципів,

методів,

інструментів

в

менеджменті

підприємства

для

забезпечення його успішного функціонування в конкурентному ринковому
середовищі є головною складовою успіху підприємства як на внутрішньому
ринку так і на зовнішньому. Дослідження і вдосконалення системи
управління, як в рамках окремого підприємства, так і держави, суспільства в
цілому сприяє швидкому та ефективному впровадженні нових механізмів
управління, які відповідають сучасним потребам. управління – це, перш за
все, система, що здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін
його бізнес-середовища за умов максимально можливого врахування запитів
і задоволення потреб потенційних споживачів. Отримання прибутку має
розглядатися виключно як результат ефективного функціонування такої
управлінської системи.
Сучасні умови функціонування компаній призвели до кардинальної
зміни парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств
вплинула на всі елементи системи менеджменту і зумовила об’єктивну
необхідність

впровадження

управлінських

інновацій,

які

дозволяють

оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища.
Деякі проблеми, пов’язані з удосконалення систем менеджменту та
особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами
та організаціями розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка, О.
Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М.Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної,
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Н. Міценко, А.Пантелеймоненка, М. Рогози, М. Туган-Барановського, Ф.
Хміля, Л. Шимановської-Діанич та інших. У літературі, присвяченій
проблемам менеджменту існує багато визначень системи менеджменту
підприємства, кожне з яких відповідає методології певного наукового розділу
та, відповідно наголошує на певному аспекті функціонування системи, її
побудови, внутрішніх відносинах та ін.
Розглядаючи особливості менеджменту підприємства, перед усім,
потрібно визначити зміст цієї категорії. На думку, Л. Дяченка менеджмент –
це економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних
відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її
стійкість, або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей [1,
c.112]. На нашу думку, менеджмент в сучасних умовах це ефективна система,
що здатна забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнессередовища за умов максимально можливого врахування запитів і
задоволення потреб потенційних споживачів. В такій системі отримання
прибутку, слід, розглядати не як основну мету діяльності підприємства, а
виключно як результат ефективного функціонування правильно побудованої
управлінської системи.
Важливою

умовою

ефективного

функціонування

будь-якого

підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному
середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне
функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах
нестабільної

економіки

залежить

від

наявності

надійної

системи

стратегічного управління. При цьому, важливим етапом в формуванні
перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством,
яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є
комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та
ефективності системи управління. Це пов’язано з тим, що у ринкових умовах
підприємство самостійно має розробляти стратегію своєї діяльності та
розвитку, знаходити необхідні для її реалізації ресурси, що вимагає значного
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розширення сфери управління, зростання відповідальності управлінців за
результати діяльності підприємства, за якість і своєчасність ухвалення
необхідних рішень.
Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність
не тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські
рішення та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть
на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді,
коли між рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм
взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління
підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов’язано з тим, що за
нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної підприємством
вартості генерується нематеріальними активами, а неефективність системи
управління призводить до автоматичного зниження потенціалу підприємства
генерувати додану вартість. За твердженням класиків, система управління
підприємством - це мозок підприємства, і логічним є вибір критеріїв якості
управління при їх ранжуванні.
Основні

можливості

для

вдосконалення

управлінської

системи

необхідно шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у
використанні поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та
інноваційних підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи
вдосконалення управлінської діяльності повинні включати всі аспекти
діяльності підприємства. Ми пропонуємо здійснювати управління витратами
на підприємствах наступним чином:
– виділяти основні поняття і процедури, системи управління
витратами;
– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на
підприємстві;
– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей
галузі та підприємства;
– створювати та вдосконалювати інформаційної системи;
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– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної
системи;
– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Ще

одним

напрямком

вдосконалення

управління

може

стати

використання системного підходу. Системний підхід до управління
персоналом, який передбачає урахування взаємозв’язків окремих аспектів
управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні
шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що
забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи
роботи з персоналом [3, с. 128].
Доцільно також поліпшити систему планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і
всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних
мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій
управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи
організації

фінансового

менеджменту,

бюджетування,

управління

фінансовими потоками та витратами. Узагальнення та систематизація
дослідження дозволяє визначити основні етапи формування бізнес-моделі
менеджменту підприємства (рис. 1).
Як видно з рис. 1, формування бізнес-моделі підприємства відбувається
у 4 етапи:
-

на

першому

необхідно

визначити,

наскільки

бізнес-модель

відповідатиме пріоритетам споживачів, та тип ринку, на якому діятиме
підприємство;
- другим важливим кроком є створення ціннісної пропозиції для
споживачів, яка формується з унікального набору елементів, здатних
задовольнити їх потреби;
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І етап. Дослідження середовища діяльності
Аналіз типових
бізнес-моделей у
галузі роздрібної
торгівлі

Вивчення потреб
потенційних
споживачів

Дослідження
поведінки
конкурентів

Пошук
партнерів

ІІ етап. Створення ціннісної пропозиції

Кастомізація

Зручність

Доступність

Розв’язана
проблема

Низька ціна

Покращена
продуктивність

Бренд
Зменшені
ризики

Допоміжні
види

ІІІ етап. Формула ланцюга цінності

Основні види
діяльності

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

Новизна

Інфраструктура підприємства, його формат
Ресурсне забезпечення
Управління персоналом
Маркетинг та реклама
Наукові дослідження, розвиток технологій
Координація
ТоргоЗакупівля: Товарорух: Продаж: Післявельна
пошук
вибір
відносини продажне
маржа
постачаль- способу та із спожи- обслуговуників,
періоду
вачами, вання:
визначення постачань, мерчан- сервісні
потреби в транспорту- дайзинг, послуги,
товарах,
вання, отри- ціноутво- гарантійні
укладання мання торення,
зобов’язання
договорів варів, облік маркетинта роззапасів,
гові комурахунки
складування нікації

ІV етап. Утримання цінності
Створення стратегічних контрольних
точок захисту зони прибутку

Патентування об’єктів
інтелектуальної власності

Рисунок 1. Послідовність формування бізнес-моделі підприємства
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- на третьому етапі потрібно сформувати ланцюг цінності – відобразити
всі види діяльності, здійснювані в процесі створення ціннісної пропозиції;
- четвертий етап є необхідним для захисту бізнес-моделі від
конкурентів і передбачає вживання таких заходів, як виявлення стратегічних
точок захисту та патентування об’єктів інтелектуальної власності.
Побудована за таким алгоритмом модель дозволить підприємству
сформувати успішний механізм його діяльності. При цьому необхідно
забезпечити життєздатність бізнес-моделі, в поєднання внутрішніх факторів
та адаптацію до мінливих умов навколишнього середовища. Вирішення
цього завдання є можливим за умови застосування кібернетичних законів в
управлінні

організацією,

які

передбачають

здатність

організації

до

"навчання" на основі досвіду та можливість пристосування до економічного,
соціального, політичного, екологічного та іншого оточення. Заходи щодо
вдосконалення управління підприємством дозволять значно скоротити апарат
управління шляхом поліпшення його організаційної структури, визначити
відповідальність працівників, чітко визначити організаційну та виробничу
структуру підприємства [2, с. 58].
Тому, з огляду на вище зазначені особливості, для більш ефективного
функціонування вітчизняним підприємствам в сучасних умовах, при
побудові системи управління слід враховувати наступі фактори:
– виробничий процес має бути достатньо гнучким, що дозволить
швидко

змінювати

асортимент

продукції.

Це

фактор,

насамперед,

зумовлений застосуванням у виробництві нової техніки, впровадження
прогресивних

технологій

виробництва

та

охорони

навколишнього

середовища;
– бути адекватною, складною технологією виробництва, яка вимагає
більш нових форм контролю, організації та розподілу праці;
– враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на
зовнішньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається;
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–

приймати

до уваги

необхідність

врахування

невизначеності

зовнішнього середовища;
– враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та
часу виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам
упаковки, транспортування, а також більш вигідні базиси поставки;
– враховувати зміну структури попиту;
Беручи до уваги велику кількість шляхів вдосконалення управлінської
системи українських підприємств, існує ряд перешкод, що заважають їх
впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, таких як:
– складність одержати високо кваліфіковану допомогу і консультації,
та висока вартість таких послуг;
– недостатність фінансових можливостей для формування якісного
управлінського потенціалу;
– низький рівень розвитку фінансового ринку;
– невисокий рівень підготовки персоналу;
– неготовність персоналу та керівництва до змін;
– високий рівень бюрократичних процедур;
– складність отримання інформації про нововведення у сфері
управління.
Отже,

метою

вдосконалення

та

створення

й

ефективного

функціонування сучасної системи управління підприємством чи організацією
слід: застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної
концепції

управління,

зосередитись

на

цілях

розвитку

і

порядку

удосконалення комплексної системи управління підприємством і його
складовими частинами для забезпечення прийняття ефективних рішень, а
також організаційних, кадрових і технічних рішень; удосконалювати
організаційну структуру підприємства; покращення інформаційної системи
управління підприємством, для можливості швидкого доведення рішень до
виконання; використовувати світовий досвід, а також шукати шляхи
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співпраці всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення
необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТАКТИЧНИХ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Визначено суть і важливість антикризового управління підприємством.
Розглянуто

перелік

тактичних

методів

антикризового

управління

підприємством та здійснено їх аналіз. Висвітлено особливості реалізації
тактичних методів антикризового управління підприємством в окремих
умовах кризи та їх доцільність.
Ключові слова: криза, антикризове управління підприємством, кризові
ситуації, тактичні методи антикризового управління підприємством.
Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація характеризується
активним розвитком кризових явищ на мікрорівні, що підтверджується
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значною кількістю збитково працюючих підприємств, швидкими темпами
зростання кредиторської та дебіторської заборгованості, збільшенням
кількості справ про банкрутство. Управління організацією в умовах
фінансової кризи є сукупністю методів, направлених на зменшення статей
витрат,

оптимізації

надходження

грошових

коштів

необхідних

для

погашення боргів, та на підтримку об'єму продажів і отримання відповідного
прибутку. Все це зумовлює необхідність аналізу та використання ефективних
методів антикризового управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам антикризового управління
підприємствами присвячено ряд праць вітчизняних і зарубіжних науковців
Бріня П. В., Валінкевич Н.В., Гука О.В., Коваленка О.В., Ліпича Л.Г.,
Нізалова Д. В., Прохорова В. В., Брю С.Л., Ейреса Р., Макконелла К.Р.,
Хоскінга А., Хандія О.О. та ін.
Виклад основного матеріалу. Криза підприємства – це сукупність
проявів (ситуацій) або стан у певний момент часу, що виникає при порушенні
нормального функціонування суб’єкта підприємництва у середовищі його
господарювання.
Під нормальним функціонуванням у цьому випадку потрібно розуміти
ефективну діяльність суб’єкта підприємництва, спрямовану на досягнення
його місії та визначених для нього локальних цілей за умови використання
оптимального обсягу ресурсів. Загальна криза може абсолютно зненацька
проявитися під час гармонійного розвитку підприємства і носити характер
непереборної катастрофи або виникнути відповідно до припущень і
розрахунків. Однак у рідкісних випадках криза з’являється зненацька, тобто
без будь–якого попередження для підприємства. Найперші проблеми для
підприємства створює локальна криза [5].
Локальна криза підприємства – погіршення діяльності в одній із
підсистем

(підрозділів)

системи

(підприємства),

зумовлене

впливом

об’єктивних та суб’єктивних, зовнішніх та внутрішніх факторів, на які
заздалегідь не був здійснений відповідний вплив для підтримки нормальної
105

ситуації, або збіг вищезгаданих факторів має несподіваний, невідворотний
характер[3].
Антикризове управління – система своєчасних прийомів і методів,
здатних попередити фінансову кризу і уникнути банкрутства.
Головна мета антикризового управління – забезпечення фінансової
стійкості підприємства та його тривалої конкурентоспроможності шляхом
розробки і реалізації заходів, які попередять виникнення негативних
кризових явищ, при будь-яких економічних потрясіннях. При цьому
поставлена мета буде реалізованою тільки шляхом виявлення та мінімізації
ризиків, тобто завдяки зменшенню або подоланню протиріч з боку
зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства[8].
Основну роль у системі антикризового управління відіграють внутрішні
механізми фінансової стабілізації, досягнення якої передбачає такі етапи:
усунення

неплатоспроможності;

відновлення

фінансової

сталості;

розроблення адекватної фінансової стратегії для прискорення економічного
зростання.
Найдієвішими з практичного погляду є:
– оптимізація асортиментного портфеля шляхом вилучення збиткової
продукції;
– удосконалення організаційної структури через реорганізацію або
ліквідацію нерентабельних підрозділів;
– розроблення і впровадження програми скорочення витрат;
– підвищення ефективності управління активами підприємства.
Для здійснення ефективного сканування середовища підприємства є
необхідним реалізація певних дій, до головної з яких відноситься вироблення
переліку основних показників зовнішнього і внутрішнього середовища, які
підлягають аналізу. Це можуть бути як уже відомі, діючі показники, так і
спеціалізовані, котрі, імовірно, в майбутньому доведеться розробляти.
Зниження рівня деяких показників може мати епізодичний характер, а
може і свідчити про тенденцію кризового розвитку.
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Всі методи антикризового управління доцільно поділити на дві групи –
тактичні та стратегічні (табл. 1)[2].
Таблиця 1.
Методи антикризового управління
Тактичні методи
- Санація
- Даусайзинг
- Банкрутсво

-

Стратегічні методи
Ліквідація
Створення нових підприємств
Регуляризація
Модернізація
Злиття
Диверсифікація
Реструктуризація
Реінжиніринг

Розглянемо детальніше тактичні методи антикризового управління
підприємством.
До тактичних методів відносять санацію, даунсайзинг та банкрутство.
Застосування цих методів спрямоване на швидке покращення фінансових
показників підприємства, тобто подолання наслідків кризи. Проте у
більшості випадків цих методів недостатньо для усунення основної причини
кризового стану – неефективної системи управління. А це потребує
використання заходів більш тривалої дії [1].
Для більшості підприємств, що опинилися у кризовому стані, одним з
основних методів є санація.
Слід зауважити, що не існує єдиного підходу до організації
менеджменту санації підприємства. Кожен випадок фінансової кризи
потребує індивідуального підходу до управління процесом її подолання чи
попередження.
Санація повинна охоплювати такі основні стадії:
1) виявлення фінансової кризи;
2) аналіз внутрішніх та зовнішніх причин кризи, види та стадії кризи, а
також обґрунтований аналіз наслідків цієї кризи на підприємстві. Як наслідок
приймається рішення – треба проводити санацію чи ні, що потрібно
проводити далі: ліквідаційні процедури чи оздоровлення підприємства. До
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санаційних заходів слід віднести консервацію, оренду та розпродаж основних
засобів, що не використовуються підприємством, заміну короткострокових
боргових зобов’язань на довгострокові, передачу об’єктів соціальної сфери
до муніципальної власності тощо [6].
Заходами щодо відновлення платоспроможності підприємства, які
передбачаються планом санації, можуть бути:
– реструктуризація підприємства;
– перепрофілювання підприємства;
– закриття нерентабельних підприємств;
– відстрочка або розстрочка платежів та списання частини боргів за
договором;
– ліквідація дебіторської заборгованості;
– реструктуризація активів боржника;
– продаж частини майна боржника;
– зобов’язання інвестора про погашення боргу (частини боргу)
боржника,

зокрема

шляхом

переведення

на

нього

боргу

та

його

відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань
– продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу;
– одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам
боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується
насамперед за рахунок реалізації майна боржника;
– звільнення працівників, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації
плану санації [4].
План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається
керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським
судом ухвали про санацію.
План санації вважається схваленим, якщо на засіданні комітету
кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів
кредиторів – членів комітету кредиторів
Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень:
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– схвалити план санації та подати його на затвердження господарського
суду;
– відхилити план санації і звернутися до господарського суду з
клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури;
– відхилити план санації, звернутися до господарського суду з
клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним
обов’язків та про призначення нового керуючого санацією.
Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання
комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не
пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану
санації.
Результати санації в більшості випадків мають тимчасовий характер,
якщо їх не закріплено структурними реформами. Проте не можна відкидати
важливу роль попереднього фінансового оздоровлення для збільшення
ефективності реструктуризації та інших методів реформування.
Ще одним методом, що дає можливість швидко покращити показники
діяльності підприємства, є даунсайзинг.
Даунсайзинг – це комплекс заходів пов’язаний із зменшенням
(оптимізацією) розмірів організації для покращення її функціонування і
зниження витрат шляхом скорочення кадрів або більш ефективної кадрової
політики, зміни структури фірми та її основних процесів.
Зазначимо, що врахування даних факторів позитивно впливає на
конкурентоспроможність продукції. Однак на практиці для забезпечення
стабільного зростання конкурентоспроможності продукції або утримання її
на певному рівні виникає необхідність у розробці механізму управління
конкурентоспроможністю продукції. Отже, при аналізі механізмів управління
конкурентоспроможністю продукції не можна не згадати про теорію
конкурентних стратегій Портера. Вчений виокремлює 3 конкурентні
стратегії: лідерства у витратах (внаслідок економії на витратах, підприємство
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створює продукт з нижчою собівартістю, що дозволяє йому проводити
цінову конкуренцію); диференціації (створення продукту з унікальними
можливостями , що дозволить зменшити рівень конкуренції); спеціалізації
(фокусування

на

певному

сегменті

ринку,

що

дозволить

повніше

задовольняти потреби вибраного цільового сегмента, тобто досягнення
великої частки ринку у вузькому сегменті при малій частці ринку загалом).
Даунсайзинг охоплює наступні стратегії:
- стратегія звільнення;
- стратегія зміни організаційної структури (зменшення управлінських
рівнів і (або) бізнес–процесів);
- комплексна стратегія системних змін, яка складається із стратегій
зміни логістики, маркетингу, відносин із стейкхолдерами[1].
При цьому всі три ключові стратегії можуть реалізовуватися одночасно
або послідовно. Кожна із стратегій має свої особливості. Наприклад,
стратегія звільнень може проводитися м’яко (в першу чергу скорочуються
вакантні

місця,

персонал

завчасно

попереджається

про

проведення

скорочення, компанія бере участь в пошуку нової роботи для звільнених
співробітників, діють різні

програми

по

компенсації

морального і

матеріального збитку, який можуть понести працівники у зв’язку із
звільненнями) або жорстко (у стилі класичного тейлоризму). Стратегія зміни
організаційної структури може включати ліквідацію або реорганізацію філії,
управлінського рівня, підрозділу, бізнес-процесу, посадової позиції.
Однак сьогодні стратегію даунсайзингу прийнято розуміти в значно
вужчому значенні – тільки як ліквідацію «надлишкових» робочих місць,
причому не тимчасову (з відновленням минулої чисельності співробітників
після

покращення

фінансового

становища),

а

довгострокову.

Такі

«вивільнення» часто супроводжуються закриттям окремих підрозділів
компанії – заводів, фабрик, регіональних офісів, торгових точок, напрямів
бізнесу[7].
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Такі скорочення є стандартною процедурою для американських
компаній в умовах кризи. В Європі ця практика поширена не так активно, що
пояснюється особливостями законодавства, яке робить звільнення досить
складною і затратною процедурою.
При тривалій фінансовій кризі на підприємстві, що поглиблюється, та
хронічній

неплатоспроможності,

підприємство

може

бути

об'явлене

банкрутом. Банкрутство – це реалізація катастрофічних ризиків підприємства
в процесі його господарської діяльності, внаслідок якої воно не може
задовільнити в установлені строки вимоги, що пред'явлено зі сторони
кредиторів та виконати зобов'язання перед бюджетом.
Основні причини банкрутства:
- істотне порушення фінансової усталеності підприємства у випадку
перевищення зобов'язань над активами;
- значна незбалансованість від'ємного і додатного грошових потоків;
- тривала неплатоспроможність підприємства, що викликана низькою
ліквідністю його активів.
Види банкрутства.
1. Реальне банкрутство – повна неспроможність підприємства відновити
в наступному періоді свою фінансову стабільність і платоспроможність в
силу реальних втрат капіталу. Таке підприємство юридично об'являється
банкрутом.
2. Технічне банкрутство – банкрутство, що викликане суттєвим
простроченням

дебіторської

заборгованості

та

перевищенням

цієї

заборгованості над кредиторською, а сума активів істотно перевищує
фінансові

зобов'язання.

При

ефективному

антикризовому

управлінні

підприємство, як правило, не об'являють банкрутом юридично.
3. Навмисне банкрутство – навмисне створення або збільшення
керівником

або

власником

підприємства

його

неплатоспроможності,

нанесення економічного збитку в особистих інтересах або інтересах інших
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осіб, заздалегідь некомпетентне фінансове керівництво. Виявлені факти
переслідуються карним законодавством.
4.

Фіктивне

банкрутство

–

заздалегідь

неправдиве

об'явлення

підприємством про свою неплатоспроможність з метою введення в оману
кредиторів для отримання від них відстрочки виконання своїх зобов'язань
або знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти
переслідуються карним законодавством[3].
Підставою для порушення справи про банкрутство є подача заяви в
арбітражний

суд

підприємством-боржником,

будь-яким

кредитором,

прокурором, органом державної податкової служби, контрольно-ревізійною
службою. Суд може призначити три типи процедур: реорганізаційні
(санаційні), ліквідаційні і мирову угоду між боржником і кредитором.
Арбітражний суд визнає боржника банкрутом при відсутності пропозицій
про санацію. У випадку признання підприємства банкрутом суд призначає
ліквідаційну комісію.
Наслідки признання підприємства банкрутом.
1. Зупиняється підприємницька діяльність боржника.
2. До ліквідаційної комісії переходять права розпорядження майном
банкрута та його майнові права і обов'язки.
3. Вважаються такими, що наступили, всі борги банкрута.
4. Зупиняється нарахування пені і процентів на всі види заборгованості.
5. Може бути признано недійсними угоди по продажу майна за три
місяці до моменту подачі заяви про признання банкрутом і до року, до
порушення справи про продаж майна або прийняття боргових зобов'язань, які
привели підприємства до кризисного стану.
Кошти, виручені ліквідаційною комісією від продажу майна банкрута,
спрямовуються на задоволення претензій кредиторів[4].
Черговість розрахунку з різним групами кредиторів.

112

1. Покриваються витрати, пов'язані з провадженням справи про
банкрутство в арбітражному суді та з роботою ліквідаційної комісії, а також
задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою.
2. Виконуються

зобов'язання

перед

працівниками підприємства-

банкрута (за винятком внесків членів трудового колективу до статутного
фонду підприємства або виплат на акції трудового колективу).
3. Задовольняються вимоги щодо державних і місцевих податків та
неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів державного страхування
та соціального забезпечення
4. Задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.
5.

Задовольняються

вимоги

членів

трудового

колективу

щодо

повернення їхніх внесків до статутного фонду підприємства[5].
Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного
задоволення вимог попередньої. За недостатністю майна для повного
задоволення всіх вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно
належній кожному кредиторові сумі. Претензії не задоволені за браком
майна вважаються погашеними. Майно, що залишилось після задоволення
претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується
відповідно до рішення його власника.
Висновки.

Діяльність

будь-якого

підприємства

супроводжується

імовірністю виникнення і розвитку кризи, що зумовлює необхідність
здійснення спеціалізованого антикризового управління. Антикризовому
управлінню властиві такі особливості, як специфічність мети здійснення,
використання особливого управлінського інструментарію, вагомі ресурсні та
часові обмеження, високий рівень ризикованості управлінських рішень, що
приймаються і реалізуються. Кризові умові функціонування підтверджують
необхідність застосування вітчизняними організаціями стратегічного підходу
до управління, зокрема щодо вибору альтернативних варіантів розвитку
залежно від наявних обмежень і можливостей. При формуванні методології
вибору варіантів формування господарського портфеля диверсифікованої
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організації обов’язково мають бути враховані ключові чинники. Успішне
антикризове управління потребує використання різних методів.
До тактичних методів антикризового управління слід віднести такі:
даунсайзинг,

банкрутство,

санація.

Використання

тактичних

методів

залежить від глибини кризи та підходів до антикризового менеджменту.
Головним чином, вибір тактичних методів антикризового управління
підприємством притаманний великим підприємствам, що мають тривалу
історію успішної діяльності. Такі фірми зазвичай довго не визнають сигналів
про формування кризових явищ, не гнучко реагують на їх прояви, починають
вживати антикризових заходів з значним запізненням, коли криза набуває
значного масштабу.
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УДК 658.012.32
С. М. Коваль
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІМІДЖУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті ключові завдання, етапи створення іміджу, а
також сформульовані елементи та основні засоби формування іміджу, з
яких основних частин складається план по створенню іміджу,
Ключові слова: імідж, корпоративний імідж, репутація підприємства,
образ компанії, бізнес середовище.
Багато підприємств українського ринку не приділяють достатньої уваги
формуванню іміджу, здатного згодом принести вигоду.
Імідж підприємства - це образ підприємства, що існує у свідомості
людей. У будь - якого підприємства існує імідж поза залежністю від того, хто
над ним працює й чи працюють над ним взагалі. У випадку недостатньої ваги
до питання іміджу, він сформується у споживачів стихійно, і немає ніякої
гарантії, що буде адекватним і сприятливим для підприємства. Формування
сприятливого іміджу для підприємства - процес вигідний і трудомісткий.
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Питанню формування сприятливого іміджу підприємства у науковій
літературі присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних
вчених серед яких: Р. Брейлі, С. Майерс, І. Гурков, Е. Абрамо- ва, П.В.
Забелин, Д.В. Задихайло, Г.В. Назарова, Б.А. Чуб та багато інших.
Однак, незважаючи на значні досягнення в теорії і практиці дослідження
формування іміджу підприємства, є ряд проблем, які залишаються предметом
дискусій і обговорень вчених-економістів. Так, у більшості наукових праць
вітчизняних і закордонних вчених використовується універсальний підхід
при розгляді ролі конкурентних переваг підприємства в процесах збільшення
присутності на ринку, з урахуванням посилення галузевої конкуренції. Мало
розробленими залишаються питання формування конкурентних переваг саме
на базі позитивного іміджу
Багато ринків в Україні зараз перебувають у стадії активного
формування. Отже перед підприємствами поставлені питання виживання,
контролю над розширенням і збереженням ринкової частки, не вирішивши
які, не можна утриматися на ринку; вітчизняне бізнес-середовище піддається
ризику,

який

пов'язаний

з

нестабільністю

політичної

ситуації.

«Технологізація» - процесу формування корпоративного іміджу на всіх
рівнях компанії (власними силами або із залученням професіоналів) може
бути виходом з ситуації, яка склалася. При цьому важливо враховувати
ризики вітчизняного бізнес-середовища, а також рівень підготовки сторін, які
беруть участь у створенні іміджу підприємства, активно спілкуються із
зовнішнім світом. Якщо компанія вже працює на ринку, імідж можна тільки
скорегувати. Перш ніж розробляти новий імідж, необхідно вивчити нинішній
і зрозуміти:
- наскільки сформований імідж однозначний і розповсюджений;
- які ключові характеристики сформованого іміджу підприємства;
- чи великі розходження між бажаним і сформованим іміджами;
- у свідомості яких аудиторій і наскільки міцно сформувався імідж
підприємства.
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Підприємства мають потребу в певному іміджі, тому що він означає
додатковий дохід, довіру партнерів, ріст капіталізації, більш дешеві кредити,
лояльність споживачів, захищеність у кризовій ситуації й увага ЗМІ.
Формування іміджу як основи репутації підприємства на вітчизняному
ринку пов'язано із цілим рядом ризиків й особливостей, які неминуче
вплинуть на результат PR-зусиль у даному напрямку. Одна з особливостей нечіткість іміджу більшості підприємств, а також відсутність комунікаційної
політики й стратегії на рівні керівництва [1].
Саме імідж впливає на формування думки про підприємство, рівень
довіри до неї й готовність вкладати свої ресурси в бізнес.
Формування образу - справа не тільки фахівців у цій області. Імідж
підприємства формується за рахунок спрямованих на це акцій і заходів.
Якість вироблених товарів і робіт (послуг), відношення персоналу до свого
роботодавця, до клієнта й діяльності має значення для іміджу не менш
важливе, чим реклама й презентації.
Сприятливий імідж для підприємства повинен бути адекватним,
оригінальним, пластичним. Бути адекватним - значить відповідати реально
існуючому образу або специфіці фірми. Бути оригінальним - значить
відрізнятися від образів інших фірм, особливо від найближчих конкурентів.
Не застарівати, не виходити з моди, постійно вдосконалювати свої послуги,
змінюючись, здаватися незмінним. Мати точну спрямованість - значить бути
привабливим для певної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних
замовників.
Приступаючи до створення іміджу, необхідно з'ясувати:
- по-перше, чим займається підприємство в цей час й у перспективі;
- по-друге, чим товари (послуги) підприємства відрізняються від товарів
(послуг) конкурентів;
- по-третє провести аналіз найближчих конкурентів, виділити їхні
недоліки й перетворити їх у свої переваги.
Визначимо завдання іміджу:
117

- підвищення престижу підприємства;
- підвищення ефективності реклами й різних заходів щодо просування
товару;
- підвищення конкурентоздатності підприємства.
Розробка фірмового стилю свідчить про увагу підприємства не тільки до
питань виробництва. У той же час полегшення введення на ринок нових
товарів і послуг сприяє полегшенню виведення товарів і також збільшує
обізнаність бренду.
Штучне створення іміджу краще довірити професіоналам високої
кваліфікації.

Імідж тільки частково належить підприємству - у вигляді

візуальної атрибутики фірмового стилю, інша його частина створюється
засобами PR і живе в масовій свідомості споживача. Якщо підприємство не
подбає про створення потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися
власною уявою й прийти до свого варіанта іміджу, що не завжди буде
сприятливим для фірми [2].
Основні засоби формування іміджу:
- фірмовий стиль (основа іміджу, головний засіб його формування);
-

візуальні

засоби

(дизайнерські

прийоми

формування

іміджу,

оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень);
- оригінал-макети можуть бути різними, але один елемент (деталь),
постійно присутній у всіх позиціях, робить цілу серію макетів, що
пізнаються;
- рекламні засоби - використані в кожному конкретному випадку
рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення;
- PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню й
зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це
виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні
PR-заходів необхідно, щоб специфіка підприємства відповідала специфіці
проведеного заходу;
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- представництво в Internet - створення сайту в єдиному стилі фірми, на
якому буде представлена вся необхідна інформація як для потенційних
клієнтів, так і для інвесторів або партнерів. Інформація на сайті повинна бути
завжди актуальною і більш доступною для потенційних клієнтів. Створення,
підтримка й просування сайту справа відповідальна, тому краще довірити цю
роботу професіоналам у цій області;
- фірмовий стиль - це сукупність художньо-текстових і технічних
складових, внутрішнього й зовнішнього оформлення.
- зовнішній образ - створюється єдиним стильовим оформленням
товарного знаку, логотипа, ділової документації, фірмового блоку, фірмової
колірної гами, фірмової вивіски, фірмового одягу, рекламних оголошень,
буклетів, дизайну офісу й т.п.;
- характер поводження на ринку - визначається відношеннями фірми і її
представників з партнерами, замовниками, постачальниками, банками,
конкурентами. Характер поводження на ринку відрізняється особливим
стилем при проведенні рекламних кампаній і заходів щодо стимулювання
збуту, а також роботою із громадськістю, наявністю корпоративного духу й
корпоративної культури;
- товарний знак (торговельна марка, емблема) - це офіційно прийнятий
термін, що означає зареєстроване у встановленому порядку оригінально
оформлене художнє зображення (оригінальні назви, художні композиції й
малюнки в сполученні з буквами, цифрами, словами або без них і т.п.).
Товарний знак служить для відмінності товарів або послуг однієї особи
(юридичного або фізичного) від однорідних товарів або послуг іншого;
- репутація - один з активів підприємства, що може приносити йому як
прибуток, так і збитки. Щоб репутація стала активом, повинен з'явитися
платоспроможний попит на неї з боку споживачів, ЗМІ, партнерів, інвесторів,
які впливають на бізнес підприємства.
Етапи створення іміджу:
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- визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять, рівня
доходу;
- розробка концепції іміджу. Концепція іміджу - це головні принципи,
мотиви й цінності, характерні для підприємства і його товарів, а також
значимі для споживача;
- формування, впровадження й закріплення іміджу у свідомості
споживача [3].
План по створенню іміджу складається з 4 основних частин: створення
фундаменту, зовнішнього іміджу, внутрішнього іміджу й неосяжного іміджу.
Відчутний імідж - те, що покупець може побачити, понюхати, почути,
поторкати й спробувати, тобто, по суті справи, товар або продукція компанії.
Неосяжний імідж - відповідна реакція покупця на відчутне, на
обслуговування й відношення до нього співробітників підприємства, сервіс.
Внутрішній імідж - атмосфера в середині підприємства, позитивне й
негативне відношення співробітників до керівників і політики підприємства,
що

виражається,

насамперед,

у

ступені

відданості

співробітників

підприємству.
Зовнішній імідж - вплив перших трьох факторів плюс суспільна думка
про підприємство, яка сформована рекламною кампанією, якістю продукції,
зв'язками із засобами масової інформації й суспільною роботою.
Деякі з елементів плану досить очевидні - наприклад, відчутний імідж
підприємства або товару: назва, девіз і знак. Однак не менш важливі інші
фактори, які часто упускаються з виду, наприклад, розробка філософії
підприємства.
Більш детально зупинимося на формуванні фірмового комплексу. Так,
кольори займають важливе місце у створенні іміджу підприємства. Відомі
випадки, коли кольори ставали, як би, іншим фірмовим знаком. Коли фірмові
кольори

будуть

знайдені,

повинна

дотримуватися

точність

їхнього

відтворення, тому що навіть незначне відхилення - буде сприйнято як
неохайність.
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Треба намагатися не перейменовувати вже існуючі найменування без
серйозної причини. До назви підприємства звикають, вона фіксується в
пам'яті, і це полегшує ділові контакти.
Перший крок у виконанні плану по створенню - іміджу закладка його
фундаменту: визначення цінностей, цілей, принципів і філософії. Це значить,
що необхідно визначити мету створення підприємства, корпоративну
філософію, викласти на папері довгострокові завдання й провести аналіз
основних проблем, пов'язаних з іміджем. 83% рішень приймаються,
ґрунтуючись

на

візуальній

інформації.

Найчастіше

про

керівника

підприємства судять по стандартах зовнішнього вигляду її співробітників.
Сама головна причина проблем із зовнішнім виглядом співробітників відсутність розуміння. Інакше кажучи, люди не розуміють, як їхній зовнішній
вигляд впливає на імідж всього підприємства. Керівник змушений
самостійно визначати стандарти зовнішнього вигляду співробітників.
Єдиний виробничий фактор, що впливає на репутацію бізнесу - якість
продукції. При поганих споживчих властивостях товару не врятують ні
прекрасні зв'язки із громадськістю, ні бездоганне обслуговування покупця.
Тільки найефективніша реклама доходить до людини й впливає на неї.
Реклама повинна передавати унікальність - той аспект бізнесу або продукції,
що відрізняє від конкурентів. Дуже важливо, щоб рекламна кампанія
становила єдине ціле із програмою створення іміджу. Через весь план по
створенню іміджу повинні проходити одна тема й один девіз.
До області відчутного іміджу, що ми сприймаємо всіма п'ятьма
почуттями, відносяться всі, починаючи від гасла підприємства до її місця
розташування. Назва підприємства і її лозунг - самі помітні елементи в
системі іміджу. На створення найбільш ефективного варіанта цих двох
елементів варто витратити час і гроші. Особливо це важливо для недавно
створених компаній. Назва й лозунг підприємства повинні чітко відображати
профіль діяльності. Назва підприємства має очевидний вплив на людей. Чим
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коротше назва, тим сильніше його ефект. Вона також повинна легко
запам'ятовуватися, і бути присутня на знаку, фірмовому бланку та візитках.
Місце розташування бізнесу саме по собі є важливої складової іміджу.
Завжди можна орендувати поштову скриньку з більше престижною адресою
в іншому районі або місті. Включення номера факсу, сторінки в Інтернет й
адреси електронної пошти у візитну картку або фірмовий бланк теж стає
складовою іміджу, більше того, сьогодні це просто правило гарного тону для
будь - якого підприємства. Надзвичайно важливе місце розташування й
внутрішня обстановка офісу підприємства. Необхідно також ретельно
продумати інтер'єр в офісі.
Внутрішній

імідж

підприємства

визначається

–

як

найбільш

недооцінювана частина формули ділового іміджу. Саме внутрішній імідж
визначає, що сказати покупцеві.
До інших важливих частин іміджу, якими часто зневажають, віднесемо
елементи внутрішнього іміджу, і насамперед поводження персоналу, його
відношення до роботи. Внутрішній імідж менш піддається коректуванню,
ніж зовнішній, але він значно більше важливий для репутації компанії і її
успішної діяльності.
Кожному підприємству варто прагнути до взаємодії й зміцнення
(синергії) зв'язку між загальним іміджем і персональним іміджем своїх
співробітників.
Співробітники у свою чергу повинні своїм видом підкреслювати ті
цінності, які компанія прагне виразити за допомогою різних форм
комунікації. Стандарт персонального іміджу варто відшліфовувати на всіх
рівнях підприємства [4].
Формування іміджу - лише перший крок на шляху до придбання
репутації як додаткового джерела конкурентної переваги.
У відкритих джерелах багато суперечливої інформації, більшість
підприємств не займалися своїм іміджем цілеспрямовано, і він формувався
переважно під впливом бізнес-середовища й конкурентів.
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Таким чином, багато вітчизняних підприємств перебувають на різних
етапах процесу реструктуризації. Саме їм необхідно розвивати іміджеві
комунікації.
Зазначимо, що корпоративний імідж підприємства складається з
наступних елементів:
- упізнання підприємства. Мова може йти як про елементи бренда або
продукту, так і про яскраву особистість керівника, якщо саме він викликає
чітку асоціацію з підприємством;
- оцінка цільовими аудиторіями значимих характеристик підприємства.
Чим підприємство займається, як воно себе бачить, у чому перевага
підприємства або його продукту. А оскільки споживчі товари й послуги часто
стають символами певних цільових груп, найменші зміни корпоративного
іміджу можуть сприйматися болісно й спричинити падіння продажів того або
іншого продукту або руйнування іміджу підприємства;
-

лояльність до підприємства. На сучасних ринках лояльність

споживачів до підприємства - одна з важко регламентованих установок.
Корпоративний імідж, як фактор формування думки про підприємство
або його продукт, у значній мірі визначає лояльність споживачів, особливо в
умовах недоліку інформації, на ринках неспоживчих товарів і послуг. У
цьому випадку імідж повинен бути унікальним, інакше підприємство не
застраховане від втрати довіри споживачів.
Значення людського фактору для корпоративного іміджу важко
переоцінити. Питома вага особистості керівника підприємства в її репутації,
по різних дослідженнях, становить від 30 до 50%. Керівник підприємства
сприймається громадськістю як особа яка представляє підприємство, тобто
всі рішення й вчинки цієї людини впливають на відношення до підприємства
і його продукції.
Отже, можна відзначити, що в нинішніх умовах сильної конкуренції,
складної політичної ситуації і нестабільності, українським підприємствам,
для контролю над розширенням і збереженням ринкової частки і утриманням
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на ринку, треба приділяти велику увагу створенню і підтримці іміджу, що
підвищить привабливість підприємства для інвесторів і споживачів.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОПЕРАТИВНОГО
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
В статті розкрито проблеми

і необхідність оперативного

фінансового планування в діяльності підприємств на сучасному етапі
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розвитку. Показано класифікацію способів фінансового планування. Описано
процес складання і використання бюджетного календаря.
Ключові слова: підприємство, фінансове планування, оперативне
планування, процес бюджетування, способи планування,
Постановка проблеми. Стан проблеми полягає у тому, що фінансове
планування як управлінська функція є однією з найважливіших функцій
фінансового менеджменту підприємства. У практиці більшості українських
підприємств

процеси

фінансового

планування

і

бюджетування

є

неефективними з декількох причин, у число яких входять концептуальні
помилки, неузгодженість із процесом стратегічного планування, технологічні
обмеження інструменту, обраного для реалізації фінансового планування.
Зростаючий

ступінь

невизначеності

інформації

та

нестабільності

зовнішнього середовища призводять до того, що реалізація фінансових
планів відбувається за непередбачуваних умов.
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою
контролю за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та
витрачанням готівкових грошових коштів у процесі господарської діяльності,
виконання поточного фінансового і плану. Це пов'язано з тим, що фінансове
забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за
рахунок власних та залучених засобів, що потребує повсякденного
ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових
ресурсів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття «планування»
розглядали багато науковців, виражаючи свої особливості визначення. Так
даним питанням займалися такі економісти, як Л. В. Канторович, М. Д.
Кондратьев, В. М. Нелеп, Б. Є. Грабовецький, Н. І.Костіна, Л.В.
Владимирова, та інші.
Виклад

основного

матеріалу.

Фінансовий

план

підприємства

складається за формою на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і
відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий
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план

підприємства

містить

довідкову

інформацію

щодо

фактичних

показників минулого року та планових показників поточного року. Метою
складання фінансового плану на ПП «Енрон» є взаємоузгодженність доходів
та витрат.
Фінансовий

план

підприємства

забезпечує

отримання

валового

прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж
прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично
досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників
II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня
інфляції.
У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку порівняно з
прогнозними показниками поточного року підприємство обов'язково подає
обґрунтування причин такого зменшення.
Процес розподілу фінансових ресурсів на підприємстві є досить
індивідуалізований. У великій мірі він залежить від започаткованих норм та
правил установлених на початку розвитку підприємства. Тому, для побудови
ефективної системи слід брати до уваги розвиток планування на підприємстві
в ретроспективі. Можна класифікувати наступні способи фінансового
планування, притаманне різним ступеням розвитку підприємствам. Дана
класифікація наведена на рисунку 1. [1, с. 65]
Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром
для

фінансової

роботи

підприємств

у

плановому

році.

Виконання

фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансовогосподарської

діяльності,

забезпечуючи

стабільну

платоспроможність

підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою
доцільно складати баланс грошових надходжень. Баланс надходжень коштів
показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно
має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість
тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних
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банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди,
коли виникає додаткова потреба, - забезпечити залучення коштів. [3, с. 102]
Способи фінансового планування

Одноосібне, авторитарне
планування
Колегіальне планування

Ієрархічне планування

Рисунок 1. Класифікація способів фінансового планування
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні
платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях
або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі
відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого
проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки
підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів
відповідно до їх надходження та використання (табл. 1).
У платіжному календарі фіксується всі види грошових платежів та
надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання,
тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового
періоду.
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства
забезпечити оперативне фінансування, виконання рахункових та платіжних
зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. [5,
с.165]
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Таблиця 1.
Платіжний календар на 2014 рік ПП «Енрон»
№
п/в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Статті
Виручка від реалізації продукції, товарів, послуг
Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних
активів
Штрафи, пені та інші надходження від застосування
економічних санкції
Надходження від реалізації цінних паперів та валюти
Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та
депозитів
Надходження від погашення дебіторської заборгованості
Кредити отримані
Аванси, отримані від замовників, покупців
Надходження орендної плати
Отримана безповоротна фінансова допомога
Цільові наджодження
Кошти, що надходять для формування статутного фонду
Інші надходження
Усього наджоджень
Видатки
Платежі пов’язані із задоволенням негайних потреб
Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
Платежі в бюджет всього
у тому числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів
інші податки і збори
Внески в бюджетні фонди
Оплата за ТМЦ
Погашення кредиторської заборгованості
Погашення термінових позичок банку
Погашення прострочених позичок банку
Сплата відсотків за кредит
Авансові платежі
Орендна плата
Платежі за векселями
Виплата дивідендів
Інші видатки
Усього видатків
Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
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План,
тис. грн.
2008.6

Факт,
тис. грн.
1826

5.0

5.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.96
0.0
214.8
4.3
1.24
2247.8
188.2
309.64
6.0
0.4
109.08
1251.6
1.2
6.0
1872.12
375.68

1.0
0.0
208.4
4.3
1.28
2059.08
188.2
281.48
1.0
0.4
108.6
1180.8
1.2
7.2
1768.88
290.2

0.04
0.0
-6.4
0.04
-188.72
-28.16
-5.0
-0.48
-70.8
1.2
-103.24
-85.48
-

Відхилення
-182.6

Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує
на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому
періоді.
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає
своєчасне

погашення

кредиторської,

а

також

своєчасне

стягнення

дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами
строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності.
Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів,
знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно
аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими
статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими
дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із
соціального страхування, з оплати праці.
При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно
розглянути:
−

який

відсоток

неповернення

дебіторської

заборгованості

припадає на одного або кількох головних боржників;
−

імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її

виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості;
−

питому

вагу

векселів

у

загальному

обсязі

дебіторської

заборгованості.
Кредиторська заборгованість у складі залучених засобів займає
важливе місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в
процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах
нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не
суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу
на фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська
заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та
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кредитування, то вона призводить до фінансових ускладнень в інших
підприємств.
Прострочені постачальникам платежі найчастіше виникають тоді, коли
на підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи: оборотні кошти
заморожені в дебіторській заборгованості або в понаднормативних,
непрокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях; розмір власних
оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної
потреби підприємства в них для забезпечення поточної діяльності.
Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює
його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення
ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше
уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. З
допомогою

платіжного

календаря

постійно

контролюється

платоспроможність підприємства.
Отже,

постійний

оперативний

контроль,

який

здійснюється

з

допомогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом
виконання поточного фінансового плану - балансу доходів і видатків
підприємства.
Підприємства поряд з платіжним календарем складають податковий
календар, де вказують перелік податків і дати їх сплати. Деякі підприємства
розробляють платіжні календарі за окремими видами руху, грошових коштів
(платіжний календар розрахунків із постачальниками, платіжний календар з
обслуговування боргів тощо).
Якщо підприємство має потребу в короткостроковому кредиті, то
необхідні документи представляють в банк у відповідності до його вимог, в
результаті чого і укладається договір про кредитне обслуговування. Однак
потрібно, щоб цьому передував обґрунтований розрахунок розміру кредиту, а
також тієї суми, яку необхідно повернути банку. Ефективність заходу, що
кредитується, чи очікувана виручка від реалізації продукції повинна
забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції.
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Крім платіжного і податкового календарів підприємство складає
касовий план — план обороту готівки, що відображає надходження і виплати
готівки

через

касу.

Касовий

план

необхідний

для

контролю

за

надходженнями і витратами готівки. Особливе значення має касовий план
для підприємств торгівлі і громадського харчування, де значну частку
надходжень становить саме готівка.
Використання розглянутих систем і методів фінансового планування
забезпечує-цілеспрямованість фінансової діяльності підприємства підвищує
її ефективність.
На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний
контроль

за

платежами

та

надходженням

матеріальних

цінностей,

виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими
фондами,

банками.

Необхідно

періодично

перевіряти

дебіторську

заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації,
виявляти сумнівну заборгованість.
Дебіторська заборгованість, що відповідає узгодженому сторонами
строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності.
Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів,
знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно
аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими
статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими
дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із
соціального страхування, з оплати праці. Підприємство, ураховуючи реальні
умови, має постійно визначати та аналізувати:
−

загальну суму дебіторської заборгованості, строки її виникнення,

питому вагу простроченої заборгованості, імовірність її погашення;
−

відсоток неповернення дебіторської заборгованості, що припадає

на одного або кількох головних боржників;
−

питому

вагу

векселів

у

загальному

обсязі

заборгованості (тимчасово розрахунки векселями призупинено).
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дебіторської

У складі залучених коштів суттєве місце займає кредиторська
заборгованість. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в
процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах
нормального документообороту та відповідних форм розрахунків, то вона не
суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу
на фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська
заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та
кредитування, вона призводить до фінансових ускладнень в інших
підприємств.
Висновки. Як виявляється на практиці, підприємства, на яких
застосовуються методи фінансового планування, мають змогу ефективніше
організувати

свою

виробничо-господарську

та

фінансово-економічну

діяльність. Також при плануванні фінансово-господарської діяльності
підприємства слід одночасно робити розрахунки, пов’язані з прогнозуванням
ймовірності його банкрутства. Це необхідно для того, щоб визначити
доцільність вжиття тих чи інших заходів, пов’язаних із фінансовогосподарською діяльністю підприємства.
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СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗМІСТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В РИНКОВИХ УМОВАХ
В статті виявлено сутність кадрової політики та процесу її формування,
визначено її цілі та засоби їх досягнення. Також розглянуто фактори, які
визначають ефективність функціонування кадрової політики підприємства.
Ключові слова: кадрова політика, кадри, стиль керівництва, колективний
договір
Людина як джерело виробничого фактора праці відрізняється від інших
ресурсів виробництва насамперед тим, що вона не є пасивним предметом, а
має власні думки, цілі, може проявляти ініціативу, керуватися певними
потребами. У межах класичного підходу до управління людина є фактором
виробництва. Такий підхід до управління не відповідає потребам часу. На
зміну йому прийшов інший, новий підхід до управління людьми, згідно з
яким кадрова політика перетворюється на активну стратегію. Дедалі більшою
мірою ця стратегія інтегрується в загальну політику організації людських
ресурсів. Нове, некласичне бачення управління дає змогу розглядати людину
як фактор реалізації політики організації, джерело прибутків, культурноперетворювальну, творчу силу. Працю персоналу в організації необхідно
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використовувати так, щоб забезпечувалось оптимальне використання
людських ресурсів, потенціалу організаційної поведінки працівників.
Над проблемами кадрової політики та управління персоналом у різних
аспектах працювали як закордонні, так і вітчизняні вчені,а саме Б.
Андрушків, К. Ноумен, О. Виханський, Є. Воутелайн, Б. Генкін, М. Деван,
Дж. Іванцевич, А. Кемпінські, Д. Кендрік, О. Кебанов, Г. Шмідт та ін. У
працях цих авторів розглянуто зміну концепцій менеджменту й еволюцію
підходів до управління персоналом, визначено зміст, принципи та методи
сучасної системи стратегічного управління людськими ресурсами. Проте
нині недостатньо розроблена теорія управління персоналом, тому тема цього
дослідження є актуальною.
Метою даної роботи є висвітлення сутності кадрової політики
підприємства і напрями її вдосконалення в ринкових умовах.
Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через
кадрову політику. Існує багато різних думок щодо визначення поняття
«кадрова політика». Наприклад, О. Крушельницька і Д. Мельничук
вважають, що: «Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм
організаційного

механізму

з

формування,

відтворення,

розвитку

та

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації
та стимулювання» [5].
Е. Маслов визначає кадрову політику як «головний напрямок в роботі з
кадрами,

набір

принципів,

що

реалізуються

кадровою

службою

підприємства». На думку А. Саакяна, «...кадрова політика – система цілей,
принципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, причому
розповсюджується це положення на весь колектив зайнятих, у межах якого
здійснюється управління» [4].
Таким чином, кадрова політика підприємства – це система теоретичних
поглядів, ідей, принципів і норм, які визначають пріоритети, форми та
методи роботи з персоналом підприємства.
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Не менш важливим є визначення цілей кадрової політики, які
формулюють завдання управління персоналом, забезпечують виконання
оперативних завдань, здійснення повсякденної роботи по їх реалізації (табл.
1).
Основними напрямами кадрової політики вважаються: політика набору
кадрів, політика навчання, політика оплати праці, політика формування
кадрових процедур, політика соціальних відносин.
У

невеликих

підприємствах

кадрову

політику

формально

не

розробляють, але вона існує в неформальній формі. У великих організаціях
кадрова політика офіційно декларується і фіксується у меморандумах,
інструкціях, інших регламентуючих документах щодо персоналу.
Таблиця 1
Цілі кадрової політики та засоби їх досягнення [1, 2]
Цілі кадрової політики
1

Забезпечення підприємства персоналом
необхідної якості

Забезпечення умов реалізації прав і
обов’язків працівників

Раціональне використання кадрового
персоналу

Формування і підтримка ефективної роботи
окремих працівників та трудових
колективів

Засоби досягнення цілей
2
безперервне і послідовне планування
відтворення кадрів; стратегія інвестування у
людські ресурси; підготовка, підвищення
кваліфікації,
навчання
і
розвиток
персоналу;
професійний
і
кадровий
моніторинг у навчальних закладах; набір та
відбір персоналу
створення
відповідних
умов
праці;
забезпечення
соціального
захисту
працівників; забезпечення нематеріальної
мотивації працівників; підвищення якості
життя найманих працівників; забезпечення
оплати праці відповідно до результатів
звільнення або збереження працівників;
проведення додаткового набору кадрів;
оцінка праці та особистих досягнень
персоналу
професійна
орієнтація
та
адаптація,
застосування наставництва та коучингу;
створення і підтримка сприятливого
морально-психологічного
клімату
в
колективі; створення довірливих взаємин
між
персоналом
та
керівництвом;
попередження
та
вчасне
вирішення
конфліктних
ситуацій;
пошук
індивідуального підходу до кожного
працівника; залучення персоналу до
прийняття кадрових рішень
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Роль кадрової політики у підвищенні ефективності праці персоналу
виявляється у тому, що вона дає змогу:
- чітко й наочно представляти погляди керівництва на взаємовідносини з
персоналом;
-покращувати взаємодію підрозділів;
-надавати послідовності процесу прийняття кадрових рішень;
-інформувати персонал щодо правил внутрішньої поведінки;
-покращувати морально-психологічний клімат у колективі.
Кадрова

політика

спрямована

на

створення

відповідального,

згуртованого колективу, здатного своєчасно реагувати на постійно змінювані
вимоги ринку з врахуванням стратегії розвитку організації.
Вона включає такі елементи:
1. Стиль керівництва – манера поведінки керівника відносно підлеглих.
2. Філософія підприємства – сукупність моральних і адміністративних
норм і правил взаємовідносин персоналу, підпорядкованих досягненню
стратегічної цілі підприємства.
3.

Правила

внутрішнього

трудового

розпорядку

–

важливий

нормативний документ, що регламентує порядок наймання і звільнення
працівників, час праці та відпочинку, основні обов’язки працівників і
адміністрації, питання службової і комерційної таємниці, заходи заохочення і
покарання.
4. Колективний договір – правовий акт, що регулює соціально-трудові
відносини між найманими працівниками і роботодавцями [3].
Формування кадрової політики здійснюється на основі загальної
Декларації прав людини, Конституції України, Цивільного кодексу та
Кодексу України законів про працю України. Кадрову політику розробляє
керівництво підприємства і кадрові служби.
Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози
розвитку підприємства і зайнятості персоналу. Іноді цю роботу проводять за
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допомогою спеціальних консалтингових організацій, і хоча оплата їхніх
послуг дуже висока, результат набагато перевищує витрати. Кадрову
політику підприємства розробляють власники, вище керівництво та кадрові
служби під впливом комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів.
У різні періоди розвитку підприємства (формування, зростання, зрілість,
розпад) застосовуються різні цілі й засоби управління персоналом.
Запроваджувані останнім часом реформи щодо форм і методів управління,
які спрямовані на стимулювання підприємництва та розвиток ринкових
відносин підприємств, часто є не досить ефективними і не досягають
поставлених цілей. Однією з основних причин цього є слабка забезпеченість
проваджуваних

реформ необхідними кадрами. Вирішенню цієї проблеми

повинна допомогти продумана система роботи з персоналом. Не досить
глибоко розуміються на основах кадрової політики керівники різних рівнів і
спеціалісти кадрових служб, серед яких більшість осіб з технічною освітою,
що сприяє технопрактичній орієнтації системи управління в цілому. Звідси
часто

негативне

ставлення

керівників

до

інтересів

соціального

та

культурного характеру, планування і організації дієвої роботи з персоналом
фірм.
Підводячи підсумки з вище викладеного, варто сказати, що кадрова
політика

в

сучасних

кризових

умовах

функціонування

підприємств

покликана стабілізувати діяльність та забезпечити подальший розвиток
підприємства; сприяти поліпшенню соціальних умов для персоналу;
забезпечити інвестування капіталу не лише в новітні технології, а й у
працівника, а саме в навчання, перепідготовку, перекваліфікацію,підвищення
кваліфікації; сприяти створенню умов для активності, творчості й належного
морально-психологічного клімату в колективі.
Отже, сутність кадрової політики полягає в пошуку та застосування
підходів і методів, які забезпечили б бажаний перебіг справ на підприємстві,
спонукали його працівників до продуктивної праці та створення матеріальної
і психологічної задоволеності працівників трудовою діяльністю. Ці методи
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дозволять забезпечити розробку комплексної концепції персоналу, та
механізму її реалізації, що є перспективним напрямом для подальших
наукових досліджень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
В статті розглянуто нову філософію в поглядах на проблеми якості, основні
тенденції, що потребують нових підходів до якості – як до соціальноекономічної категорії. На основі критичного аналізу вкладу вчених в
створення та розвиток сучасних систем якості запропоновано авторське
тлумачення поняття «управління якістю продукції»
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управління якістю продукції.
Безперервне зростання вимог до технічного рівня, якості виготовлення
продукції і темпів її оновлення, орієнтація на максимальне задоволення
вимог споживачів в умовах економічних методів управління на принципах
господарської самостійності і конкуренції, обумовлює необхідність суттєвого
підвищення ефективності та обґрунтованості заходів і рішень в області
забезпечення якості продукції.
Наявність конкурентного середовища в умовах ринкової економіки
підвищує увагу до проблем якості. Останнім часом керівництво багатьох
підприємств зіштовхнулося з необхідністю управління якістю, як засобом
досягнення конкурентоспроможності, завоювання довіри до продукції у
споживача.
Поняття «менеджмент якості» охоплює аспекти загальної функції
управління в розрізі політики якості, цілі, відповідальність, планування,
забезпечення та поліпшення якості. Найефективніше реалізувати зазначені
функції допомагає впровадження системи якості, яка пронизує не тільки
процес виробництва продукції, але й всі сфери діяльності підприємства.
Отже, система якості відіграє особливу роль і «… до цих пір не вдалося
придумати інструменту, який був би таким же простим і ефективним в спробі
досягти головної мети, - зниження собівартості виробленої продукції або
послуг при безумовному задоволенні всіх вимог споживача» [1].
Конкурентна

боротьба

підприємств

в

умовах

глобалізації

перетворюється на суперництво між їх системами якості. Здебільшого
перевага віддається тому постачальникові, який має сертифіковану систему
якості, а для успішної діяльності на зовнішньому ринку наявність такого
сертифікату є неодмінною умовою.
Практична значимість вивчення проблеми управління якістю в тому, що
впровадження і сертифікація системи якості, як сукупності організаційної
структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення
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загального керівництва якістю, є інструментами самозбереження будь-якого
підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, запорукою
конкурентоспроможності, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках,
причому до роботи в системі якості має бути привернутий весь персонал від
вищого керівництва до рядового працівника.
Друга половина XX сторіччя характеризується тим, що в умовах
масового старіння нації, молодшення хвороб світова спільнота здійснила
переоцінку цінностей на користь поліпшення якості продукції, що
виробляється. Багато в чому це обумовлено як виснаженням природних
ресурсів і загрози екологічної катастрофи через забруднення навколишнього
середовища відходами промислового виробництва, так і використанням
досконаліших технологій і ефективніших систем управління виробництвом,
які дозволяють виробляти продукцію стабільно високої якості.
У всьому світі якість продукції перетворилася на основний важіль
економічного розвитку окремих організацій і держав в цілому. У багатьох
країнах досягнення високої якості продукції, що відповідає вимогам
споживача, стало основним елементом економічної стратегії і важливим
чинником ринкового і фінансового успіху.
Саме

тому

одною

із

стратегічних

задач

формування

конкурентоспроможності фірми, держави є закладення нової свідомості,
філософії в поглядах на проблеми якості. На нашу думку основними
пріоритетами в конкуренції виступають: високотехнічна якість; час (доставка
точно в термін); еластичність (продукту, обсягів виробництва); вартість
(низька ціна споживача та ціни купівлі-продажу).
Розглянемо основні тенденції, що потребують нових підходів до якості –
як до соціально-економічної категорії:
1) починаючи з найбільш розвинутих країн, все більшого значення
набувають показники «якості життєдіяльності», що розкриваються через
ступінь задоволеності потреб споживачів. Багато з них стандартизуються та
гарантуються державами;
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2) критерієм продуктивності сьогодні в більшій мірі стає не зростання
обсягів виробництва, а розширення випуску продукції високої якості
(продуктивність не за рахунок якості, а з допомогою якості;
3) підвищувати якість стало економічно вигідним для фірми (табл.1).
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика витрат на якість продукції в США та
Японії, % [1]
Витрати
На профілактику
На перевірку
На корегування та виправлення
Сума

США
0,5
4,5
20
25

Японія
2,5
3
7,5
13

4) якість виступає партнером інновацій, а не фактором, котрий
призводить до наростання проблем після впровадження інновацій;
5) якість посилює порядок, а, отже являється основою для реалізації
стратегій логістики:

«нуль запасів»; «своєчасно»; «точно в термін»;

«канбан» та ін.;
6) рівень якості – показник динамічний, який потребує постійного
вдосконалення для забезпечення життєздатності фірми.
Підсумовуючи вище зазначене, виділимо основні аспекти якості:
- національний – характеризує певні риси нації відносно створення якості і
вимог, що пред’являються до неї;
- політичний – низька якість та ефективність виробництва викликає політичні
зміни. В свою чергу політика визначає структуру економіки та впливає на
підходи до якості;
- технічний – якість визначається технічним рівнем, а він визначає якість;
- соціальний аспект пов'язаний з соціальними наслідками зміни якості;
- моральний.
Відповідно до існуючої філософії підприємницької діяльності вся
повнота

відповідальності

за

якість

покладається на підприємця.
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продукції,

що

виготовляється

По мірі розвитку виробництва змінювалися форми і методи організації
робіт з якості. Зокрема, в історії розвитку документованих систем якості,
мотивації, навчання і партнерських стосунків можна виділити п'ять етапів і
представити їх у вигляді п'яти зірок якості (рис. 1).
Якість продукції як відповідність
стандартам

штрафи

Вхідний
контроль

Матеріальне

профнавчання
Реалізація
принципу
роботи
відповідно до
документів

1905р.

Якість продукції, процесів, діяльності як
відповідність ринковим вимогам

Якість продукції як відповідність
стандартам та стабільність процесів

Мотивація до
впровадження TQC

Навчання статистичним методам

стимулювання
Стабільність
процесів+
Прийом очний

Статистичний
вхідний
контроль

вхідний
контроль

Якість
продукції+

Тотальне навчання
TQM, ISO 9000

Мотивація до всебічного
менеджменту якості

Взаємодія +
оптимізація

Оцінка постачальників

Сертифікат +
Сертифікати

Сертифікат, ISO 9000+

1980р.

Аудит
споживача

1951 р.

Сертифікація
продукції

Якість
діяльності+

зниження
продукції

Інспектування+

Статистичне
управління якістю

Мотивація до всебічного
менеджменту якості

Співпраця+

Вхідний контроль+

Статистичний
приймальний
контроль

Зниження
витрат

1924р.

Система Тейлора
(технічна документація)

Навчання TQC

Прийом очний
контроль+
інспектування+

аудит споживача
Всебічне управління
якістю TQC

Тотальне навчання TQM,

Реалізація ISO 9000, QS 9000, ISO14000
принципу
роботи
відповідно до
Сертифікат QS 9000+
документів
самооцінка

QS 9000,

TQM

1990-і р.

TQM
ISO14000,
Якість як задоволення вимог і потреб суспільства,
власників, споживачів та службовців
ISO 9000

Якість як задоволення вимог і потреб
споживачів та службовців

Рисунок 1. П'ять зірок якості [2, с. 41]
Перші спроби встановити суть якості були зроблені філософами. Так,
Аристотель (III століття до н. э.) визначив якість як істотну визначеність
об'єкту, через яку він є тим, а не іншим об'єктом. Зокрема, якості
(предикаменту, що відповідає на питання «яка?») Аристотель приписував
чотири можливих контексти: наявність або відсутність природжених,
вихідних властивостей і характеристик; наявність перехідних та стабільних
властивостей; властивості та стани, які притаманні речам, явищам в процесі
їх існування; зовнішній вигляд речей чи явищ [2].
Експлікуючи

зміст

категорії

«якість»,

Гегель

вводить

поняття

«визначеності» як емпіричної презентації якості, «властивості» як прояву
якості в конкретній системі взаємодій чи відносин та «межі» як синтезатору
між якістю та кількістю. Гегель в трактаті «Наука логіки» визначив якість з
філософської точки зору: «Якість ототожнюється з визначеністю, так само як
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що щось перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість» [8].
Тобто, це властивість, яка характеризує об’єкт за окремими елементами та в
цілому.

З розвитком науки уявлення про якість змінювалося. Вирішальний вклад
в створення та розвиток сучасних систем якості внесли японські та
американські фахівці К.Ісакава, Е.Демінг, У.Шухарт, Дж.Джуран, Ф.Кросбі,
А.Фейгенбаум, Т.Тагуті. Зокрема:
- А. Фейгенбаум (автор концепції загального контролю якості), визначає
якість виробу або послуги як загальну сукупність технічних, технологічних і
експлуатаційних характеристик виробу або послуги, за допомогою яких
виріб або послуга відповідатимуть вимогам споживача при їх експлуатації
[3];
- Дж. Джуран (автор концепції AQI (Annual Quality Improvement), в
праці «Руководство по Контролю Качества» визначає якість продукції як
придатність для певної мети і використання [4];
- Р.А. Фатхутдінов поняття якість визначив як потенційну здатність
товару задовольняти конкретну потребу [1];
- на думку Ф. Кросбі, якість продукції - це узгодженість з вимогами [5];
- Брагін Ю., Корольков В. визначають якість, як здатність продукції
задовольняти вимоги споживачів [6].
На наш погляд дане визначення є не зовсім точним, оскільки
задоволеність споживачів забезпечується не тільки якістю, але і ціною
продукції. Відповідно до ДСТУ ISO 9001-2000 якість - це ступінь
відповідності властивих характеристик вимогам [7]. Якщо врахувати, що
вимоги в ринковій економіці визначаються споживачами, то на наш погляд
якість слід визначати як ступінь відповідності властивих характеристик
об'єкту вимог споживачів. Крім того, якість продукції неможливо розглядати
без врахування його властивостей. У зв’язку з цим доцільно розглянути
поняття «властивість», яке сьогодні є предметом двох концепцій:
- атрибутивної;
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- функціонально-кібернетичної.
Атрибут являється необхідною, суттєвою, невід’ємною властивістю
об’єкта. Функція в розрізі

управління якістю означає діяльність,

зобов’язання, зовнішній прояв властивостей об’єкта. Виходячи з цього
атрибутивна концепція розкриває поняття «властивість» як взаємодію в
системі «суб’єкт –об’єкт» та є результатом вивчення певної ознаки, яка
належить

конкретному

об’єкту

.

Синонімом

властивості

в

розрізі

атрибутивної концепції можуть бути атрибут, риси, особливості.
Функціонально-кібернетична

концепція

відображає

поняття

«властивість» через взаємодію в системі «об’єкт - об’єкт» або «об’єкт середовище» та наближує його до матеріалістичного філософського
трактування. Синонімами тут можуть бути здатність, можливість, функція,
реакція, поведінка.
Виходячи з даної концепції якість представляється, як:
1)

складна властивість, що визначається предикатною (придатною,

непридатною, відповідає, не відповідає) формалізацією;
2)

сукупність властивостей, як динамічних елементів якості, що

можуть бути :
- внутрішніми (взаємодія елементів всередині об’єкта акумулює джерело
емерджентних властивостей, тобто появу нової якості об’єкта в цілому
відносно до якості його частин);
- зовнішні (взаємодія поза межами об’єкта (з іншим об’єктом, зовнішнім
середовищем) акумулює зміни властивостей в часі).
Експлуатаційна концепція поділяє властивість об’єкта на потенційні
властивості (здатність до взаємодії) та реальні (реакції об’єкта, які проявили
себе в конкретних зовнішніх взаємодіях).
Значення якості продукції полягає в тому, що тільки якісна продукція
відкриває експортну дорогу на платоспроможні ринки. Велику роль в
забезпеченні якості продукції вітчизняних виробників та її успішної
конкуренції на світових ринках покликані відіграти спеціальні конкурси,
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мета

яких

сприяння

вітчизняним

підприємствам

у

підвищенні

конкурентоспроможної вітчизняної промисловості на світовому ринку.
Зокрема, Український національний конкурс якості засновано в 1996 році,
який занесений до реєстру «Національні нагороди якості європейських
країн».
На сучасному світовому ринку, де пропозицію перевищує попит, панує
покупець, який віддає перевагу продукції, яка найбільшою мірою відповідає
його очікуванням і має ціну, яку він готовий заплатити за задоволення своїх
потреб. Тому, щоб продукція мала попит на ринку, тобто, була
конкурентоздатною, її якість має бути орієнтована на споживача, на
задоволення його потреб і очікувань.
Якість продукції та її конкурентоспроможність, безумовно, пов'язані,
проте суттєво різні поняття. Якість продукції - основний чинник
забезпечення її конкурентоспроможності на ринку. Конкурентоспроможність
- це характеристика продукції, що відображає ступінь задоволення
конкретної потреби в порівнянні з кращою аналогічною продукцією,
представленою на даному ринку. Конкурентоспроможність будь-якої
продукції може бути визначена тільки в результаті її порівняння з
продукцією конкурента як за ступенем відповідності конкретної потреби, так
і

за

витратами

на

її

задоволення.

Зрештою,

про

рівень

конкурентоспроможності продукції можна судити тільки по реакції ринку,
продукції, що виражається в обсягах продажів. Для успішного продажу
продукції необхідно, щоб вона відповідала запитам споживачів даного ринку,
з'явилася на ринку в потрібній кількості, в потрібний момент часу і щоб
споживач був підготовлений до появи на ринку даної продукції. Тому
ринкова частка продукції багато в чому залежить від ефективності діяльності
маркетингової служби виробника продукції.
Необхідність комплексного

підходу до

якості на підприємстві,

складання довгострокових програм, участі всіх підрозділів в діяльності по
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підвищенню якості свідчить про те, що якістю і продукції, і роботи потрібно
управляти.
Важливим елементом, який повинен міститися в політиці підприємства,
є розподіл відповідальності і обов'язків між керівниками і підрозділами в
рамках системи управління якістю. Причому може бути визначена як
персональна відповідальність кожного працівника за забезпечення якості, так
і відповідальність і обов'язки працівників окремого підрозділу.
Взаємодія між суб'єктом і об'єктом управління в системі управління
якістю здійснюється, з одного боку, в ході реалізації дії суб'єкта, що
управляє, на об'єкт управління шляхом ухвалення певних управлінських
рішень в області якості; з іншого боку, за допомогою механізму зворотного
зв'язку, завдяки якому суб'єкт управління отримує інформацію про
реалізацію ухвалених управлінських рішень, а також про функціонування
об'єкту, про його відповідність параметрам, що задаються.
Виходячи з вищезазначеного, можна привести авторське тлумачення
поняття «управління якістю продукції» як скоординована діяльність, на яку
покладаються функції спрямування та контролю організації з питань якості
властивостей продукції з метою отримання соціально-економічних ефектів
суб’єктами, що мають відношення до виробництва, розподілу та споживання
конкретного виду продукції.
Список використаних джерел:
1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов, 2-е изд.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999.
2. Paul E. Plsek. Creative Thinking for Surprising Quality // Quality Progress,
May2000, pp. 67-73.
3. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции.-Экономика,1986.471с.
4. Juran's Quality Control Handbook by J.M. Juran and Frank M. Gryna (Aug
1988)
146

5. Кросбі

Ф.

необходимости

Качество
качества.-

бесплатно.

Исскуство

убеждения

в

2002.http://qualitypro.org.ua/index.php/knigi

(Управление качеством)
6. Брагин Ю.В., Корольков В.Ф. Путь QFD: проектирование и
производство продукции исходя из ожиданий потребителя. - Ярославль,
2003. - 240 с.
7. ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the
Documentation Requirements of ISO 9001:2000. ISO/TC 176/SC 2/N 544R. 13
March, 2001.
8. Гегель Г.В.Ф. Наука логики.- СПБ.: Наука, 1997.-800с.
УДК 330.341.1(045)
Є. П. Кравець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Климчук А. О., к.е.н., доцент
Вінницького торговельно-економічного інституту
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджені підходи до управління інноваційною діяльністю
підприємств.
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Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність,
підприємства харчової промисловості
На даному етапі розвитку світової економіки головним критерієм
розвитку економіки є використання досягнень науково-технічного прогресу
та науки у виробництві нових видів товарів і послуг з метою забезпечення
зростаючих потреб і вимог людини.
Та паралельно з цим нині стан України характеризується занепадом
виробництва на більшості підприємств, згортанням наукових досліджень,
втратою позитивних тенденцій і динаміки розвитку інноваційної діяльності,
низькою конкурентоспроможність продукції і темпами економічного
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розвитку. Проте жорстка конкуренція на внутрішніх і зовнішніх ринках
вимагають нових підходів у плануванні розвитку товарного асортименту та
у формуванні нових механізмів управління інноваційною діяльністю і
розвитку інноваційного потенціалу підприємств.
Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості
підприємств. Характерною ознакою є зростаюча кількість наукових праць, де
досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент робиться не
на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, пов'язаних з
поліпшенням всього виробничо-господарського потенціалу підприємства.
Для дослідження інноваційного розвитку підприємств промисловості
необхідно з’ясувати поняття «інновація». Вперше термін «інновація»
запропонував австрійський вчений Й. Шумпетер (1930 р.), який розглядає
інновацію як можливу зміну, що відбувається внаслідок використання нових
або вдосконалених вирішень технічного, технологічного, організаційного
характеру в процесах виробництва і збуту продукції [2].
Загалом під інновацією слід розуміти використання нової техніки і
технологій,

методів

організації.

Інновація

є

кінцевим

результатом

інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або
вдосконаленого продукту, технології або в новому підході до послуг. У
Законі України «Про інноваційну діяльність» термін «інновації» вживається
в такому значенні: «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні

технології,

організаційно-технічні

рішення

продукція

або

послуги,

виробничого,

а

також

адміністративного,

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і або) соціальної сфери».
Тому в основу зростання конкурентоспроможності та економічної
ефективності промисловості має бути покладено постійне і швидке
оновлення основних засобів, що вимагає від підприємств пошуку джерел, а
від

держави

–

створення

умов

для

інвестування.

Для

подолання

технологічного й технічного відставання підприємств та підвищення
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технічного рівня які імпортуються, потрібне оздоровлення фінансовоекономічного стану підприємств; зниження відсоткової ставки до рівня, за
якого

стане

можливим

кредитування

виробництв,

орієнтованих

на

внутрішній ринок; створення умов для залучення інвестицій у галузі й
кредитування підприємств банками другого рівня; залучення іноземних
інвесторів у виробництво окремих споживчих товарів з метою підвищення
технологічного й технічного рівня виробництва; визначення пріоритетів і
селективна інвестиційна підтримка найефективніших підприємств, що
випускають високотехнологічну, конкурентну продукцію на внутрішньому й
зовнішньому ринках; надання технічної, технологічної і методичної
допомоги підприємцям з організації і розвитку виробництва, оформлення
бізнес-планів.
Актуальним питання на сьогодні є управління інноваційною діяльністю
підприємств у розрізі підприємств харчової промисловості. Дана галузь
спроможна забезпечити внутрішні потреби в продовольчих товарах, на які
припадає понад 60% особистого споживання матеріальних благ населення,
забезпечуючи населення продуктами харчування, має також значний
експортний потенціал.
Інноваційна діяльність, особливо у харчовій промисловості, є одним із
істотних елементів відновлення економіки. Вона потребує використання
комплексу науково-технічних та промислових факторів, які встановлюють
ринкове середовище, яке треба розглядати з погляду їх впливу на економіку
країни. Впровадження інновацій тільки тоді має успіх, коли ефект для
економіки

та

суспільства

перевищує

наявні

затрати,

інновація

використовується протягом значного періоду часу. Збереження стабільного
позитивного приросту продукції у харчовій промисловості потребує
постійного

техніко-технологічного

оновлення

підприємств,

тому

що

недостатній рівень розвитку технологічної бази, притаманний багатьом
структурним підрозділам цього виду діяльності, становить проблему, яка
вимагає активізації інноваційної діяльності. В Україні у 2013 році, за даними
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Держкомстату, нараховувалось 358 підприємства харчової промисловості, які
впроваджують інновації, що на 115 одиниць більше, ніж у 2014 році (табл. 1).
Таблиця 1.
Показники підприємств харчової промисловості, що впроваджують
інновації, за 2013-2015 рр. за даними Держкомстату України [6]
Показник
Підприємства, які займаються інноваціями
Підприємства, які витрачали кошти на
інноваційну діяльність:
- дослідження і розробки
- придбання нових технологій
- придбання машин, обладнання установок
- маркетинг та реклама
- інші

2013 рік
243

2014 рік
343

2015 рік
358

23
19
114
51
36

22
16
208
х
73

20
15
256
53
81

Аналіуючи дані таблиці варто зазначити, що кількість підприємств, що
витрачали кошти на інноваційну діяльність, а, зокрема, на дослідження і
розробки порівняно з 2012 роком зменшилось на 0, 15%. Це зумовлено тим,
що сьогодні недостатньо кваліфікованих фахівців, які здатні впроваджувати
новітні технології в процес виробництва продукції та відповідати за
якістьсамої продукції. Також значно збільшилась кількість підприємств, які
витрачали кошти на придбання машин, обладнання установ з 114 одиниць із
243 (0, 5%) у 2013 році до 256 із 358 (0, 7%) – у 2014 році. Однак, знизилась
кількість підприємств, які витрачають кошти на придбання нових технологій,
що пов’язано з високою вартістю зарубіжних технологій та відсутністю
вітчизняних. Це є одною із основних причин гальмування темпів розвитку
галузі, яка також зумовлює нестачу передумов для стійкого зростання в
майбутньому, спрямованого на оновлення стану матеріально-технічної бази
харчової промисловості.
У галузі відбувається нагромадження застарілої техніки та обладнання,
відсутні достатні джерела для відтворення основних засобів, що призводить
до низької продуктивності праці, високих цін і низької якості продукції. Тому
в основу зростання конкурентоспроможності та економічної ефективності
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харчової промисловості має бути покладено постійне і швидше оновлення
основних засобів, що вимагає від підприємств галузі пошуку джерел, а від
держави – створення умов для інвестування.
Активність інноваційної діяльності у харчовій промисловості пов'язана з
фінансовим станом підприємств тому, що фінансування інновацій більш як
на 75% здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, що, з одного
боку, зменшує навантаження на бюджет країни, а з іншого – зумовлює
недостатність коштів для забезпечення вимог науково-технічного прогресу
[9].
До основних чинників, що негативно впливають на інноваційний
розвиток харчової промисловості та його управління, належать:
- низький рівень бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, що
передують інноваціям;
– відсутність механізмів надання пільг промисловим підприємствам, що
впроваджують інновації;
- відсутність галузевої програми державної інноваційної політики,
економічних механізмів, спрямованих на забезпечення переходу на
інноваційну модель розвитку;
– відсутність галузевого інноваційного фонду для фінансування
науково-дослідних робіт;
- наявність податку на чистий прибуток державних підприємств [11].
Висновки. Для вдосконалення розвитку інноваційної діяльності на
підприємствах харчової промисловості необхідно розробити й запровадити
низку гнучких і ефективних фінансово-економічних важелів, зокрема:
бюджетне фінансування, надання державних дотацій і пільгових кредитів
підприємствам продовольчого машинобудування для стимулювання випуску
інноваційно-технологічного

устаткування;

розширення

обсягів

довгострокового пільгового кредитування; запровадження різних форм
фінансового лізингу та державних дотацій підприємствам, що впроваджують
наукоємні види машин, обладнання, апаратів.
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Отже, інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості є
головним чинником успіху в зростаючій ринковій конкуренції, основним
засобом підвищення ефективності виробництва та якості продукції харчової
промисловості.

Держава

повинна

підтримувати

інноваційно

активні

підприємства, забезпечувати рівність конкурентних умов з зарубіжними
виробниками продовольчих товарів, сприяти залученню інвестицій задля
використання вітчизняних передових технологій та адаптації до вітчизняних
умов іноземних технологічних інновацій.
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА КОММУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Стаття присвячена актуальним питанням управління інформаційнокомунікаційним процесом. Визначено співвідношення понять «інформація» і
«комунікація», а також систематизовані теоретичні уявлення про процес
комунікації. Виділено перепони на шляху передачі інформації, визначені
основні напрями вдосконалення комунікаційного процесу.
Ключові слова: інформація, комунікація, процес, система управління,
зворотній зв'язок.
У сучасних умовах розвитку економіки України для стійкого
функціонування промислових підприємств необхідний пошук нових джерел
підвищення ефективності господарської діяльності. Нематеріальні фактори,
такі як інформація і комунікації набувають все більшого наукового і
практичного значення.
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На сьогоднішній день управління комунікаціями на підприємствах
носить, безсистемний характер, інформація систематизована, в зв'язку з цим
не враховуються комунікаційні потреби і довгострокові інтереси розвитку
підприємства.
Виникають проблеми пов'язані з неповним використанням кадрового
потенціалу і нездатністю вчасно реагувати на мінливе зовнішнє середовище.
У зв'язку з цим проблема управління інформацією і комунікаціями є
актуальною для українських підприємств.
Вивченням питання становлення та розвитку теорії комунікацій і
практики управління займаються такі вітчизняні і зарубіжні автори: Г.
Бобруль, Р. Дафт, В. Зигерт, І. Іванова, М. Кастельс, С. Кремльова, Т. Крупяк,
Дж. Лафта, О. Мельник, М. Мескон, Б. Мільнер, Н. Морозова, Е. Попов, Е.
Смірнов, В. Співак, Д. Тапскотт.
Мета дослідження полягає у визначенні співвідношення понять
«Інформація» і «комунікація» в управлінській діяльності підприємства, що
дасть можливість систематизувати теоретичні уявлення про інформаційнокомунікаційний процес.
Необхідно

визначити

співвідношення

понять

«Інформація»

і

«комунікація» в управлінській діяльності підприємства, і систематизувати
теоретичні уявлення про інформаційно-комунікаційний процес.
На сьогоднішній день однією з актуальних задач для Українських
підприємств

являється

оперативність

управління,

так

як

наслідки

економічної кризи в значній мірі послабили їх позиції на вітчизняних та
зарубіжних

ринках.

З

ціллю

підвищення

конкурентоспроможності

підприємствам необхідно забезпечення своєчасної реакції на зміни, що
відбуваються у зовнішньому середовищі. Для досягнення цих цілей доцільне
використання всіх ресурсів організації, в тому числі нематеріальних.
У зв’язку зі змінами, що відбуваються в управлінні підприємствами Д.
Тапскотт дає визначення підприємству «нового типу» «це підприємство, яке
функціонує в режимі реального часу і постійно, без найменшого зволікання
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підлаштовується

до

постійно

змінюваних

умов

діяльності,

завдяки

оперативності отримання інформації » [1, с. 78].
О. Мельник визначає підприємство, як складну соціально-економічну
систему, «Яка функціонує в умовах жорсткого зовнішнього середовища і
формує внутрішній простір з власною економікою і так само підкреслює "що
саме в цьому аспекті інформація набуває факторних ознак виробничого
ресурсу, який має вартість і існує у вигляді продукту, приймає участь в
економічному обороті і має можливість до відтворення » [2, с 137].
Г. Бобруль дає визначення процесу управління організацією «це процес
оцінки та аналізу інформації. Від того, наскільки інформація якісна по змісту,
часу і можливості обробки, залежить якість управлінського рішення »[3, с.
135] Він так само виділяє інформацію, як основний фактор, що впливає на
якість управління організацією.
Розвиток науки і техніки, поява якісно нових інформаційних потреб
підвищують роль управлінських рішень.
Сучасний стан інформатизації в Україні характеризується тим, що
сформована і реалізується державна інформаційна політика, активно
створюється нормативно-правова та нормативно-технічна база сфери
інформатизації та інформаційної діяльності, зокрема прийнято Закони
України «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації»,
«Про Концепцію Національної програми інформатизації». Закон України
«Про Інформацію» [4, с. 254] визначає інформацію як документовані або
публічно оголошені відомості про події та явища, які відбуваються в
суспільстві, державі та навколишньому середовищу.
Одночасно з цим існує така позиція, якої дотримується Е. Попов,
інформація визначається як відомості (дані), які мають змістовний характер,
результатом інтелектуальної діяльності людини, мають певну цінність для
конкретного споживача за рахунок зниження невизначеності при прийнятті
рішень.
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З точки зору управлінської діяльності підприємства інформація являє
собою сукупність відомостей про стан керуючої і керованої підсистеми, а
також навколишнього середовища У процесі управління головна роль
інформації усунення невизначеності. «Інформація дозволяє впорядкувати
господарські процеси і узгодити їх з зовнішнім середовищем і внутрішніми
потребами

підприємства.

Усуваючи

або

знижуючи

невизначеність,

інформація визначає стратегію фірми і способи досягнення поставлених
цілей» [5, с. 222].
Інформація

невід'ємно

пов'язана

з

комунікаційним

процесом

підприємства, від якого залежить ефективність прийняття оперативних
рішень. «Якщо порушуються інформаційні потоки всередині підприємства і
зв'язки із зовнішнім світом, саме існування цього підприємства під загрозою.
Однієї інформації недостатньо. Тільки коли вона відповідним чином
перетворюється і обробляється, тобто коли виникають комунікаційні зв'язки,
забезпечується існування та ефективна діяльність організації ».
Комунікації в організації - це інформаційні взаємодії, в які люди
вступають при виконанні своїх функціональних обов'язків, або посадових
інструкцій. Хоча комунікація має широке застосування у всіх областях
управління, вона особливо важлива для здійснення функції оперативного
менеджменту. Більшість авторів розглядають комунікацію як процес, змістом
якого є інформація, що передається. На думку Б. Мільнера «Комунікація в
організаційному контексті включає взаємодію між людьми. Це процес обміну
інформацією та передача відомостей між окремими людьми та їх групами»,
також він вважає що «процеси комунікації дозволяють керівникам ефективно
виконувати свою роботу і приймати рішення про вибір оптимальної стратегії
для досягнення поставлених цілей» [6, с. 143].
Р. Дафт підкреслює значення зворотного зв'язку для комунікації:
«управлінські комунікації - вулиця з двостороннім рухом, яка вимагає вміння
слухати і інших форм зворотного зв'язку ». На думку М. Мескон «комунікації
- це складний процес, що складається з взаємозалежних кроків. Кожен з цих
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кроків дуже потрібний для того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій
особі. Кожен крок - це пункт, у якому, якщо ми будемо недбалі і не думати
про те, що робимо, - зміст може бути втрачений » [7, с. 221].
Американський вчений М. Кастельс у своїй роботі «Інформаційна
епоха» акцентував особливу увагу на те, що без комунікаційних процесів
управління неможливе. Тому що воно, з одного боку, опирається на існуючі
та сформовані форми комунікації, з іншого боку - формує ті форми
комунікації, які полегшують як спільну діяльність, так і сааме управління.
Е. Смірнов розглядає комунікацію як явище (вона являє собою
встановлені норми відносин між людьми в рамках організації при виконанні
ними закріплених функцій, процедур і операцій, а також систему
документообігу) і як процес (це фактичні відносини працівників один до
одного, до клієнтів, постачальників, споживачів, а також відносини між
людиною і інформаційними технологіями) [8, с. 312].
В результаті аналізу комунікативного процесу С. Кремльова схильна до
думки, що «Комунікація - це діяльність, що має на меті, необов'язково
усвідомлену, що передбачає одного або більше учасників і полягає в передачі
і отриманні різного роду повідомлень, які використовують різні канали,
можуть видозмінюватись під впливом шуму, існують в деякому контексті,
здійснюють вплив на утримувача і залишають можливості для зворотного
зв'язку» [9, с. 7].
Розглядаючи зміст процесу комунікації, багато хто з перерахованих
авторів підкреслюють подвійність переданої інформації, виділяючи при
цьому інтелектуальну і емоційну складові. Е. Коротков виділяє три аспекти
спільної діяльності людей в процесі комунікації: рух інформації, процес
управління і відношення індивідуума до мети управління та управлінським
рішенням. Він говорить про те, що не можна розглядати комунікацію лише
як інформаційний процес, так як це «явище соціально-економічного плану,
прояв сутності людини і його відносин з іншими людьми ».
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Визначаючи співвідношення інформації і комунікації Дж. Лафета
вважає, що «Інформація - це лише зовнішній прояв комунікації, її результат.
Інформація

виникає,

існує

і

передається

завдяки

комунікації.

Комунікація опосередковується інформацією, але не тотожна їй » [10, с. 329].
Таким чином, більшість авторів розглядають комунікацію як взаємодія, в
основі якого лежать інформація, інтереси, мотиви і цінності людей,
аналізуючи

вищесказане

стає

очевидно,

що

не

можна

розглядати

комунікацію лише як інформаційний процес, так цей підхід не відображає
соціальну природу даного явища.
Ґрунтуючись на проведеному аналізі думок різних авторів, дамо
визначення комунікації, яке в подальшому будемо використовувати в
дослідженні. Під комунікацією будемо розуміти процеси інформаційної та
неінформаційної взаємодії як всередині організації, так і з зовнішнім
оточенням, спрямовані на досягнення цілей підприємства.
Виділимо основні цілі комунікації [10, с. 304]:
1. Забезпечення ефективного обміну інформацією між об'єктами і
суб'єктами управління, а так же між організацією і її оточенням.
2.

Удосконалення

міжособистісних

відносин

в

процесі

обміну

інформацією.
3. Створення інформаційних каналів для обміну інформацією між
окремими працівниками та групами і координація їх завдань і дій.
4. Регулювання та раціоналізація інформаційних потоків.
Аналізуючи основні цілі комунікації можна виділити основну ідею
комунікаційного процесу, вона полягає в забезпеченні розуміння інформації,
що є предметом обміну. Однак сам факт обміну інформацією не гарантує
ефективності спілкування брали участь у обміні людей.
На сучасних підприємствах передача інформації охоплює всі підрозділи
і всі сторони діяльності, тому природно, що її діяльність в значній мірі
залежить від ефективності комунікаційного процесу. Але в процесі
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комунікацій інформація може бути спотворена, неправильно зрозуміла або
сприйнята.
Ефективність обміну інформацією досягається тільки в тому випадку,
коли одна сторона передає інформацію, а інша - правильно її сприймає.
Хоча комунікації мають величезне значення для успіху організацій,
опитування показали, що 73% американських, 63% англійських і 85%
японських керівників вважають комунікації головною перешкодою на шляху
досягнення ефективності їх організаціями. Згідно ще одному опитуванню
приблизно 250 тис. Працівників 2000 самих різних компаній, обмін
інформацією представляє одну з найбільш складних проблем в організаціях.
Ці опитування показують, що неефективні комунікації - одна з головних
сфер виникнення проблем.
Щоб виявити основні причини зниження ефективності комунікацій
розглянемо етапи інформаційного процесу. Для початку виділимо його базові
елементи:
1. Відправник, особа генерує ідеї або збирає інформацію і передає її.
2. Повідомлення, власне інформація, закодована за допомогою символів.
3. Канал, засіб передачі інформації.
4. Одержувач, обличчя, якому призначена інформація і яке інтерпретує
її.
Розглянемо схему процесу обміну інформацією і його основних
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учасників (рис. 1):
Відправник
Виникнення
ідеї

Повідомлення
Кодування

Закодована
інформація

Одержувач
Канал
передачі

Рисунок 1. Комунікаційний процес
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Декодування

Згідно (рис. 1) обмін інформацією починається з формулювання ідеї або
відбору інформації необхідної для передачі. Відправник вирішує, яку
значиму ідею слід зробити предметом обміну.
Перш ніж передати ідею, відправник повинен за допомогою символів
закодувати її, тим самим перетворивши в повідомлення. Відправник також
повинен вибрати канал, сумісний з типом символів, використаних для
кодування. У разі якщо канал не дуже відповідає ідеї, що зародилася на
попередньому етапі, обмін інформацією буде менш ефективний. Після
передачі повідомлення відправником одержувач декодує його.
На

наступному

етапі

комунікації

відбувається

декодування

повідомлення, тобто переклад символів відправника в думці одержувача.
Якщо символи, обрані відправником, мають точно таке ж значення для
одержувача, останній буде знати, що саме мав на увазі відправник, коли
формулювалася його ідея. З точки зору керівника, обмін інформацією слід
вважати ефективним, якщо одержувач продемонстрував розуміння ідеї,
провівши дії, яких чекав від нього відправник.
Але з ряду причин одержувач може надати повідомленню дещо інший
сенс, ніж той, який мав на увазі відправник. Можливі спотворення пов'язані з
наявністю в процесі комунікації шуму. «Шум - це будь-яке втручання в
процес комунікації на будь-якому з його ділянок, які спотворюють зміст
послання » [10, с. 310].
У зв'язку з спотворенням інформації ефективність комунікацій може
бути істотно знижена. За даними зарубіжних досліджень результативність
горизонтальних зв'язків досягає 90%, вертикальних - 20-25% (така кількість
що виходить від керівників інформації доходить до працівників і правильно
розуміється ними). Тобто, виконавці здатні реалізувати свої функції,
володіючи лише п'ятою частиною призначеної їм інформації.
Недостатню ефективність вертикальних (як висхідних, так і низхідних)
комунікацій підтверджують дані про те, що найближчий начальник робочих
(Бригадир), залишаючи кабінет першого керівника підприємства, виносить
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тільки 30% інформації, а начальник цеху - близько 40%. Комунікації знизу
вгору ще більше неефективні, так як до керівництва доходить не більше 10%
інформації. Це переконливо свідчить про те, що не використовуються всі
можливості в організації комунікацій [7].
Організація на підприємстві зворотного зв'язку сприяє значному
підвищенню

ефективності

обміну

управлінською

інформацією.

хоча

двосторонній обмін інформацією у порівнянні з однобічним (зворотний
зв'язок відсутній) і протікає повільніше, проте, ефективніше знімає напруги,
більш точний і підвищує впевненість у правильності інтерпретації
повідомлень. Зворотній зв'язок помітно підвищує шанси на ефективний
обмін інформацією, дозволяючи обом сторонам придушувати шум [7].
Комунікаційний процес, який має в складі зворотний зв'язок, буде
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виглядати наступним чином (рис. 2)
Відправник
Виникнення
ідеї

Кодування

Повідомлення
Закодована
інформація

Канал
передачі

Одержувач
Декодування

ШУМ

Реакція
Зворотній зв’язок

Канал

Кодування

передачі

Рисунок 2. Процес обміну інформацією як система зі зворотним
зв'язком і шумом
При наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач міняються
комунікативними ролями. Початковий одержувач стає відправником і
проходить через всі етапи процесу обміну інформацією для передачі свого
відгуку початковому відправнику, що тепер грає роль одержувача.
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Таким чином, для підприємств «нового типу» інформація стає
невід'ємною частиною управлінської діяльності, а також виробничим
ресурсом здатним підвищити ефективність діяльності організації.
Однак інформація не може бути розглянута окремо від комунікації.
Більшість авторів визначають комунікацію як явище або процес, в основі
якого лежить передача інформації, в той же час розгляд її тільки як
інформаційного процесу не відображає соціальну суть комунікації.
На підставі аналізу думок зарубіжних про вітчизняних дослідників
комунікація визначена як процес інформаційного та неінформаційних
взаємодії як всередині організації, так і з зовнішнім оточенням, спрямований
на досягнення цілей підприємства.
Отже, головним завданням комунікаційного процесу є забезпечення
розуміння і правильного сприйняття переданої інформації, з цією метою
необхідно усувати шуми, що виникають в процесі обміну інформацією
шляхом вдосконалення зворотного зв'язку, регулювання інформаційних
потоків, фільтрації інформації та раціоналізації структури комунікаційного
процесу.
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розкриваються основні проблеми управління банківським
сектором.

Висвітлюється
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практичне

частин

значення

і
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банківського менеджменту для досягнення фінансової стійкості банку.
Ключові слова: банківська діяльність, банківський менеджмент, фінансова
стійкість, управління активами.
У сучасних економічних умовах недостатній рівень банківського
менеджменту супроводжує погіршення надійності банківського сектору.
Специфіка управління комерційними банками в тому, що останні змушені
працювати в умовах нестабільної економічної ситуації. Це відбивається на
якості банківських продуктів і засобах управління банківським портфелем.
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Отже, питання удосконалення організації банківської діяльності в
сучасних умовах належать до найбільш актуальних як у науковому, так і
організаційно-методичному аспектах.
Проблема ефективного управління банківською діяльністю привернула
увагу багатьох науковців та практиків. Зокрема питанню банківського
менеджменту

присвячені

роботи

А.А.Мещеряков,

О.І.Лаврушина,

О.Д.Заруби, В.М.Кочетков та ін.
Використовуючи зарубіжний досвід, слід зазначити, що існує декілька
способів підвищення ефективності управління банківською діяльністю, але
необхідно визначити, які з них є найбільш дієвими в умовах економічних
перетворень в Україні.
Метою дослідження є обґрунтування шляхів проведення ефективного
банківського менеджменту для досягнення стабільної діяльності банку та
оптимізації фінансового управління в умовах невизначеності і ризику.
Банківська система має своє особливе призначення, свої специфічні риси
і функції в економіці, які не просто повторюють призначення і функції
окремих банків. Виникає банківська система не внаслідок механічного
поєднання окремих банків у випадкову сукупність, а будується за заздалегідь
виробленою концепцією, у межах якої відводиться певне місце кожному виду
банків і кожному окремому банку [1].
Серед факторів, що впливають на діяльність вітчизняних банків, слід
виділити: інфляційні тенденції у грошово-кредитній сфері; нерентабельність
багатьох підприємств-клієнтів банку; нерозвиненість фондового ринку;
значні коливання процентних ставок; неплатежі з боку клієнтів банку та
підприємств щодо один одного; порушення фінансового законодавства;
відсутність повноцінної інформації про учасників ринку
Оскільки банк є системним підприємством, то до нього можна
застосовувати підходи до управління, що розроблені для подібних структур.
Анрі Файоль (1841-1925) уперше проаналізував управлінську діяльність
і в своїй роботі „Загальне і промислове управління" визначив її як об'єднання
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п'яти елементів: прогнозування і планування - „аналіз цифр і складання плану
дій"; організація - „побудова структури підприємства"; розпорядження „підтримка діяльності персоналу"; координація - „скріплення, уніфікація і
гармонізація всіх видів діяльності і зусиль"; контроль -„контроль за тим, що
все відбувається відповідно до встановлених правил і вказівок" [2].
Ефективне управління, що веде до успіху, припускає прогнозування та
своєчасне передбачення можливих змін, пристосування до них і контроль за
їх рухом. Акціонери, депоненти і працівники банку розраховують на такий
рівень управління діяльністю банку, який зможе забезпечити безпеку фондів
і заощаджень, а також прибутковість операцій. У зв'язку з цим поняття
ефективного управління охоплює такі основні напрями: стратегічне
планування; маркетинг; управління технологічним розвитком; фінансовий
контроль; підготовка кадрів.
Визначення завдань та цілей діяльності банку створює передумови для
розробки стратегічних планів. Найважливішою умовою забезпечення
ефективного процесу стратегічного планування є розробка концепції
розвитку банку, від правильного вибору якої залежить його ринкова
стабільність у довгостроковому плані. Необхідність планування певною
мірою зумовлена невідповідністю попиту, строків та обсягів банківських
ресурсів, які забезпечують їх ефективне використання.
На наш погляд, вітчизняні банки приділяють мало уваги розробці і
впровадженню стратегії. Причинами цього є нестабільність економіки,
політична напруженість, прагнення уникнути додаткових витрат, необхідних
для реалізації процесу стратегічного управління, незацікавленість акціонерів.
У результаті більшість банків не займається розробкою і впровадженням
стратегії, в інших банках вона впроваджується на низькому рівні, а деякі
тільки розпочинають розробляти стратегію. З точки зору стратегічного
менеджменту, основне значення має постановка і організація досягнення
мети. Оскільки для банку, з огляду на специфіку його роботи, особливе
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значення має управління фінансами, то у стратегії на перше місце виходить
правильна постановка фінансової мети [4].
Однією з складових банківського менеджменту є процеси злиття та
поглинання. Зарубіжний досвід свідчить про високу ефективність такого
методу, результатом якого є підвищення інвестиційної привабливості банків,
зниження операційних витрат та вартості послуг для клієнтів, а також
розширення обсягу спектра фінансових послуг тощо.
Можна виділити як позитивні, так і негативні наслідки злиття та
поглинань.
До основних позитивних моментів злиття та поглинання слід віднести
наступні: підвищується ринкова капіталізація нового об'єднання; банк уникає
необхідності ліквідації; з'являється можливість пропонувати ширший спектр
послуг та у більшому обсязі; підвищується інвестиційна привабливість банку
для

іноземного

інвестування;

відбувається

пожвавлення

ринкової

кон'юнктури, оскільки знижуються відсотки за кредитами та вартість послуг
банку;

нове

дотримуються

об'єднання
вимог

стає

більш

законодавства

конкурентоспроможним;
щодо

встановлених

банки

нормативів;

розширюється клієнтська база та сфера діяльності.
Серед недоліків злиття та поглинання можна виділити такі: загроза
монополізації фінансових послуг; монопольний вплив на промисловість
країни; масові звільнення працівників однакових підрозділів. Злиття банків
впливає на менеджмент об'єднаного банку, а успіх фінансово-кредитної
установи значною мірою залежить від її менеджменту. Якщо менеджери
банків - учасників об'єднання не зможуть працювати злагоджено, виникає
небезпека втрати найкращих управлінців [1].
За умови успішного об'єднання банків слід очікувати стабілізаційного
ефекту, підвищення рівня капіталізації банківської системи й започаткування
нового

етапу

в

розвитку

банківського

середовища

в

Україні.

Також великого значення набуває присутність іноземного капіталу в
розвитку банківської системи України. За даними журналу The Banker, у
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2015 р. лідерами серед світових банків за рівнем статутного капіталу стали
банки, що наведені у табл. 1:
Таблиця 1.
Найбільші банки світу за рівнем статутного капіталу
Місце

Назва

Країна

1
2
3
4
5

Bank of America Corp
Citigroup
HSBC Holding
Credit Agrikole Group
JP Morgan Chase It Co

США
США
Великобританія
Франція
США

Статутний капітал, млн.
доларів США
91065
90899
87842
84937
81055

Паралельно візьмемо п’ятірку найбільших банків України (див. таблицю
2). За станом на 1 жовтня 2015 р. вони разом володіли 14034 млн. грн., або
679 млн. дол. США. Порівняння виходить не на користь банків України, і
постає проблема протистояння вітчизняної банківської системи іноземним
банкам.
Тож можна визначити переваги та недоліки процесу входження
іноземних банків на національний ринок.
До переваг можна віднести такі: підвищення ефективності діяльності
банків,

зумовлене

посиленням

конкуренції;

удосконалення

системи

управління банківськими ризиками; підвищення ефективності банківського
нагляду і регулювання банківською діяльністю. Розширення присутності
банків з іноземним капіталом на українському банківському ринку сприяє
подальшому впровадженню сучасних банківських технологій; міжнародного
досвіду ведення банківської справи; підвищення кваліфікаційного рівня
банківських працівників (адже вони будуть вимушені працювати за
європейськими стандартами надання банківських послуг); принципів
корпоративного управління в банківську справу [5].
Основним негативним фактором є те, що присутність іноземних банків
може послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи
України. Вітчизняні банки, які не спроможні на рівних конкурувати з
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іноземними, можуть збанкрутувати, що, у свою чергу, може призвести до
фінансової нестабільності.
Таблиця 2.
Статутний капітал найбільших банків України на 31.12.2015 р.
Місце
1
2
3
4
5

Назва
Приватбанк
Укрсиббанк
Райффайзен банк «Аваль»
Укрексімбанк
Перший український міжнародний
банк

Статутний капітал, тис. грн.
2713250
2575000
2099935
1286000
1121000

Тож, з метою пом'якшення негативних наслідків створення в Україні
філій іноземних банків, доцільним є встановлення відповідних критеріїв
допуску іноземного капіталу на вітчизняний фінансовий ринок. Так, у Китаї
для того щоб відкрити філію, іноземний банк повинен мати у своєму
розпорядженні активи не менше 20 млрд. дол. США, а власний капітал філії
має бути не меншим 100 млн. дол. США, причому 30% цієї суми
резервується у НБК.
В цілому прихід іноземних банків на національний банківський ринок
може стати вагомим фактором прискорення процесів розвитку банківського
сектора внаслідок посилення міжбанківської конкуренції.
У сучасних умовах вирішального значення набуває маркетингова
складова банківської діяльності, якою повинні бути охоплені як управлінські,
так і операційні банківські процеси. Важливим стає пошук нових,
орієнтованих на маркетинг способів організації банківської роботи,
перебудова й удосконалення тих, що існують, а також розробка нових бізнеспроцесів. Більшість українських банків нині усвідомлюють необхідність
упровадження маркетингу у свою діяльність. Оскільки маркетинговий підхід
стосується практично всіх складових частин діяльності банку, процес
перебудови його роботи перетворюється на досить складне управлінське
завдання, яке вимагає обліку всіх внутрішніх взаємозв'язків, їх взаємних
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впливів, формалізованого управління, документального оформлення всіх
функціональних і організаційних процесів [1].
Управління технологічним розвитком - це найважливіша умова
забезпечення

конкурентоспроможності.

Вона

припускає

широке

впровадження інформаційних технологій у банківську діяльність. Для того,
щоб адекватно організувати і оцінити діяльність комерційного банку
потрібен значний обсяг даних, а система інформаційної підтримки може
забезпечити фахівців можливістю оперативного і гнучкого управління
фінансовим станом.
Отже, банківський менеджмент, насамперед, має забезпечити належну
фінансову стійкість кредитної установи, бо нездатність задовольняти потреби
клієнтів банку в перерахуванні коштів може не просто підірвати конкурентні
позиції на ринку чи навіть призвести до банкрутства окремо взятого банку,
але й викликати низку фінансових проблем у багатьох інших банківських
установ і, у кінцевому підсумку, поставити під сумнів платоспроможність
усієї кредитної системи країни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Розкриваються питання значення фінансового менеджменту як основного
чинника в організації банківського контролю з метою забезпечення високого
рівня довіри до банківського сектору в сучасних економічних умовах.
Ключові слова: банківський контроль, фінансовий менеджмент, складові
банківського менеджменту, структура банківської системи, оптимізація
банківської системи.
Сучасна банківська справа належить до однієї з найдинамічніших сфер
економіки. Технічна революція, посилення конкурентної боротьби, стрімка
інфляція, економічні кризи призвели до підвищення ризиковості банківської
діяльності. На теперішньому етапі розвитку банківської системи головне
завдання полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання
достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання
життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми потребує
використання багатьох методів, прийомів, способів, систем та розробки
нових підходів до управління комерційним банком, які об’єднані поняттям
менеджменту.
Стан фінансового менеджменту у вітчизняній економічній літературі
висвітлюють такі науковці, як О. Васюренко, А. Мороз, В. Міщенко, Л.
Примостка, Т. Смовженко, М. Савлук та інші. Вони зробили вагомий внесок
у дослідження банківської системи й державної політики в умовах
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комплексної перебудови державного управління та реформування фінансово
- кредитної системи, удосконалення важелів та законодавчих підстав
здійснення банківського регулювання і нагляду.
Однією з умов забезпечення високого рівня довіри до банківського
сектору нині є питання подальшої реструктуризації банківської системи і
розвитку банків, визначення умов кредитування банками економіки та
стабілізації національної грошової одиниці, законодавче забезпечення
банківської діяльності. Реалізацією зазначених інтересів є розвиток
фінансово - бюджетної системи, збалансованість фінансових потоків,
стабільність національної грошової одиниці та наявність мотивації до
накопичення капіталу з метою створення підвалин сталого економічного
розвитку [2].
В умовах розгортання світової фінансової кризи, яка неминуче
позначиться і на українській економіці, попри те, що вона ще не вмонтована
в глобальні економічні процеси, як ніколи, потрібна надійність вітчизняної
банківської системи, принаймні доти, доки світові процеси не стабілізуються.
Удосконалення банківського менеджменту і посилення його стратегічної
складової в цих умовах мають суттєве значення для забезпечення фінансової
безпеки країни.
Має місце визначення банківського менеджменту і як управління в
банку в умовах ринку, що означає його орієнтацію на попит ринку та
організацію таких банківських продуктів і послуг, які мають попит; постійне
прагнення до підвищення ефективності банківської діяльності з метою
зменшення витрат і одержання оптимальних результатів; коригування цілей,
завдань і програм банку залежно від кон’юнктури ринку; необхідність
використання

сучасної

багатоваріантних

інформаційної

розрахунків

для

бази

прийняття

з

метою

оптимальних

раціональний добір персоналу і його ефективне використання.
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здійснення
рішень;

Інструментарій банківського менеджменту включає сукупність методів,
прийомів, засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань,
поставлених перед банківською установою.
Методи управління — це засоби впливу на об’єкт управління для
досягнення певних цілей. Методи управління поділяють на економічні,
адміністративні, соціально-психологічні, правові.
У процесі управління банком вдаються до різних засобів впливу на
об’єкт управління, вибір яких залежить від специфіки тієї чи іншої сфери
банківської діяльності. Одним із головних інструментів управління є
відсоткові ставки (як за депозитами, так і за кредитами), а також: валютні
курси; рівень дохідності цінних паперів; способи видачі та погашення
кредитів; рівень обслуговування клієнтів; реклама тощо[3].
Вибір конкретних інструментів банківського менеджменту насамперед
визначається тими цілями, які формулюються у процесі управління. Цілі та
завдання, котрих прагне досягти банк, зумовлюють формування стратегії,
тактики та визначають ефективність менеджменту. Стратегічна мета
діяльності банку не виключає існування множини інших цілей та завдань у
різних сферах управління банком. Отже, перелік завдань, що постають перед
банківським менеджментом і потребують ефективного вирішення, досить
широкий.
Ефективність процесу управління залежить від здатності передбачати
майбутнє, мислити на перспективу й пильно контролювати ризики.
Визначальними є також якість підготовки й рівень професіоналізму,
компетентності всього персоналу банку. Крім того, успіх цієї справи
неможливий без пріоритету загальнолюдських цінностей у системі цінностей
банку. Як бачимо, більшість перелічених ознак не підлягають кількісному
вимірюванню і належать до групи якісних характеристик банківського
менеджменту[1].
Можна визначити такі причини, які спонукають банкірів по новому
оцінити потреби у банківського менеджменту:
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 Необхідність розробки обґрунтованої концепції розвитку банку, яка
базується

на

комплексному підході

до

аналізу активів

і

пасивів,

внутрішнього і зовнішнього середовища, що дає змогу діагностувати і
прогнозувати банківську діяльність загалом;
 Відсутність повноцінних систем інформаційного забезпечення процесу
управління чи єдиного інформаційно-аналітичного простору банку;
 Недостатність уваги системному аналізу, діагностиці і прогнозуванню
своєї діяльності (не часто функціонують підрозділи чи служби, які
виконують такі функції);
 Недостатня розвиненість горизонтальних структурних зв'язків між
підрозділами банків (і між банками), що призводить до прийняття
неузгоджених і часто неефективних рішень;
 Відсутність

цілісного

змістовно

узгодженого

комплекту

внутрішньобанківської документації, який регламентує всі терміни роботи,
процедури підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень[4].
Управління банками може бути здійснено в кількох напрямах –
стратегічному,

організаційному,

операційному

і

фінансовому,

які

є

складовими системного банківського менеджменту (рис 1).
Система нагляду фінансового банківського менеджменту

Стратегічний підхід

Операційний підхід

Організаційний підхід

Фінансовий підхід

Рисунок 1. Схема нагляду за фінансовим банківським менеджментом
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Системний підхід у банківському менеджменті полягає в тому, щоб
брати до уваги, як саме впливають управлінські рішення щодо окремих
організаційних, операційних або фінансових питань на стійкість банківської
системи загалом або стан окремих банків, реалізацію їх стратегічних цілей і
поточних завдань.
Стратегічний менеджмент банківського сектору має комплексний
характер і потребує координації зусиль усіх учасників процесу –
комерційних банків, НБУ, органів законодавчої та виконавчої влади з метою
розбудови

такої

банківської

системи,

яка

стимулюватиме

розвиток

економіки, викликатиме довіру в населення, буде конкурентоспроможною на
зовнішніх ринках і таким чином забезпечуватиме достатній рівень фінансової
безпеки держави. Стратегічний менеджмент окремого банку зумовлений
особливостями банківської системи та даного банку, який визначає:
стратегічні напрями своєї фінансово-кредитної діяльності (комерційний або
спеціальний банк); внутрішню структуру (банк із філіями чи без них) та
обсяги пасивних і активних операцій на довгострокову перспективу.
Організаційний банківський менеджмент спрямований на створення
ефективної

структури

управління,

зміцнення

кадрового

потенціалу,

забезпечення необхідного супроводження основної діяльності банку і
відображає зміст його функцій для досягнення поставлених стратегічних
цілей.
Операційний менеджмент означає управлінські дії, пов’язані з наданням
фінансових послуг банківським клієнтам. Такий вид менеджменту охоплює
також інвестиційні, емісійні та дилерські операції, укладення угод на
фінансовому ринку (фондовому, валютному, міжбанківському тощо).
Фінансовий менеджмент забезпечує фінансову стабільність банку, його
прибутковість і ліквідність[4].
При цьому однією з найважливіших проблем є ефективний банківський
нагляд та регулювання. Цей вид банківського менеджменту є запорукою
забезпечення надійності та стабільності банківської системи, захисту
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інтересів вкладників і кредиторів та наближення його до міжнародних
стандартів і практики. На вимогу Закону України «Про банки і банківську
діяльність», що містить низку нових положень про банківський нагляд і
регулювання, та зважаючи на Базельські принципи і директиви ЄС з
ефективного банківського нагляду, стратегічний банківський менеджмент в
Україні здійснюється шляхом практичного впровадження нормативноправових актів, які є методологічною базою регулювання діяльності банків.
Таким чином, в Україні значною мірою здійснюється більшість
принципів ефективного банківського нагляду. Разом з тим з метою
подальшого вдосконалення методологічної бази фінансового менеджменту в
банку та досягнення її повної відповідності Базельським принципам
ефективного

банківського

нагляду

слід

продовжити

розробку

й

запровадження інформаційно-аналітичної системи раннього реагування на
проблемні ситуації в банку, підготовку нових нормативних актів та внесення
змін до чинних з питань здійснення нагляду на консолідованій основі,
удосконалення розрахунку регулятивного капіталу, порядку формування
резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями,
управління ризиками.
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В статті досліджено основні проблеми формування та тенденції розвитку
маркетинг-менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських
підприємств. Визначенні проблем і специфіки технології маркетингової
діяльності на зовнішніх ринках.
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діяльність,світовий ринок міжнародний маркетинг.
Основною метою будь-якої фірми на ринку є пошук шляхів вирішення
проблем та задоволення потреб споживачів. Даний підхід щодо діяльності
підприємства відображає маркетинг, як філософію бізнесу , інструмент
досягнення цілей, пов’язаних з виходом на нові ринки, зростанням
прибутковості.

З

іншої

сторони,

маркетинг

–

діяльність,

функція

менеджменту, що існує задля інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень та конкретизації дій щодо організації товарообігу ,
ціноутворення, збуту та реалізації товарів. Нажаль, на сьогодні майже
відсутнє стратегічне бачення маркетингової діяльності, а її роль в
ефективному функціонуванні підприємстві є недооціненою. Проте, це не
заперечує

відсутності

самого

маркетингу

у

діяльності

вітчизняних

підприємств. Збільшення обсягів продажу на товарних ринках до недавнього
часу

було

наслідком

зростання

попиту.

І

питанню

ефективності

маркетингової діяльності не було приділено достатньо уваги. Як наслідок від
наявності великої кількості брендів та вільного поводження з ними був
сформований клас маркетологів, чиї методи роботи не відповідають вимогам
сучасного ринку. Тому, важливим є чітке усвідомлення керівниками
підприємств того факту, що маркетинг – це не лише реклама, а,
першочергово, стратегічний аналіз з урахуванням наявних та потенційних
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ризиків. Саме такий підхід забезпечить вихід маркетингу на принципово
новий рівень.
Процес управління маркетингом та його вплив на ефективність
діяльності підприємства було розглянуто в багатьох працях з менеджменту та
маркетингу такими вченими та науковцями: Айсина Р.Г., Антоненко О .М.,
Тревого О.І., Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., Арєнков І.А., Басовский Л.Є.,
Вачевський М.В., Долішний М.І ., Скотний В.Г., Войчак А.В., Гаркавенко
С.С., Герасимчук В.Г., Голубков Е.П., Каніщенко О., Котлер Ф., Балобанова
Л.В., Циганкова Т.М. та ін. В роботах як зарубіжних, так і вітчизняних
вчених

висвітленно

та

окресленно

зміст

та

механізм

формування

маркетингового менеджменту на підприємстві. Не зважаючи на велику
кількість наукових праць, в даній сфері відсутній чіткий механізм
вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві, не існує конкретних
рекомендацій з раціонального застосування та вирішення нагальних проблем
маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Мета статті полягає у висвітленні теоретичних засад формування
процесу маркетинг-менеджменту на підприємстві та вирішенні проблемних
питань його застосування на практиці.
Стабільно високий рівень попиту на товар досягається завдяки
раціональному використанню маркетинг-менеджменту. Суб’єкт функціонує
на засадах маркетингу лише тоді, коли управління підприємством, усіма його
відділами, підрозділами і функціями здійснюється на основі маркетингової
концепції. Але існує значна кількість трактувань даного поняття, що і є
основною проблемою використання маркетинг-менеджменту на практиці.
Процес маркетинг-менеджменту на підприємстві має відбувається поступово,
з урахуванням всіх його складових. Формування маркетингового механізму
регулювання зовнішньоекономічної діяльності являє собою застосування
керівного впливу держави, міських органів влади до товаровиробників
експортоспроможної продукції з метою максимізації їх пропозиції на
зовнішніх ринках. Механізм регулювання включає послідовне подолання
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товаровиробниками нижчих рівнів пропозиції товарів із недостатніми
якісними характеристиками з метою досягнення пропозиції на високих
ієрархічних рівнях за рахунок підвищення якості товару на все більш
представницьких виставках і ярмарках. Зважаючи на це, підприємства
розглядають новітні маркетингові підходи до застосування регулюючих
механізмів в інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків із застосуванням
факторів попиту і пропозиції. А протиріччя інтересів виробників і
споживачів обумовлює об’єктивну необхідність проведення маркетингових
досліджень.

Маркетинг

являє

собою

комплекс

підходів

і

методів,

орієнтованих на ринок, що служать досягненню цілей підприємств, країн.
Ф.Котлер у роботі «Основи маркетингу» дає таке визначення: «Маркетинг –
вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб за допомогою
обміну» [6,c.31]. Е.Дихтль і Х.Хершген розуміють маркетинг як «вираження
орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого
характерні творчі, систематичні, а нерідко й агресивні підходи». У
прикладному розумінні маркетинг є процесом прийняття управлінських
рішень на основі аналізу факторів зовнішнього ринкового середовища, для
чого застосовуються маркетингові дослідження. Варто зазначити, що
провідне місце в системі міжнародного маркетингу займає дослідження
іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес пошуку, збору,
обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів і
послуг. За таких умов головною метою маркетингових досліджень є
зменшення невизначеності і ризику в ході прийняття комерційних рішень.
Маркетингові дослідження, що проводяться на зарубіжних ринках, як
правило, містять в собі два великих блока: дослідження ринків; дослідження
потенціальних

можливостей

підприємства.

Існують

відмінності

між

маркетинговими дослідженнями іноземних та внутрішнього ринків і
насамперед це: – складність одержання первинної інформації; – нестача (чи
відсутності) вторинної інформації; – значні витрати на проведення польових
досліджень; – необхідність координації досліджень на ринках різних країн.
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Маркетингові дослідження можуть проводитись підприємством самостійно,
або на його замовлення спеціалізованими маркетинговими фірмами.
Ефективність таких досліджень залежить від системності та кількості джерел
інформації. Шляхи взаємного пристосування інтересів виробників і
споживачів можуть бути знайдені за допомогою маркетингових досліджень,
для чого необхідно вивчити економічні інтереси як споживача, так і
виробника, визначити сфери розбіжностей цих інтересів, знайти спосіб їх
мінімізації шляхом розробки ефективної

маркетингової стратегії. У

здійсненні маркетингових досліджень виділяють два напрями: внутрішній та
міжнародний. У зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків зорієнтоване на міжнародний
маркетинг.
З урахуванням цього, маркетинг-менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності слід визначити як теорію та практику прийняття управлінських
рішень на основі аналізу факторів міжнародного ринкового середовища.
Дослідження проблеми необхідності формування системи логічної та
обґрунтованої маркетингової поведінки в процесі прийняття рішення про
вихід на зарубіжний ринок, застосування сучасних управлінських технологій
в умовах інтернаціоналізованого маркетингового середовища і оперативної
оцінки ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності, вимагає
визначення етапів маркетингової діяльності компанії в процесі міжнародної
діяльності, а також виділення найбільш важливих, з погляду особливостей
інтернаціоналізації, в окремі алгоритми.
Прийняття рішення щодо процесу виходу та стратегії комерційної
діяльності на зарубіжному ринку має відбуватись на основі постійного й
регулярного моніторингу внутрішньокорпоративних спрямувань компанії та
кон’юнктури обраного ринку, а також послідовної реалізації певних
маркетингових заходів з урахуванням результатів та наслідків попередніх
етапів стратегічного маркетингового планування . На процес стратегічного
маркетингового планування впливає певна група факторів, що визначає
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політику фірми на тому чи іншому ринку. Дані фактори не лише визначають
доцільність виходу на ринок з точки зору присутності на ньому вільних ніш,
структури попиту на товар чи послугу та ступеня впливу на бізнес
різноманітних інститутів, але й дозволяють зробити висновки про
адаптаційні можливості фірми в умовах ринкової волатильності
В контексті даного питання доцільно розглянути основні тенденції
розвитку сучасного міжнародного бізнесу. Що стосується зовнішнього
маркетингового середовища, то останнім часом прослідковується динамічна
зміна смаків та уподобань споживачів, котрі притримуються принципів
усвідомлення власних потреб В той же час слід вирізняти особливості
маркетингової

поведінки

суб’єкта

в

умовах

інтернаціоналізованого

вітчизняного ринку або зарубіжного маркетингового середовища, які можуть
відзначатися

рисами

різного

рівня

інтернаціоналізації

бізнесу

від

експортного до глобального [9,c.76]. Відповідно спостерігається поступове
узагальнення маркетингових атрибутів від специфічного набору делегованих
«домашніх» етноцентрично орієнтованих маркетингових заходів, що тією чи
іншою мірою адаптуються до умов конкретного зарубіжного ринку, до
стандартизованих програм глобального маркетингу[10,c.41]. Крім того,
маркетингова поведінка компанії залежить від інтенсивності проникнення та
складності здійснюваних операцій. Більшість українських компаній, не
маючи досвіду організації інтенсивних форм присутності на зарубіжних
ринках, здійснюють, як правило, експортні операції на засадах непрямого
експорту.

За

цих

умов

основні

функції

міжнародного

маркетингу

перекладаються на посередників, залучених до експортної угоди.
Проблема полягає в неможливості розвитку засад міжнародного
маркетингу,

адекватного

комерційної

і

сучасним

маркетингової

умовам

діяльності

в

організації

виробничо-

інтернаціоналізованому

і

конкурентонапруженому економічному просторі. Як показує досвід ,
зовнішньоекономічні зв’язки здійснюються не системно і планово, а
спонтанно і персоніфіковано, тобто завдяки особистому ентузіазму окремих
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керівників, що прямо не пов’язано зі створенням та використанням сталих
конкурентних переваг і міцного міжнародного іміджу. Це супроводжується
формуванням пасивної бізнес-позиції. Згідно з результатами опитувань
компаній, що працюють в умовах інтернаціоналізованого українського
ринку, рівень використання активних інструментів міжнародного маркетингу
серед вітчизняних компаній дуже низький і відповідає потребам формування
активної

бізнес-

поведінки

і

високої

конкурентоспроможності.

Це

підтверджують і попередні дослідження українських маркетологів, які
доводять, що приблизно третина вітчизняних компаній намагаються
реалізувати існуючі товари не стимулюючи їх за допомогою маркетингових
заходів, і лише приблизно 20% прагнуть працювати на ринках і сегментах з
урахуванням довгострокових цілей фірми, пов’язаних з розширенням її
міжнародної діяльності [5,c.23].
Існує багато підходів до визначення доцільності застосування тих чи
інших маркетингових інструментів у процесі інтернаціоналізації виробничокомерційної діяльності компанії. Фактично в кожному окремому випадку, як
показує досвід, обирається свій оригінальний набір маркетингових дій, які
становлять більш або менш цілісну систему міжнародного маркетингу.
Узгодженість, власне системність заходів залежить від підприємницьких
традицій та ринкових спрямувань компанії, конкурентної напруженості
ринку, рівня і інтернаціоналізації діяльності, міжнародного іміджу тощо.
Компанія на основі існуючої більш-менш глибокої інформації приймає
рішення щодо можливостей міжнародної експансії і будує так званий
ціннісний ланцюг, що відображає суть її зовнішньоекономічних планів та
пріоритетів і відповідних «системних засобів вираження і категоризації видів
діяльності»

[10,c.12].

зовнішньоекономічної
маркетингового
механізму

Застосування
діяльності

забезпечення

залежить

від

ідеї
сприяє

міжнародної
достовірності
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ціннісного
створенню

ланцюга

до

механізму

діяльності. Дієвість цього
маркетингової

інформації,

правильності

оцінки

ринкових

перспектив

та

адекватності

рівня

інтернаціоналізації маркетингових зусиль.
Проте міжнародні маркетингові дослідження недоступні всім учасникам
зовнішньоекономічної
загальноприйнятих

діяльності
методик

через

до

складність

застосування

інтернаціоналізованого

ринкового

середовища через: – збільшення кількості факторів, що впливають на
діяльність фірми й імовірність непередбаченої взаємодії між ними (мито,
податки, портові збори, зміни курсу іноземної валюти, інші способи
транспортування, документація тощо); – незнайоме оточення і відсутність
інтуїтивного розуміння відмінностей у споживчих мотиваціях і перевагах в
іншій країні (інша культура, політична система, мова, стратифікація
суспільства, особливості місцевого законодавства, технологічний рівень, стан
економіки країни), різноманітні соціальні і культурні перешкоди; – фізичні
чи механічні обмеження в отриманні інформації й організаційні можливості
оцінки іноземного маркетингового оточення; неможливість використання
місцевих чи міжнародних баз даних (наприклад, унаслідок незнання мови або
високої ціни послуг).
Наступний етап – стратегічні перспективи и оперативні рішення – має
багато аспектів і особливостей, що впливають па міжнародну маркетингову
поведінку. Проте однією з найважливіших умов є успішне поєднання
економічних

інтересів

зовнішньоекономічної

учасників

діяльності,

і

ринку,
держави.

зокрема
Це

складне

суб’єктів
питання

вирішується шляхом узгодження – теоретичного, а іноді й документального –
зацікавленості держави в тій чи іншій міжнародній спеціалізації і
можливостями інтернаціоналізації діяльності окремих суб’єктів. Тому для
багатьох країн принциповим питанням є визначення товарних, галузевокластерних, територіальних пріоритетів міжнародного співробітництва, а для
компаній – орієнтація професійних інтересів на сферу визначених
пріоритетів.

Можна

зазначити,

що

успішна

міжнародна

діяльність

українських суб’єктів господарської діяльності певною мірою залежить від
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обґрунтованої зовнішньоекономічної політики держави в усіх її проявах.
Важливою обставиною формування механізму маркетингової поведінки
компанії в міжнародному бізнес-середовищі є ступінь активності виходу на
зарубіжні ринки, в основі якої лежить або нестримне прагнення до
міжнародної експансії, або пасивне слідування певним обставинам.
Використання

міжнародного

маркетингу

в

управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю насамперед вимагає його планування,
розробки стратегічної маркетингової програми. Важливо відзначити, що
стратегічна маркетингова програма складає основу загального стратегічного
плану фірми в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Планування міжнародного маркетингу має свої стадії: – аналіз
середовища діяльності підприємства і прогнозування тенденцій його
розвитку; – визначення системи завдань на основі загальних завдань
підприємства;

–

визначення

пріоритетних

напрямків

діяльності;

–

сегментація іноземних ринків, вибір цільових сегментів; – розробка стратегії
виходу підприємства на іноземні ринки і поведінки на них; – розробка
заходів маркетингового комплексу; – організація міжнародного маркетингу
підприємства; – контроль за досягненням завдань міжнародного маркетингу
і, за необхідності, корекція стратегії міжнародного маркетингу.
Для вибору оптимальної стратегії виходу на зарубіжні ринки компанії,
що перебувають на стадії розвитку міжнародних відносин, необхідно
розробити власний механізм обрання найбільш вигідної маркетингової
стратегії відповідно ринкових умов та факторів, що є вирішальними на
даному ринку (конкурентні умови, наявність ресурсів, структура попиту,
місія та цілі). Серед основних критеріїв класифікації маркетингових стратегій
виділяють наступні[1,c.29]: - залежно від терміну реалізації, стадії життєвого
циклу товару; -загального стану фірми-виробника; -за елементами комплексу
маркетингу; - видом диференціації; -методом обрання цільового ринку; -за
ступенем сегментації ринків збуту. Компанії, зорієнтовані на міжнародну
діяльність, повинні керуватися відповідними алгоритмами, щоб визначити
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свої можливості на зарубіжному ринку відповідно до власних цінностей та
інтересів, і лише потім визначати маркетингову стратегію для їх реалізації.
Таким

чином,

забезпечення

ще

одним

важливим

зовнішньоекономічної

елементом

діяльності

маркетингового

українських

суб’єктів

виступає їх так звана ділова позиція у формі активної ініціації бізнесу. Але це
стає можливим лише за умов використання сучасних підходів до вирішення
питань управління , що має сприяти формуванню позитивного іміджу
окремих видів бізнесу, зокрема продуктів та компаній, а також країни в
цілому,

і

маркетингу.

реалізації
У

цих

агресивної
умовах

комплексної

важливим

стратегії

міжнародного

завершальним

компонентом

міжнародної маркетингової діяльності є ускладнення функцій контролю за
результатами управлінських впливів, зокрема розробка показників і системи
їх обчислення щодо типів та кількості ринків, ріння інтернаціоналізації
маркетингових зусиль, територіального охоплення, ініціативності компанії в
процесі залучення до світогосподарських зв’язків, досвіду і підготовки
персоналу. Певну складність являє собою відзначення ефективності заходів
міжнародного маркетингу, що досліджується через систему показників
управлінської діяльності в інтернаціоналізованому ринковому середовищі
[5,c.37].
Функції контролю можна розглядати з точки зору відповідності
організаційної структури завданням міжнародної діяльності; результатів
діяльності та взаємодії функціональних підрозділів компанії; фінансових
показників;

кваліфікації

персоналу;

іміджевих

наслідків

тощо.

Формалізований контроль сприяє оптимізації управлінських функцій
міжнародного маркетингу і підсумовує результати успішності міжнародної
маркетингової поведінки компанії. Підприємства, що виходять на світовий
ринок, опиняються в умовах жорстокої конкурентної боротьби. Щоб вижити
в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати можливості
маркетингу. Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість
комерційних операцій на світовому ринку. Проведенні дослідження показали
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, що більше 75% комерційних невдач відбувається через помилки в
маркетинговій діяльності [8,c.26]. Міжнародний маркетинг ґрунтується на
принципах внутрішнього (національного) маркетингу, тому використані в
ньому стратегії, принципи і методики являються характерними і для
міжнародного маркетингу. На думку деяких науковців , особливої різниці
між маркетингом «внутрішнім» (під час діяльності на національному ринку) і
експортним немає[7,c.78].
Принципи маркетингової діяльності в обох випадках ідентичні. Але
існує певна специфіка експортного маркетингу, що зумовлена особливостями
функціонування закордонних ринків.
По-перше, зовнішні ринки висувають значно вищі вимоги до
пропонованих товарів, їх сервісу, реклами і т. ін.
По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей, що є вихідним
моментом експортної маркетингової діяльності є ще більш складним і
трудомістким процесом, ніж вивчення внутрішнього ринку. Звідси існує
необхідність створення підприємствами-експортерами дослідних підрозділів,
або отримання від спеціалізованих фірм-консультантів, що існують в країні,
де пропонується експорт платної інформації про товарний ринок.
По-третє, ефективна діяльність на зовнішньому ринку вимагає творчого
використання маркетингових методів.
По- четверте, відповідати вимогам світового ринку , пропонувати такі
експортні товари, які навіть через певний період після виходу на ринок
відрізнятимуться високою конкурентоздатністю.
Дослідження особливостей управління маркетингом на підприємстві, що
здійснює зовнішньоекономічну діяльність, показало , що при виході на
зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим
стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на
прийняття рішень. Це призводить до того, що: – підвищується ступінь
невизначеності в діяльності підприємства; – зростає ступінь ризику,
з’являється додатковий ризик його діяльності; – збільшується потреба в
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інформаційному забезпеченні підприємства; – підвищуються вимоги до
координації різних напрямків і сфер їх діяльності. Все це і визначає
специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його використання
в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Він входить до складу
функцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної
діяльності. А також являє собою самостійну галузь діяльності підприємства
при виході на зовнішні ринки. Використання системи маркетингу в
управлінні зовнішньоекономічної діяльності підприємства в неповній мірі
має негативні наслідки для його розвитку та процвітання. Очевидно, що
більш

активна

позиція

українських

суб’єктів

зовнішньоекономічної

діяльності у впровадженні системи управління маркетингом дала б змогу
значно

покращити

якісний

рівень

роботи,

зміцнити

імідж

та

конкурентноспроможність на світових ринках.
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В. В. Михайлюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено поняття іміджу як управлінської категорії. Охарактеризована
сутність, структура, функції іміджу з позиції вітчизняних і зарубіжних
фахівців. Виявлено особливості формування іміджу в залежності від
життєвого циклу підприємства, а також, залежно від цільової аудиторії.
Ключові слова: імідж, функції, підприємство, формування, значення,
життєвий цикл, ринок, конкурентоспроможність, регулювання.
Вступ. Торгівля - одна з основних галузей народного господарства
країни, пряме продовження процесу виробництва в сфері обігу, оскільки
виробництво вважається завершеним лише після доведення товару до
споживача. Це виробництво не заради виробництва товару, а заради
споживання. Торгівля має безпосередній вплив на розвитку продуктивних
сил, здійснюючи важливу функцію доведення товарів народного споживання
до населення країни.
Успіх чи невдача роздрібного торгового підприємства протягом
тривалого часу визначається стійким отриманням прибутку за допомогою
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реалізації споживачам виробленої продукції (послуг) і полягає в умінні
домогтися того, щоб покупці в умовах конкуренції віддавали перевагу саме
цій торговій точці. Лояльність же покупців залежить від суб'єктивної оцінки
магазину, яка формується в їхній свідомості. У зв'язку з цим будь-яке
торговельне підприємство необхідно розглядати не тільки з функціональної,
але й з ринково-психологічної точки зору. Насамперед, це формування
іміджу магазину (його персонального сприйняття). Наявність привабливого
іміджу допомагає покупцю сприймати магазин як щось відмінне від інших,
побачити в ньому переваги, відсутні у конкурентів, вибрати його в якості
постійного місця для здійснення покупки.
Зростання уваги до проблеми формування позитивного (здатного
надавати позитивний для фірми вплив на маркетингове оточення) іміджу
організації не випадковий. Позитивний імідж стає необхідною умовою
досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового успіху, адже саме імідж
організації дає ефект придбання організацією певної ринкової сили, в тому
сенсі, що призводить до зниження чутливості до ціни та захищає організацію
від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників [1].
Аналіз досліджень та публікацій. Питання оцінювання конкурентного
стану торговельних підприємств досліджували ряд науковців, зокрема таких
як Г.Л. Азоєв, Л.Л. Антонюк, О.Є. Кузьмін, Д.А. Максим'юк, І.О. Піддубний,
М. Портер, В.І. Савчук, Д.А. Корж. Питанням розробки методології
управління конкурентними перевагами присвячені роботи Ф.Котлера,
М.Портера,

А.А.Томпсона,

І.Ансоффа,

Г.Асселя,

В.І.Герасимчука,

Ю.Ф.Ярошенка.
Але, незважаючи на значні досягнення в теорії і практиці управління
конкурентними перевагами підприємства, є ряд проблем, які і досі
залишаються предметом дискусій і обговорень. Так, у більшості наукових
праць вітчизняних і закордонних вчених використовується універсальний
підхід при розгляді ролі конкурентних переваг підприємства в процесах
збільшення присутності на ринку, з урахуванням посилення галузевої
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конкуренції.

Мало

розробленими

залишаються

питання

формування

конкурентних переваг саме на базі позитивного іміджу. Актуальність
проблеми визначається об`єктивно високою роллю пошуку та формування
конкурентних переваг підприємства та недостатнім науково – теоретичним її
обґрунтуванням та роллю, яку має позитивний імідж на загальну
конкурентоспроможність підприємства.
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів
формування конкурентоспроможності з врахуванням позитивного іміджу
компанії в умовах ринку. Створення позитивного іміджу безпосередньо
впливає на діловий успіх організації, оскільки формує атмосферу довіри до
неї. Формуючи імідж організації, слід думати про адекватність створюваного
образу запитам людей: про оригінальність образу на тлі йому подібних; про
здатність змінюватися залежно від потреб.
Виклад основного матеріалу. Поняття «імідж» в науковому лексиконі
почав активно використовуватися приблизно з середини 90-х років минулого
століття. Воно знайшло застосування в різних сферах людської діяльності.
Можна говорити про імідж окремої персони, політика, бізнесмена, іміджі
торговельної марки, імідж організації і т.д., хоча деякі автори вважають:
«Правомірно стверджувати, що «імідж» співвідносимо тільки з особистістю,
тому некоректно говорити про імідж яких то неживих предметів» [2].
В даний час у літературі і в практиці управління термін «імідж»
інтерпретується настільки широко, що деякі форми його вживання навіть
фахівцями нерідко суперечать один одному. У довідковій літературі даються
такі визначення:
Імідж - цілеспрямовано сформований (засобами масової інформації,
літературою та ін.) Образ будь-якої особи, предмета, явища, покликаний
надати на кого-небудь емоційний і психологічний вплив у метою реклами,
популяризації тощо та імідж - сформоване в масовій свідомості і має
характер стереотипу емоційно забарвлений образ кого-небудь або чогонебудь [1].
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Ринкова трансформація економіки України, насичення ринку товарів і
послуг, створення конкурентного середовища актуалізують необхідність
використання фірмами певних технологій, одним з елементів яких є
формування і зміцнення іміджу компанії. Особливе значення воно набуває
для сфери послуг, бо в силу специфіки самих послуг споживачі при виборі їх
виробника все більше спираються на його імідж, ділову репутацію. Як
відомо, конкурентоспроможність підприємства – здатність створювати,
виробляти і продавати товари (послуги), цінові й нецінові якості яких
привабливіші, ніж у конкурентів, тобто конкурентоспроможність фірми може
бути виявлена (оцінена) лише в рамках групи фірм, які належать до однієї
галузі, або фірм, що випускають подібні товари [3].
Таким чином, конкурентоспроможність торговельних підприємств поняття відносне: одна й та ж фірма в рамках, наприклад, регіональної
галузевої групи може бути визнана конкурентоспроможною, а в рамках
галузей світового ринку або його сегмента – ні. Оцінка ступеня
конкурентоспроможності, тобто виявлення характеру конкурентної переваги
фірми порівняно з іншими фірмами, полягає в першу чергу у виборі базових
об'єктів для порівняння, іншими словами, у виборі фірми-лідера в галузі
країни чи за її межами.
Особливості формування іміджу роздрібного торгового підприємства
досить часто розглядаються зарубіжними фахівцями в галузі маркетингу. У
вітчизняній науковій літературі даного питання, незважаючи на його
очевидну

актуальність,

приділяється

недостатня

увага.

Тому,

представляється необхідним відповісти на наступні питання:
- З яких елементів складається імідж магазину;
- Як можна виміряти (оцінити) імідж магазину;
- Як імідж магазину впливає на вибір покупців.
На думку Бодуан Ж. імідж «конструюється» і впроваджується у
свідомість для досягнення певних цілей. При цьому для його формування
споживачам необхідні постійні порівняння підприємств одне з одним [4].
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Створення іміджу організації в ринковому середовищі ведеться на
основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових
комунікацій. Слід пам'ятати, що кожна з коштів маркетингових комунікацій
має свої сильні і слабкі сторони. Системна інтеграція цих коштів (за часом і
послідовності використання, по розподілу бюджету між ними) забезпечує
посилення переваг кожного з засобів і нівелює їх недоліки.
Формування іміджу організації у свідомості цільової групи здійснюється
в процесі комунікації, в рамках якої транслюється інформація іміджевого
характеру (вербальні, візуальні, аудіовізуальні іміджеві повідомлення).
Основні теми повідомлень - назва організації, її місія і девіз, фірмовий лозунг
(слоган), логотип, постійний комунікант (обличчя фірми), корпоративний
герой (приклад корпоративного героя - ковбой Marlboro), фірмовий гімн,
корпоративна легенда та ін.
Сукупність повідомлень утворює символ організації. Трансльовані
іміджеві повідомлення інформують цільові групи і суспільна думка в цілому
про сутність організації, про те, як організація інтерпретує свою роль і
призначення, якими шляхами їх реалізує, які її цінності і норми діяльності,
що організація пропонує і що гарантує споживачеві. Іміджеві повідомлення
допомагають ідентифікувати дану організацію і виділити її з ряду інших.
Формування образу, своєрідного «обличчя» компанії - справа не тільки
фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів, піарників). Імідж компанії,
і торговельного підприємства в тому числі, – це образ організації, який існує
у свідомості клієнтів. Клієнтами компанії виступають як зовнішні споживачі
її продуктів, послуг, так і співробітники компанії. Враховуючи це, зусилля
формування іміджу повинні направлятися на внутрішню та зовнішню
аудиторію. Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на діловий
успіх організації, оскільки формує атмосферу довіри до неї. До основних
показників іміджу підприємств можна віднести: загальну популярність і
репутацію, швидкість реагування на замовлення, дотримання термінів
укладених угод, гнучкість цін, інноваційність, сучасність, фінансову
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стійкість, престиж: товару, післяпродажне обслуговування, умови платежів і
діючу систему знижок, торговельно-збутову та рекламну політику, наявність
представництв, рівень закордонної активності. Підґрунтям формування
іміджу має бути сформована цілісна філософія компанії. Поведінка
персоналу, його ставлення до роботи і клієнтів, корпоративна культура — усе
це суттєво впливає як на процеси розробки іміджу, так і на можливості
покращення конкурентоспроможності. Формування позитивного іміджу —
це складний і багатоаспектний процес, складові якого взаємопов'язані і
взаємозалежні.

Позитивний

конкурентоспроможність,

імідж

забезпечуючи

компанії

впливає

на

у

компанії

відчуття

клієнтів

її

надійності і більшої довіри [5].
Висновки. Отже, стає зрозумілим той факт, що при формуванні та
вдосконаленні вже існуючого іміджу торгового підприємства необхідно
враховувати характер цільової аудиторії, зокрема сегмент ринку, на який
орієнтується підприємства, споживчу поведінку, мотивацію на покупки.
Ретельні аналіз і оцінка цільової аудиторії допоможе магазину сформувати
коло постійних клієнтів. В умовах інтенсивної конкуренції залучення нових
покупців обходиться в кілька разів дорожче, ніж обслуговування постійних.
Саме це змушує усвідомити необхідність і зрозуміти особливості створення
привабливого іміджу роздрібного торгового підприємства.
Характеристиками

іміджу

торговельного

підприємства

є:

група

сприйняття; набір сприймаються і вимірних властивостей організації,
значення оцінок властивостей і їх ваги; тривалість існування; чіткість і
стійкість іміджу; рівень позитивності / негативності; оптимальність;
напрямки діяльності та витрати по створенню та підтриманню іміджу.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання бенчмаркінгу
для отримання конкурентних переваг підприємствами. В Україні існує ціла
низка проблем, пов'язаних з конкурентоспроможністю вітчизняних товарів
на світовому ринку товарів та послуг, тому актуальним є бенчмаркінг як
складова успішного розвитку бізнесу.
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність, прибутковість,
конкурентні переваги, контролінг.
Вступ. У наш час важливою умовою ефективного функціонування
підприємств є постійний пошук шляхів, резервів підвищення прибутковості
та конкурентоспроможності їх діяльності, оцінка результатів своєї діяльності
з метою інтеграції всіх дій, спрямованих на постійне вдосконалення. Одним
із найбільш сучасних та перспективних інструментів конкурентного аналізу
та стратегічного планування є бенчмаркінг.
На сьогодні в Україні існує ціла низка проблем, пов'язаних з
конкурентоспроможністю вітчизняних товарів на світовому ринку товарів та
послуг і, водночас, невелике коло варіантів для покращення загрозливих
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тенденцій останніх років. Тому актуальним є бенчмаркінг як складова
успішного розвитку бізнесу.
Аналіз досліджень та публікацій. Дана проблема досліджувалась
такими вченими, як Г.Х.Ватсон, С.Р.Кемп, серед вітчизняних вчених даним
питанням

займались

М.С.Вертузаєв,

Е.Виноградова,

Д.В.Задихайло,

О.В.Кібенко, Д.В.Маслов та інші.
Метою статті є обґрунтування доцільності використання бенчмаркінгу
для отримання конкурентних переваг підприємствами незалежно від галузі
їхньої діяльності.
Виклад основного матеріалу. Бенчмаркінг - це техніка, спрямована на
поліпшення бізнесу або товару. Суть бенчмаркінгу в тому, що береться
процес, який організований набагато краще, ніж у вашій компанії,
проводиться

його

аналіз,

потім

робиться

порівняння,

після

якого

покращення, що підходять для вашого бізнесу, впроваджуються в нього. На
думку Механік О.В. є певна інструкція з бенчмаркінгу, а саме:
1. Головною особливістю бенчмаркінгу як підходу є адаптація
принципів, які використовуються в більш успішних компаніях. Якщо просто
перейняти чужі підходи, то вони не дадуть потрібних результатів, оскільки
не виявиться неврахованою специфіка вихідної структури. Саме тому в
якості основи для бенчмаркінгу підходять різноманітні організації, не тільки
прямі конкуренти, але і компанії, що орієнтуються на іншу цільову
аудиторію, або навіть підприємства,зовсім далекі від сфери діяльності
організації, якій необхідні покращення.
2. Наслідками бенчмаркінгу стають докорінні покращення, але тільки в
тому випадку, якщо перед тим, як почати, зрозуміти власні процеси. Якщо ви
намагаєтеся порівнювати дві моделі, одна з яких вам не зовсім зрозуміла, то
чіткої картини ви не отримаєте. Тому, перед тим як приступити до
бенчмаркінгу, зазвичай проводять моніторинг та аналіз власних виробничих
процесів.
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3. Існує кілька видів бенчмаркінгу. Внутрішній бенчмаркінг доступний
кожній компанії, оскільки порівняння процесів проводиться всередині однієї
організації. Щоб порівняння було ефективним, вибираються два однакових
процеси, один з яких успішний, а другий - ні. Після порівняння зазвичай
з'являються висновки та ідеї щодо поліпшення.
4. Конкурентний бенчмаркінг передбачає порівняння з вашими
конкурентами. Проблема полягає в тому, що досить складно отримати
важливі дані про конкурентів, так як вони зазвичай тримають такі речі в
секреті. Краще всього вибрати конкурентів, які більш успішні на ринку.
Наприклад, якщо ви займаєтеся регіональними поставками, то можете
спробувати дізнатися побільше про компанію, яка працює в усьому світі.
Іноді для конкурентного бенчмаркінгу використовуються не найкращі етичні
та легальні методи: наймають підставних співробітників, засилають шпигунів
або намагаються купити інформацію у працівників конкуруючої компанії.
5. Функціональний бенчмаркінг - процес, під час якого порівнюються
підходи до ведення бізнесу або рішення певних проблем, але в якості зразка
береться не компанія-конкурент, а фірма, що працює в абсолютно іншій
сфері діяльності. Бенчмаркінг в цьому випадку може виступати як один з
аспектів успішного взаємовигідного співробітництва.
6. Усереднений бенчмаркінг. Для цього процесу вибирають кілька
організацій, успішних кожна у своїй ніші, і намагаються виявити ефективні
підходи в роботі кожної з них. У багатьох компаній можна запозичити якісь
правильні принципи і використовувати їх в іншій сфері діяльності.
7. Після того, як відповідні процеси виявлені, настає час впровадження
покращень у своїй власній організації. Складається стратегічний план змін, а
потім він послідовно реалізується. На контрольних етапах робиться аналіз
того, що відбувається, так як буває, що деякі бізнес-процеси «не
приживаються» або не дають очікуваного ефекту. Важливо виявити такі речі
якомога раніше [1].
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Бенчмаркінг приділяє значну увагу проблемам дослідження причин
успішної

діяльності

інших

підприємств.

Основний

зміст

та

мета

бенчмаркінгу полягають в ідентифікації відмінностей з порівнюваним
аналогом (еталоном), визначення причин цих відмінностей та виявлення
можливостей

щодо

вдосконалення

об'єктів

бенчмаркінгу.

Об'єктами

бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри
продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємств.
Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології виробництва і
збуту продукції,

головну увагу приділяють пошуку резервів зниження

витрат виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції. За
допомогою цього інструменту контролінгу можна визначити цільові
параметри діяльності підприємства, яких потрібно дотримуватися, щоб
забезпечити його стабільну конкурентоспроможність [2].
Порівняно з іншими інструментами

бенчаркінг має багато переваг,

основними з яких є: оцінка глобальних трендів розвитку галузі на 7-10 років;
вибір перспективної

ніші

для бізнесу;

розробка

ефективних

моделей управління; адаптація методів управління, виробництва, маркетингу;
навчання власного

управлінського резерву;

ефективна диверсифікація

(розподіл) фінансів у проектах; вибір орієнтирів для розробки кадрової
політики компанії. Переваг немало, але для того, щоб зробити цільовий
проект бенчмаркінгу в своїй компанії, потрібна участь всіх ключових
підрозділів, а не лише

вольова вказівка власника. Бенчмаркінг може

здаватися схожим на конкурентний аналіз, але насправді він більш
пристосований до ринкових відносин, допомагаючи більш детально
розглядати важливі для споживача характеристики товару, ніж підхід
конкурентного аналізу, а також він більш впорядкований.
Сутність сучасного розуміння бенчмаркінгу зводиться до безперервного
систематичного аналізу пошуку і запровадження найперспективніших
практик, що ведуть підприємство до більш довершеної форми [3].
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Бенчмаркінг дозволить підприємству визначити сильні та слабкі сторони
конкурентів, а потім вибрати єдино правильну стратегію просування свого
товару або послуги. Це може бути зниження ціни, підвищення якості,
урізноманітнення асортименту, розташування в більш зручному місці тощо.
Ці дані допоможуть скорегувати маркетингову стратегію підприємства,
дадуть можливість переглянути свою концепцію. Більшість підприємств
використовує бенчмаркінг як один із засобів, за допомогою якого вони
залишаються конкурентоспроможними. Але існує велика кількість «пасток»,
у які потрапляють організації, що вперше використовують концепцію
бенчмаркінгу для підвищення своєї конкурентоспроможності.
Основні з них:
- Сприйняття бенчмаркінгу як «інспекційної перевірки» функціонування
підприємства.
- Припущення, що вже існуючі і схвалені «базові параметри» можуть
бути використані без змін.
- Зниження уваги до обслуговування і задоволення клієнта.
- Процес занадто великий і комплексний, щоб бути керованим.
- Неузгодженість.
- Постановка завдань, що мають занадто розмиті межі і формулювання.
- Відсутність основи для проведення бенчмаркінгу.
- Недостатньо повне дослідження партнера з бенчмаркінгу [4].
Найважливішим у бенчмаркінгу є вибір підприємства-конкурента, або
підприємства – лідера галузі як аналогів для порівняння. Зіставлення
показників ефективності дозволяє зрозуміти вразливі та раціональні сторони
діяльності підприємства у порівнянні з конкурентами і світовими лідерами в
аналогічній сфері діяльності. Це дозволяє знайти незаповнені ринкові ніші,
вийти на ймовірних партнерів з виробничо-технічної кооперації та з’ясувати
переваги злиття компаній.
У

даний

момент

бенчмаркінг

здобуває

статус

глобального

й

розглядається як інструмент міжнародного обміну бізнес-інформацією. Це
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спричинено тим, що з’являються організації, які спеціалізується на пошуку
партнерів для еталонного порівняння – «індустріальне бюро знайомств». В
Україні до цього явища ставляться з недовірою розуміючи під бенчмаркінгом
промислову розвідку. Сьогодні у нашій країні бенчмаркінг не досяг тих
масштабів, які він займає в західній практиці управління тією чи іншою
структурою. В силу існуючого у країні корпоративного менталітету на
сьогоднішній момент практично в жодній компанії не виділяються кошти на
забезпечення

роботи

окремого

департаменту

(навіть

фахівця)

по

бенчмаркінгу. В той час як на Заході це звичайна практика: існування
окремої структурної одиниці по бенчмаркінгу в «штаб-квартирах» великих
компаній – життєва необхідність.

Це дозволяє знайти незаповнені ринкові

ніші, вийти на ймовірних партнерів з виробничо-технічної кооперації та
з’ясувати переваги злиття компаній. Бенчмаркінговий аналіз може призвести
до зростання прибутковості підприємництва з високою економічністю,
створення корисної конкуренції та задоволення потреб покупців. Тому
впровадження

бенчмаркінгу

у

практичну

діяльність

українських

підприємство є гарантією зміцнення їх конкурентних позицій як на
вітчизняному ринку, так і умовою повноцінного та ефективного входження у
світовий економічний простір.
Висновки. Отже, можна зробити

висновок, що бенчмаркінг – це

визнаний та дозволений інструмент досягнення цілей та стратегій
підприємства,

заснований

на

детальному

вивченні

конкурентного

середовища та впровадження модифікованого досвіду цих підприємств, з
метою безперервного вдосконалення своєї діяльності. Тобто, можна
констатувати, що бенчмаркінг необхідний перш за все для того, щоб мати
реальне уявлення про своє місце в постійно мінливому діловому світі. Він
може служити потужним мотиваційним фактором, будучи джерелом
інформації для ваших співробітників про результати їхніх колег з компанійконкурентів.
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Бенчмаркінг є надзвичайно корисним інструментом, особливо у ситуації,
коли

необхідно

переглянути

внутрішню

ефективність

діяльності

підприємства та визначити нові пріоритети діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ РИЗИКУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У статті розглянуто вплив ризику на прийняття управлінських рішень
суб’єктами господарювання в умовах невизначеності та конкурентної
боротьби.
Ключові слова: Ризик, ризик-менеджмент, ризикозахищеність, методи
управління ризиком
У найширшому розумінні ризиком називають невизначеність щодо
здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. У сучасній практиці процес
управління ризиками розглядається як ключовий напрям менеджменту.
Велика увага приділяється вивченню ризикових сфер i основних видів
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ризиків,

пошуку

ефективних

методів

їх

оцінювання,

контролю

та

моніторингу, а також створенню відповідних систем управління [7].
Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться
i не призведе до небажаних наслідків. Оскільки повністю уникнути ризиків
неможливо, ними можна i потрібно свідомо керувати, пам’ятаючи про те, що
вci види ризиків взаємопов’язані i їхній рівень постійно змінюється під
впливом динамічного оточення. Безсумнівно, що ризик є імовірнісна
категорія, яку рекомендується розглядати як ймовірність виникнення
визначеного рівня втрат, що обґрунтовано великою кількістю наукових праць
зарубіжних і вітчизняних дослідників [2].
При всебічній оцінці ризику варто було б встановлювати для кожного
абсолютного чи відносного значення величини можливих втрат відповідну
ймовірність виникнення такої величини. Побудова кривої ймовірностей (чи
таблиці) покликана бути вихідною стадією оцінки ризику. Але застосування
для підприємництва найчастіше є надзвичайно складною задачею. Тому
практично приходиться обмежуватися спрощеними доходами, оцінюючи
ризик

по

одному

характеристиками,

чи
які

кількох

показниках,

підтверджують

що

найважливіші

є

узагальненими
судження

про

прийнятність ризику. Розглядаючи одні з головних показників оцінки ризику
варто, на початку, виділити зони ризику по величині втрат
Безризиковою є зона, де втрати відсутні, тобто має місце переважання
прибутку. Зона допустимого ризику не позбавляє суб’єкта підприємницької
діяльності отримувати прибуток, який є вищим за наявні втрати, що надає
сенсу відповідному виду економічної діяльності, яку проводить суб’єкт
господарювання. Межа зони допустимого ризику відповідає рівню втрат,
рівному розрахунковому прибутку від підприємницької діяльності. Область
критичного ризику характеризується можливістю втрат, що перевищують
величину очікуваного прибутку, до величини розрахункового доходу. Отже,
зона критичного ризику характеризується небезпекою втрат, що свідомо
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перевищують очікуваний прибуток i можуть призвести до втрати всіх
активів, які були вкладені у справу.
Окpiм критичного, доцільно розглянути ще одну зону ризику —
катастрофічну. Зона катастрофічного ризику є областю втрат, що по своїй
величині перевершують критичний рівень i своєму максимумі можуть
досягати величини, рівній майновому стану підприємства. Катастрофічний
ризик здатний призвести до краху, банкрутства, закриттю i розпродажу
майна господарюючого суб’єкта. Наявні математичні підходи трохи
абсолютизують компоненти економічної поведінки людини. У сучасних
українських умовах застосування ймовірнісного підходу до прогнозування
економічної поведінки суб’єктів, що господарюють, ускладнене через
наявність факторів, що не піддаються математичному моделюванню. Існує
класифікація типів особистості залежно від того, як люди відносяться до
грошей. У ній в основу закладені символічні фактори, що пов’язані з грішми:
безпека, сила, воля, любов; виділяють також і статеві відмінності.
Так, чоловіки дають грошам велику цінність, а жінки більше
переживають із приводу відсутності грошей і заздрять забезпеченим людям.
З

віком

підсилюється

здатність

планувати

бюджет,

збільшуються

нагромадження. Дослідження показали, що жінки в більшій мірі, ніж
чоловіки, а молоді в більшій мірі, ніж літні, витрачають гроші для
самозаспокоєння. Залишається маловивченим питання відношення до грошей
залежно від якостей особистості. Хоча уже відомо, що екстраверти
відносяться до грошей більш безтурботно, чим інтроверти. Крім того, люди з
низькою самооцінкою чи невпевненістю в собі або занадто ощадливі, або
зовсім неощадливі, а зайняті накопиченням менше задоволені життям, чим ті,
у кого превалюють соціальні цінності.
Для дослідження переваг і відносин застосовуються два підходи —
синтетичний і аналітичний. У синтетичному підході інтегральна кількісна
оцінка відношення ґрунтується на оцінці товару по різних характеристиках.
В аналітичному підході використовується протилежний логічний ланцюжок.
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Спочатку класифікується перевага різних товарів з відомими сукупностями
властивостей. Потім за допомогою статистичних методів виводяться
суб’єктивні оцінки окремих характеристик. За ступенем готовності клієнтів
йти на ризик (з відповідною класифікацією банківських продуктів) виділяють
клієнтів:
- консервативних;
- тих, що прагнуть не ризикувати;
- готових йти на ризик;
- схильних до спекуляцій;
- особливо схильних до спекуляцій.
Крім того, серед клієнтів-вкладників можна виділити обережних,
відкритих, суверенних. Для обережних головним є безпека розміщення
засобів. Для таких клієнтів важливу роль грають традиційні форми
нагромадження. Вони не люблять вдаватися в деталі окремих банківських
продуктів. Клієнти такого типу воліють одержувати чіткі однозначні
пропозиції, спрямовані на рішення проблеми, що їх цікавить. Відкриті
клієнти-вкладники вважають, що поглиблене вивчання питання розміщення
засобів, як правило, себе виправдує. Такі вкладники мають досвід роботи з
цінними паперами. Не володіючи глибокими спеціальними знаннями, вони
цікавляться

оптимальними

консультантами,
розміщення

цінують

засобів,

що

рішеннями,

чіткі

й

наданими

однозначні

пропонуються

з

компетентними

рекомендації

ініціативи

гарного

консультантів.

Суверенний вкладник самостійно вивчає продукти, запропоновані ринком
капіталу, стежить за його розвитком, жадає від банку широкого вибору
банківських продуктів.
Соціально-психологічного аспекту взаємин стосується також питання
ділової етики стосовно клієнтів. Наприклад, А.Вагнер виділяє три етичних
аспекти діяльності кредитних інститутів:
-

по-перше, боротьба за довіру клієнтів і його збереження;
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-

по-друге,

організація

умов

для

високо

морального

поводження і лояльності службовців;
-

по-третє, створення і збереження високого авторитету в

суспільстві.
Ризик — це ситуаційна характеристика діяльності будь-якого суб’єкта,
що господарює, що відображає невизначеність її результату і можливі
несприятливі наслідки у випадку неуспіху.
Можна зробити висновок, що зниження зовнішніх ризиків тісно
пов’язано зі змінами на макрорівні, що полягають у застосуванні мір
економіко-правового характеру регулювання економіки. Внутрішні ризики є
об’єктами аналізу і управління для керівництва суб’єкта господарювання, що
вирішують завдання підвищення ефективності його функціонування.
Формування системи управління ризиком (ризик-менеджмент) на
підприємстві необхідно здійснювати в чітко визначеній послідовності.
Ризикозахищеність підприємства проводиться в трьох напрямах:
фінансової діяльності, інвестиційної діяльності та операційної діяльності.
Щодо ризикозахищеності фінансової діяльності, то варто зауважити, що
йдеться про фінансову стійкість підприємства, яка визначається на основі
великої

групи

фінансово

економічних

-

показників

і

передбачає

рентабельність і самофінансування діяльності, фінансову незалежність
підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Інвестиційна

діяльність

підприємства

має

найбільший

ступінь

ризиковості, адже саме завдяки прогнозованим та обґрунтованим рішенням
апарату управління забезпечується отримання доходу від даних операцій.
Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності спрямований на підвищення
привабливості інвестицій у націлений на зниження втрат від ризикових
операцій або взагалі їх уникнення. Ризикозахищеність операційної діяльності
підприємства пов’язана з основною діяльністю підприємства, ключовими
елементами

якої

є

реалізація

товарів,

маркетингової стратегії підприємства.
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робіт

(послуг),

проведення

Успішна діяльність господарюючого суб’єкта в цілому великою мірою
залежить від обраної стратегії управління ризиками. Мета процесу
управління ризиками полягає в їх обмежені або мінімізації, адже повністю
уникнути ризиків неможливо. Управління ризиками, спрямоване на
забезпечення отримання відповідної винагороди з прийняття ризиків.
Ідентифікація та аналіз ризику на якісному рівні є необхідною, проте ще
недостатньою процедурою. Кількісне оцінювання рівня ризику — це
важливий етап процесу управління, який має включати оцінювання
реального (фактичного) ризику, а також встановлення меж допустимого
ризику для окремих операцій, організаційних підрозділів і фінансової
установи в цілому. Водночас, необхідно оцінити й ризики освоєння нових
ринків, продуктів і напрямів діяльності. Методи оцінки ризику формалізують
процес вимірювання та розрахунків, мають визначати три основні
компоненти ризику:
-

розмір (величина) — сума можливих втрат;

-

ймовірність настання негативної події;

-

тривалість періоду впливу ризику.

Ймовірність

настання

певної

події

визначається

за

допомогою

об’єктивних i суб’єктивних методів. Об’єктивні методи визначення
ймовірності ґрунтуються на обчислені частоти, з якою в минулому сталася ця
пoдiя. Це методи теорії ймовірностей, економічного аналізу, статистики,
теорії ігор та інші математичні методи.
Суб’єктивні методи спираються на використання оцінок i критеріїв,
сформованих на підставі припущень, власних міркувань i досвіду менеджера,
оцінок експертів, суджень консультантів, порад консалтингових фірм та ін.
Суб’єктивні методи застосовують тоді, коли ризики не піддаються
кількісному вимірюванню — квантифікації. Для оцінки величини цінових
фінансових ризиків господарюючого суб’єкта, в основному, використовують
три групи показників:
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-

статистичні величини (стандартне відхилення, варіація, дисперсія,

коефіцієнт β);
- непрямі показники ризиковості діяльності, обчислені зазвичай у формі
фінансових коефіцієнтів за даними публічної звітності;
- аналітичні показники (індикатори), призначені для оцінки виду ризику
(валютного, відсоткового, кредитного, інвестиційного, незбалансованої
ліквідності та iн.) в процесі внутрішнього аналізу діяльності господарюючого
суб’єкта.
Оцінка величин нецінових фінансових ризиків є завжди суб’єктивною,
заснованою на методах експертних оцінок і методах аналітичного
прогнозування розвитку ситуацій (SWOT-аналіз, матриця ефективності
сегментів ринку, PEST-аналіз [6]). Таким чином, ризик у діяльності суб’єктів
господарювання є невід’ємною і важливою складовою, від якої залежить
успіх вирішення нагальної проблеми чи понесення певних втрат. Визначені
функції ризику наглядно демонструють роль ризику в економічних процесах.
Саме застосування різноманітних прийомів і методів управління
ризиками дасть змогу проводити свою діяльність з найнижчими втратами.
Запровадження системи ризик-менеджменту сприяє ефективній діяльності та
перспективним шляхам розвитку підприємства. Поглиблене вивчення
досвіду зарубіжних країн управління в кризових ситуаціях дасть змогу
вчасно та максимально виважено реагувати вітчизняним підприємствам на
зміни в різних секторах економіки.
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УДК 658.589(045)
М. Розвора
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглядаються проблеми ефективності капіталовкладень в
інновації та виокремлюються основні етапи управління економічною
ефективністю інноваційних проектів на підприємстві.
Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційний проект, ефективність
інноваційних проектів, прибутковість капіталовкладень.
У

сучасних

умовах

розвитку

економіки

постійно

відбувається

ускладнення діяльності підприємств через поглиблення кризових явищ,
посилення конкуренції та не стійку ситуацію в економічній та політичній
сферах. У таких не стійких умовах підприємство потребує певних змін,
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удосконалень та нових шляхів для рішення проблем. Для їх вирішення
керівники підприємств намагаються знайти необхідну та раціональну
систему управління інноваціями, яка б дала змогу повністю відобразити
слабкі сторони підприємства, запропонувати шляхи для їх покращення та
максимізувати прибутки підприємства в процесі застосування даної системи.
Тому можемо сказати, що управління інноваціями набуває актуальності в
наш час, а саме за рахунок підвищення темпів розробки та впровадження
інноваційних ідей та проектів на підприємствах.
Термін «інновація» як економічна категорія була визначена на початку
ХХ століття Й. А. Шумпетером [4]. В той час це поняття розкривало і
обґрунтовувало певні зміни, що впроваджувались для використання
споживачів нових товарів, транспортних засобів, ринків або ж форм
організації на виробництві.
Інновація – це нововведення, використання якого приводить до якісних
змін у виробництві з метою отримання соціально-економічної вигоди
(ефекту) [3]. Тобто обов’язковим результатом упровадження інноваційного
проекту має бути ефективність, виражена в збільшенні доходів чи економії
витрат.

Оскільки

важливим

інноваційні

питанням

їх

проекти

упровадження

потребують
та

капіталовкладень,

забезпечення

успішного

функціонування є повернення таких інвестицій.
Проблема комплексної оцінки ефективності інвестицій та інновацій
постійно перебувала й перебуває в центрі уваги вчених-економістів – як
класиків вітчизняної економічної наукової думки, зокрема, М. Кондратьєва,
М. Туган-Барановського, так ісучасних учених, таких як В. Бернс, І. Бланк,
Є. Брігхем, В. Богачов, С. Валдайцев, С. Ілляшенко, П. Завлін, І. Казанцев, Т.
Калінеску, В. Ковальов, В. Коюда, М. Крупка, О. Львов, Л. Мендель, П.
Орлов, О. Стоянова, Б. Твісс, Р. Фатхудінов, П. Хавранек, В. Шапіро, О.
Шеремет, А. Яковлєв та ін.
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Проте

питання

ефективності

капіталовкладень

та

управління

економічною ефективністю інноваційних проектів підприємства потребують
подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідити шляхи підвищення
ефективності капіталовкладень в інноваційні проекти, які були б спільними
для будь-яких підприємств, що займаються розробкою і впровадженням
нових продуктів чи послуг.
Придбання інновацій не завжди свідчить про прибутковість інвестицій.
Просто більше витрачати зазвичай означає втрату ресурсів у пошуку
прибутковішого проекту. Кращим рішенням є не збільшувати затрати, а
підвищувати ефективність базових витрат – збільшувати повернення коштів,
укладених в інновації, піднімаючи показник “ROI” компанії [4].
Як правило, інновація є не повністю новим продуктом, а лише має
додатковий значний елемент новизни. Найбільш прибутковими формами
інновацій є прості лінійні розширення. Інновація може бути у формі нового
продукту, технології, процесу й навіть маркетингу існуючого продукту або
послуги.
Дослідження показують, що зростаючі інвестиції в інновації призводять
до зменшення прибутковості вкладень. Тобто кожна додаткова грошова
одиниця, вкладена в розробку та впровадження нового продукту, у
результаті приносить усе менше й менше доходу. Витрати, вищі від певного
рівня на портфель інновацій, не приносять очікуваний дохід. Зазначений
рівень у життєвому циклі інновацій є стадією зрілості, після якої подальші
інвестиції

характеризуються

зменшенням

ефективності,

навіть

щодо

збиткових проектів. Іншими словами, з кожним додатковим проектом
повертається все менше й менше коштів, оскільки очевидно, що
підприємства інвестують спочатку в найбільш привабливі проекти, а з
кожним наступним вкладенням прибутковість проекту зменшується, допоки
можливо прибутковість проектів уже є сумнівною [3].
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Закономірність

зменшення

прибутку

при

розгляді

ефективності

інноваційних проектів пояснює випадки, при яких збільшення витрат на
дослідження і розробки підприємства не приводить до значного збільшення
продажу. Такі підприємства не розвивають виробництво, вони лінійно
збільшують витрати на нові ідеї і продукти, не змінюючи процеси, системи,
структури, які визначають прибутковість інвестицій.
Тому, ураховуючи, що в кожного підприємства своя крива ефективності
інвестиційних проектів, підприємствам потрібно підвищувати область
зазначеної кривої, збільшуючи тим самим ефективність капіталовкладень.
Результатом підвищення ефективності проектів може бути збільшення
якісних нових продуктів, швидша розробка з меншими витратами, а отже,
збільшення прибутку, що дає можливість підприємствам інвестувати більше
із збереженням високого рівня доходності проектів.
Підвищення ефективності інноваційних проектів потребує розуміння,
що інновації – не окрема сфера діяльності, а багатофункціональна
властивість, яка потребує професійності й компетенції на кожному етапі.
Успішні інновації є наслідком добре організованого ланцюга із чотирьох
етапів: генерація ідей, відбір проектів, розробка й комерціалізація [5]. Усі
чотири елементи взаємопов’язані й ефективність проекту залежить від рівня
кожного з них (табл. 1).
Таблиця 1.
Ланцюг запровадження інноваційного проекту
Генерація ідей

Відбір проектів

Ідея нового
продукту або
технології

Стратегія й
об’єднання нового
продукту

Нова концепція
бізнесу або
можливості

Керівництво
новими
ініціативами
Відслідкування і
визначення
оптимальних
проектів

Інтуїція споживчих
потреб

Розробка
Дисципліна й
ефективність
процесу на кожній
стадії

Комерціалізація
Планування
маркетингу й
інвестицій

Вчасність на ринку

Дослідження
споживачів і
сегментація ринку

Ліквідація вузьких
місць і визначення
відповідальних
проекту

Дослідження
реакції конкурентів
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Продовження таблиці 1.
Тренд-аналіз і
прогноз
Розповсюдження
і розширення
існуючих ідей

Сприяння
прийняттю
рішення
про формування
нового проекту
Використання
прогресивної
методології
оцінки

Паралельне
планування робочих
етапів

Прийняття рішень
щодо реклами та
просування товару

Розміщення ресурсів

Супровід продукту

Ефективність інноваційного проекту спричиняється як внутрішнім
механізмом його організації, так і станом його взаємодії із зовнішнім
середовищем.
Таким внутрішнім механізмом його організації на нашу думку має бути
система управління інноваціями

підприємства (СУІП),

до ключових

підсистем якої мають входити: інформаційна підсистема; функціональна
підсистема; організаційна підсистема; підсистема стимулювання (рис.1).
мотивація персоналу
мотивація споживання
мотивація виробництва

Підсистема
стимулювання

Функціональна
підсистема

Організаційна
підсистема

Інформаційна
підсистема

Планування і прогнозування
Аналіз ринку та можливостей
Вибір та реалізація
інноваційних проектів

Розробка оптимальної структури
Інжиніринг бізнес-процесів

Рисунок 1. Структура побудови системи управління інновацій
підприємства
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Дані чотири підсистеми зв’язані між собою, доводять до згоди умови
своєї діяльності із загальноекономічними та ринковими цілями на
зовнішньому ринку, а також можуть мати вплив на створення окремих
частин системи та загальних стратегічних цілей діяльності підприємства.
Сама по собі інформаційна підсистема забезпечує пошук, збір та
обробку первинної інформації, яка є доступною для всіх рівнів СУІП. Вона
займається моніторингом стану на зовнішньому ринку на предмет появи
небезпек для реалізацій інновацій, аналізує роботу конкурентів та
відображає реальну картину змін вподобань та поведінки споживачів.
Функціональна підсистема є серцем СУІП. Ця підсистема несе
відповідальність за правильний вибір інноваційного проекту реалізації,
аналізує можливості та небезпеки на ринку, які можуть спричинити
дисбаланс у діяльності підприємства та призвести до погіршення роботи
всієї системи управління, контролює всі важелі управління з боку
керівництва,

а

також

виконання

поставлених

цілей

та

стратегій

підприємства.
Прямі зв’язки з системою існують лише у інформаційної та
організаційної підсистемах, а також у підсистемі мотивацій, що робить
можливим здійснювати вплив, доповнювати та видозмінювати вже існуючу
економічну стратегію, якщо це є необхідним через умови господарювання
або необхідність у часі [1].
Ще однією з підсистем, яка має важливе місце у реалізації всієї системи
в цілому, є організаційна, котра несе відповідальність за побудову на
підприємстві структур організаційної діяльності, технічного або фінансового
забезпечення, маркетингу, логістики та інших.
Мотиваційна підсистема – остання, але не менш необхідна у
функціонуванні всього підприємства. Саме вона забезпечує необхідний
рівень мотивації працівників для подальшого досягнення цілей, завдань та
існуючих планів на підприємстві, а також для корпоративного розвитку.
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Не менш важливим є зовнішнє середовище, оскільки потрібно бачити
ринок і конкурентів, швидке виділення нових тенденцій і реакції споживачів
дозволяє підприємствам першими розпочати нові проекти й, відповідно,
підвищити вартість бізнесу.
Успішним запуском проекту є маркетинг нового продукту. Часто в
компаніях служби розробки й маркетингу існують окремо, не пов’язуючи
свою діяльність, що є неправильним з точки зору комерціалізації. Насправді
потрібно запускати маркетингову діяльність щодо проекту на ранніх стадіях
процесу розробки інновації, щоб не втрачати час, а відповідно, і доходи.
Важливо також правильно керувати поставками продукції, щоб продукти
потрапляли до місця призначення вчасно й без збоїв, і розумно просувати
продукцію на ринок.
У реалізації всіх стадій упровадження проекту не обов’язково
покладатися на власні сили, оскільки кожен етап потребує неабияких зусиль
і різних умінь. Успішний менеджмент інноваційною та інвестиційною
діяльністю передбачає застосування аутсорсингу, тобто віддавати деякі дії
даного процесу іншим компаніям або просто купувати необхідні елементи.
Деякі підприємства переважно купують ідеї, інші – уже розроблений
продукт, оскільки нововведення можуть упроваджуватися незалежно від
того, ким створена інновація – самою організацією чи придбана як готовий
продукт в іншого розробника.
Тим не менш, етап розробки нового продукту займає досить багато
часу, тому може не включатися до інноваційного циклу [2].
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що
прибутковість капіталовкладень в інноваційні проекти залежить від таких
основних моментів, як: - підвищення кривої ефективності інноваційних
проектів; - успішне управління ланцюгом інноваційного процесу й
своєчасність проходження всіх етапів з генерації ідей, відбору проектів,
розробки нових продуктів чи технологій та їх комерціалізації; -правильне
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розподілення виконання стадій проекту: застосування аутсорсінгу та
контроль виконання на кожному етапі.
Управління інноваційним процесом завжди в центрі уваги прогресивних
керівників, оскільки в час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу
тільки

інновації

здатні

забезпечити

додаткову

прибутковість

капіталовкладень.
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І. О. Олійник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЄЮ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
У статті розглянуто сучасну систему менеджменту та складові елементи
що

її

формують. Досліджено

вплив
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сучасних технологій

системи

менеджменту на функціонування елементів організаційних структур,надано
практичні рекомендації для впровадження структурних змін та виробничих
елементів.
Ключові слова: менеджмент,система менеджменту, складові системи
менеджменту,

організаційна

структура

підприємства,фактор

внутрішнього середовища, технологія, технологія системи менеджменту,
система адаптивного менеджменту.
Постановка

проблеми.

Процес

керування

організацією

в

наш

динамічний ринковий час досить складним. До того ж досягти успіхів на
цьому поприщі неможливо, використовуючи тільки власну інтуїцію або сухі
заучені формули. Важливо визначити послідовність та відповідність
елементів системи менеджменту та технологію застосування у відповідності
сучасних потреб підприємства.
Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн
світу є використання системи сучасного менеджменту, тобто науково
обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією.
Менеджмент, та його цілісні складові у відповідності процесу взаємодії
виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення
інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і
пропозиції,

тактичного

структури,

що

співвідношення

повноцінно

формує

технології
систему

та

організаційної

управління

сучасним

підприємством.
Актуальність відповідних теоретичних досліджень полягає у тому, що
процес удосконалення та формування системи менеджменту та оцінка
елементів технології управління дає можливість досягнути стрункої
побудови

організації,

зменшити

трудомісткість

управлінських

робіт,

оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський
вплив, зосередити зусилля усіх працівників на досягненні поставлених цілей.
Наука управління за останні два-три десятиріччя пережила більш
глибокі зміни, ніж за весь попередній період свого розвитку. Вдосконаленню
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управлінської практики посприяв прогрес в оргтехніці, і те, що відбувається
сьогодні в теорії і практиці управління, називається «тихою управлінською
революцією», її початок збігся із вступом західного суспільства в
інформаційну стадію. На зміну старій раціоналістичній концепції управління
приходить нова неформальна, яку прийнято називати маркетинговою,
організаційною, технологічно, інформаційною.
Особливу актуальність в елементах системи менеджменту визначено
організаційній структурі, як чиннику, що впливає на ефективність управління
персоналом на підприємстві, що набуває в процесі розробки концептуально
нової моделі та механізмів, що забезпечують гармонійну пропорцію між
ефективністю управління персоналом, виробництвом та споживанням
продукції на ринку в країнах з ринковою економікою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато які вітчизняні вченіекономісти та сучасні практики менеджменту (Н. Чумаченко, А. Аміша, В.
Черняк, Ю. Бажал, В. Ревенко, Л. Евенко, Ф. Евдокимов, М. Пономарьов і
інш.) в своїх роботах неодноразово зазначають, що економічна криза в
Україні багато в чому зумовлена тим, що процес трансформації в ринкові
форми відбувається ж економічно не в ефективних структурах. Сучасні
проблеми та численні прогнозні дослідження впливу внутрішнього та
зовнішнього фактора в сучасних умовах роботи та моделювання управління
персоналом підприємств підкреслюється також в роботах С. Леонтьева, А.
Курочкина, В. Хицеяко, А. Семенова, С. Кузнецова, В. Амбросова, Т.
Марсніча, Ф. Фарні, Р. Грюніга, І. Хевтце, А. Каммеля, Р. Патюрсля, Р.
Пілснцо і інш.
Враховуючи посилення впливу даного чинника на роботу підприємства,
виникає необхідність в аналізі трансформацій організаційних структур
управління підприємством, виявленні сучасних тенденцій в їх еволюції,
дослідження складових елементів системи менеджменту та дослідження
складових сучасного процесу управління.
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Організаційна структура підприємства — набір типових форм взаємодії
між співробітниками та підрозділами компанії. Розрізняють формальну та
неформальну структуру організацій, їх неоптимальне співвідношення
свідчить або про високий ступінь бюрократизації, або про відсутність
необхідного ступеня формалізації у роботі компанії.
Організаційна структура служить матеріальною основою системи
управління підприємством і багато в чому визначає комунікаційну
основу та розподіл повноважень в управлінні персоналом.
Актуальність дослідження підтверджується низкою наукових
праць таких вчених, як Е. Мейо, П. Друкер, М. Мескона, І. Ансоффа, X.
Мінцберга, Дж. Р. Гілберта та інших. В роботах Долішнього М.І.,
Злупка С.М., Вовканича С.И., Писаренка С.М. та інших також
розглядаються питання проблем організаційно-управлінських структур
та людського фактору.
Метою статті є дослідження взаємовпливу сучасних технологій системи
менеджменту на розвиток та впровадження елементів організаційноуправлінських структур, та складових комплексного підходу до механізму
управління, розробка практичних рекомендацій щодо структурних змін
організацій

та

виробничих

елементів

у технологіях

управління

на

виробничих підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Важливим фактором внутрішнього
середовища є технологія, під якою розуміють спосіб перетворення вхідних
елементів (матеріалів, сировини) на вихідні (продукт, виріб) шляхом
виконання операцій [4]. Вона передбачає поєднання кваліфікованих навичок,
обладнання, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, які
необхідні для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи
людях.

Технологія

менеджменту,

як

зазначають

науковці,

визначає

послідовність і процедури реалізації функцій управління, систему і порядок
документообігу

на

підприємстві,

порядок

використання

визначеної

сукупності технічних засобів для роботи з інформацією (збір, переробка,
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збереження, використання). Основні вимоги до технології менеджменту
можна звести до таких:
1.

формулювання проблем, розробка і вибір рішення мають бути

сконцентровані на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна
інформація;
2.

інформація має надходити від усіх підрозділів фірми, що

перебувають на різних рівнях управління і виконують різні функції;
3.

вибір і прийняття рішень мають виражати інтереси і можливості

тих рівнів управління, на які покладається виконання рішення або які
зацікавлені в його реалізації;
4.

суворе дотримання підпорядкованості у відносинах ієрархії

управління, жорстка дисципліна, висока вимогливість [6, 11].
Технологія,

як

фактор

внутрішнього

середовища,

пов'язана

з

організаційною структурою управління підприємством через поетапний
процес операцій, в яких зазначається кількість, послідовність і характер
операцій, відповідні способи, прийоми, технічні засоби, визначення
оптимальних умов проходження процесу в часі та просторі. Для підвищення
ефективності технології в системі управління велике значення мають аналіз,
дослідження організаційних операцій, подання їх у графічній і текстовій
формах, типізація і стандартизація, а звідси й проектування, поєднання
однорідних операцій, переведення їх на машинне виконання з метою
зниження трудомісткості процесу управління.
Поняття «технологія» в системі менеджменту тісно пов'язане з процесом
алгоритмізації операцій і процедур у межах тих або інших функцій керівної
системи. Збір і опрацювання інформації в керівній системі, підготовка й
прийняття управлінських рішень, організаторська робота з реалізації рішень
– усі ці процеси управлінського впливу, виконувані менеджером, слід
розглядати як упорядковану послідовність операцій [11].
Велике

значення

має

соціальна

діяльність.

Результативність

інноваційної, виробничої, комерційної та економічної діяльності фірми
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безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і компетентності
усіх

категорій

працівників,

дієвості

мотиваційного

механізму,

що

використовується, умов праці і життя, що постійно підтримуються на
належному рівні. Тому ефективне управління персоналом має бути
пріоритетним і найважливішим напрямом діяльності кожного підприємства в
умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
У ході дослідження організаційної структури, як важливої складової
системи менеджменту сучасного підприємства вивчаються:
- оптимальність

розподілу

функцій

на

підприємстві

(наприклад,

дублювання функцій чи відсутність відповідального за функцію);
- ступінь формалізації основних бізнес-процесів в технології системності
управління (розмитість зон відповідальності за певні функції, дублювання
організаційного порядку, ступінь функціональності існуючих посадових
інструкцій тощо);
- методи

прийняття

управлінських

рішень

(ступінь

керованості

компанії)[3].
У результаті дослідження організаційної структури та елементів
технологічного системного дослідження та прийняття управлінських рішень
формується об'єктивна інформація про стан організаційної структури своєї
компанії, на основі якої можна робити висновки про ступінь її ефективності,
а також обирати стратегію її трансформації.
Серед сучасних технологій системи менеджменту діючих виробничих
підприємств потрібно виділити такі тенденції:
–

управління кадрами як набір управлінських процедур змінюється

на управління персоналом на основі науково-обгрунтованного підходу;
–

технології управління якістю передбачають опис не тільки всіх

технологічних та бізнес-процесів, а інструкції для персоналу та моделі
виконання;
–

технології управління проектами передбачають формування

спеціальних команд персоналу, де використовуються проектні структури [9].
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Все це впливає на вибір, модернізацію та удосконалення організаційних
структур системи управління на прикладі досліджуваних підприємств в
державі. Серед них, найбільш доцільним є використання програмно-цільових
груп,

що

дозволяють

використовувати

структури,

орієнтовні

на

нововведення, а також адаптивні структури, які вирішально впливають на
особливості застосування адаптивної системи менеджменту в сучасних
змінних умовах.
На рис. 1. представлено приклад формування структур для програмноцільових

груп,

що

будуть

орієнтовані

на

всі

напрямки

розвитку

підприємства, а також враховувати розвиток системи управління персоналом.
Адаптивні структури формуються з персоналу організації відповідно до
змін зовнішнього та внутрішнього середовища на фоні стратегічного
планування, забезпечення ресурсами тощо.
Система адаптивного менеджменту

Структури, орієнтовані на
інновації

Адаптивні структури

Проектна оргструктура

Матрична оргструктура

Конгломератна структура

Рисунок 1. Система адаптивного менеджменту та елементи
оптимальних структур технології управління
Результативним

елементом

системи

менеджменту

та

технології

застосування елементів управління у практичній діяльності є управлінські
рішення. Управлінські рішення також взаємопов’язані з організаційною
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структурою управління, адже, реалізуючи їх, керівники безпосередньо
впливають

на

працівників.

Як

зазначають

теоретики

менеджменту,

управлінське рішення – це формалізований на альтернативних засадах метод
менеджменту, за допомогою якого керуюча система організації має змогу
безпосередньо впливати на керовану. Управлінські рішення формуються в
процесі

вибору

альтернатив

і

стають

відображенням

результатів

управлінської діяльності. Це результат дій, намірів, висновків, міркувань, які
спрямовані на реалізацію цілей управління [7; 10]. Для прийняття
управлінських рішень необхідно розглянути процеси, проблеми виробничогосподарської, збутової та інших видів діяльності з орієнтацією на цілі,
економію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, одержання прибутку
тощо.
Висновки. Таким чином система сучасного менеджменту та теоретична
складова технології управління і її елементи формальної взаємодії забезпечує
удосконалення існуючої системи менеджменту підприємств, стану керованої
підсистеми

організації,

підрозділів

основної

діяльності

організації,

удосконалення виконання основних управлінських функцій в організації,
поліпшення використання методів управління в організації, формування
основних напрямів створення ефективної системи управління бізнесом
організації, удосконалення менеджерського складу та функціонування інших
систем управління, а також формування складових інтелектуального капіталу
сучасної дієвої організації.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ
СЕРЕДОВИЩЕМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянута сутність та особливості управління внутрішнім
середовищем та заходи щодо удосконалення системи управління внутрішнім
середовищем підприємства.
Ключові

слова:

управління

внутрішнім
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середовищем

підприємства,

організаційна структура управління, структура, керівник, підрозділ.
Розвиток світової і української економіки тягне за собою підвищення
конкуренції на більшості міжнародних і національних ринків. У зв’язку з
цим, для підприємств особливого значення набуває ефективне використання
всіх наявних у його розпорядженні ресурсів.
При цьому необхідно відзначити, що саме в сфері процесу управління
внутрішнім середовищем підприємства приховані значні резерви підвищення
ефективності і конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта.
Застосування ефективної управлінської системи гарантує динамічний
розвиток підприємства і дозволить значно підвищити продуктивність праці.
У сучасних умовах даний процес неможливий без вдосконалення. При цьому
необхідно підкреслити, що процес вдосконалення системи управління
внутрішнім середовищем підприємства - явище комплексне, яке потребує
структурованого підходу.
Ці положення визначають актуальність даної теми, її вивчення, аналізу й
удосконалення.
Питанням

вдосконалення

механізмів

управління

внутрішнім

середовищем підприємства були присвячені праці таких вчених, як О.І.
Амоша, С. Бір, І.А. Бланк, М.Г., В.В. Вітлінського, С.М. Клименка, О.С.
Дубрової, В.В. Лук’янової, Т.В. Головач Г.І. та ін.
В роботі досліджується проблема управління внутрішнім середовищем
підприємства, розглянуто сутність та особливості управління внутрішнім
середовищем

підприємства,

а

також

обґрунтовано

заходи

щодо

удосконалення системи управління ним.
Управління - це вплив на працівників з метою досягнення цілей, що
стоять перед підприємством і його працівниками. Воно базується, з одного
боку, на багатьох галузях знань, таких, як економіка і політологія, соціологія
і психологія, інженерні дисципліни, статистика, а з іншого боку - на
безпосередньому узагальненні досвіду управління різними підприємствами,
організаціями і компаніями у ході тривалої історії розвитку людської
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діяльності.

Та

обставина,

що

управління

виробничо-господарськими

процесами врешті-решт зводиться до управління людьми, передбачає свідоме
регулювання діяльності колективу - форм його організації, мотивації дій і
характеру взаємовідносин між його членами. У зв’язку з цим і виникає
потреба виявлення механізму міжособистісних відносин та вивчення
закономірностей формування у працівників ціннісних орієнтацій. Однак
колектив не лише об’єкт, а одночасно і суб’єкт управління, оскільки
працівники мають брати активну участь у здійсненні управлінської
діяльності.

Тому

важливо

правильно

розуміти

процес

формування

управлінських впливів і способи взаємодії людей у цьому процесі.
Менеджмент підприємства і його організація у ринковому середовищі
висуває вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Сучасний
управлінець – це людина, що володіє загальними основами науки управління
і специфічними знаннями і вміннями в галузі цієї науки [2, с.262].
Концепція управління внутрішнім середовищем підприємства, що
базується на оптимізації робочого часу або господарських процесів, або
зниження витрат часу або витрат звертання, або виробництва високоякісної
продукції, поступово відходить в минуле. З точки зору сучасної теорії
управління

внутрішнім

середовищем

підприємства

являє

собою

самоорганізовану систему у всіх його виявах, що має на увазі ліквідацію
багаторівневої ієрархії, формування центрів прибутку шляхом усунення
паралелізму в управлінні виробництвом і збутом, формування сегментів
виробничо-збутової сфери.
Керівництво вищої ланки більшості підприємств постійно перебуває в
пошуку такої організаційної структури, яка б дозволяла найефективніше
використовувати ресурси та досягати поставлених цілей. При цьому
організаційна структура кожного підприємства, маючи загальні ознаки щодо
забезпечення послідовності й постійності виробничого процесу та адаптації
підприємства до умов зовнішнього середовища, є індивідуальною.
Стосовно управління ефективність є мірою точності або досягнення
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об’єктом управління очікуваного стану. Він задається за допомогою
планованих параметрів, стандартів (продуктивність праці, рентабельність,
собівартість тощо).
Виявлення ефекту від системи управління внутрішнім середовищем
підприємства відрізняється підвищеною складністю, що обумовлено її
подвійною роллю. По-перше, управлінська праця не здійснюється сама по
собі або сама для себе. Вона забезпечує організацію спільної праці, тому її
ефективність необхідно «шукати» у загальних показниках діяльності
організації. Другою стороною об’єкта застосування зусиль управлінської
праці є власне використання системи управління внутрішнім середовищем
підприємства, з метою забезпечення його нормального функціонування та
розвитку. Виходячи з цього, можна стверджувати, що існує два види ефекту
організації управління [3, с.97]:
1. Такий, що проявляється в кінцевих результатах спільної праці. Це так
звана ефективність в широкому розумінні. При цьому прямого збігання
(відповідності) рівнів, динаміки ефекту і кінцевих результатів немає. Це
обумовлено тим, що кінцеві результати залежать не лише від організації
управління, але й від інших факторів виробництва.
2. Такий, що проявляється на рівні самої системи управління внутрішнім
середовищем підприємства. Це так звана ефективність у вузькому розумінні.
Вона залежить від ступеня відповідності об’єкта і суб’єкта управління.
В умовах ринкових відносин в Україні важливе значення має здатність
підприємств пристосуватися до нових умов господарювання. Це висуває на
перший план розв’язання задач із забезпечення організаційно-економічної
стійкості і конкурентоспроможності підприємства в умовах зовнішнього
середовища,

що

безперервно

змінюється,

особливо

при

проведенні

економічних реформ.
Економічна

реформа

шляхом

поступових

перетворень

повинна

завершитися створенням ринкової економіки. Функціонування ринкового
механізму передбачає створення таких умов [4, с.135]:
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– самостійності економічних об’єктів;
– економічної відповідальності за використання ресурсів;
– достатньої кількості продукції і споживачів як умови для взаємного
вибору і конкуренції;
– права контрагентів (продавців і покупців) встановлювати ціни на
продукцію під впливом попиту пропозиції на основі нормальної дії закону
вартості.
Структура апарату управління внутрішнім середовищем підприємства
повинна бути оптимальною, коли встановлюються раціональні зв’язки при
найменшому числі ступенів управління, гнучкою та простою. Вона повинна
забезпечувати економічність управління. Основна мета цієї вимоги полягає в
тому, щоб потрібний ефект від управління досягався при мінімальних
витратах на управлінський апарат. Для удосконалення вже існуючої
організаційної

структури

управління

виробництвом

нам

потрібно

сформувати всебічно обґрунтовані структурні підрозділи.
Для обґрунтованого вибору того чи іншого варіанта внутрішньої
структури необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та
кількість структурних одиниць, що входять до його складу.
Організаційна структура управління - форма системного управління, яка
визначає

склад,

взаємодію

та

підпорядкованість

її

елементів

із

використанням лінійних, функціональних і міжфункціональних зв’язків у
процесі спілкування [5, с.32].
Лінійні зв’язки виникають між підрозділами і керівниками різних рівнів
управління, де один керівник підпорядкований іншому.
Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які
виконують певні функції на різних рівнях управління і між ними не існує
адміністративного підпорядкування.
Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами однакового
рівня управління.
З усього різноманіття організаційних структур управління внутрішнім
225

середовищем підприємства чітко виділяють дві великі групи. Це - ієрархічні
й адаптивні організаційні структури.
З метою підвищення конкурентоспроможності підприємство має
вживати

організаційних

заходів

щодо

таких

напрямів:

розроблення

конкурентоспроможної продукції; впровадження прогресивних технологій;
вдосконалення організації виробництва; автоматизація виробничих процесів;
реструктуризація виробництва, що діє, і створення нових підрозділів;
зниження

витрати

підприємством;

виробничих

підвищення

ресурсів;

вдосконалення

професіоналізму

персоналу;

управління
зростання

виробничої потужності підприємства; створення систем якості відповідно до
міжнародних стандартів та ін.
Кризова ситуація в України є не лише спадщиною радянської економіки.
Насамперед вона зумовлена недооцінкою важливості господарського
механізму на рівні галузі і підприємства, а також повною відсутністю якоїнебудь стратегії мікроекономічного розвитку як з точки зору антикризового
управління, так і в контексті стратегічних цілей реформ.
Основною особливістю функціонування більшості підприємств є
трансформація управлінських процесів в умовах ринкової економіки, яка
характеризується поєднанням старих і нових методів господарювання,
постійною зміною чинного законодавства.
Найважливішим аспектом стабілізації економічного стану підприємства
є визначення перспективних напрямів його розвитку з врахуванням
спеціалізації виробництва, технологічних і ресурсних можливостей. Одним з
найефективніших напрямів стратегічного планування є дослідження, аналіз і
оцінка доцільності випуску продукції на підприємствах.
В умовах функціонування ринкової економіки організація випуску
виробів на підприємстві є складним процесом. Це зумовлено низкою
чинників [6, с.162]:
- нестабільність фінансової політики змушує прогнозувати попит на
продукцію з врахуванням зміни витрат на виробництво, що остаточно
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впливає на ціну продукції;
- велика кількість договорів (вхідних – на постачання сировини і
матеріалів і вихідних – на реалізацію продукції) потребує багато часу для
опрацювання їх економічних умов;
-

велика

кількість

пропозицій

на

ринку

потребує

серйозного

опрацювання питання про потребу випуску нових виробів;
Тому основною в поведінці підприємств повинна стати зміна у
визначенні номенклатури продукції, що випускається.
Основна мета, яка послідовно реалізується від ділянки до управління
внутрішнім середовищем підприємства, завжди пов’язана з ліквідацією
розходжень між плановими і фактичними показниками. Організаційнотехнічні заходи щодо попередження або ліквідації відхилень насамперед
пов’язані з використанням наявних ресурсів.
Процедури перерозподілу ресурсів, коректування планових показників
більшою мірою мають координаційний характер і до теперішнього часу
погано формалізовані через різноманіття причин фактичного або очікуваного
невиконання плану виробництва. До основних з них можна віднести зміни
потреб

підприємств-споживачів,

відхилення

в

планах

постачання

постачальників, розбіжності в термінах введення в дію основних фондів або
термінів капітального ремонту устаткування, недоробки в кадровій політиці.
Причини відхилень у виконанні плану виробництва можуть полягати і в
слабкій координації служб підприємства, а також в його цільовій
переорієнтації.

Координація

є

найважливішим

засобом

оптимальної

організації управління. Вона щонайкраще пристосована до забезпечення
високої міри узгодженості функціонування виробничих систем.
В умовах радикальної реформи господарського механізму істотним
чином змінюються цілі і завдання виробництва, а отже, – місце, роль і
значення процесів координації. Перехід до ринкових стосунків стимулює
розвиток господарської ініціативи і самостійності виробничих ланок,
підвищення їх відповідальності за остаточні результати роботи – все це
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зумовлює посилення проблеми узгодженості в розробленні і здійсненні
прогнозів і планів, договірних зобов’язань і потребує формування
відповідних

управлінсько-координаційних

дій,

гнучкості

виробничих

процесів, ефективності систем оперативного управління виробництвом.
У всіх промислово розвинених країнах діє принцип – виробляти лише
те, що потрібне, коли потрібне, і стільки, скільки потрібно. Такий принцип
вимагає адаптації підприємств до умов випуску продукції невеликими
партіями з частими змінами асортименту в дуже широкому діапазоні. З
огляду на це, можна виділити основні завдання оперативного управління на
підприємствах, продиктованих ринковою кон’юнктурою [6, с.167]:
-

розроблення

досягнення

методів

координації

регулювання
всіх

виробничого

підрозділів

з

процесу

для

виготовлення

конкурентоспроможної продукції;
- вдосконалення методів підготовки і ухвалення рішень в оперативному
управлінні

виробництвом

на

основі

розроблення

і

впровадження

інформаційних систем управління;
- вдосконалення методів оперативного планування виробництва з
використанням

маркетингової

інформації

про

ринок,

ефективного

використання всіх видів ресурсів на основі широкого застосування
економіко-математичних методів і інформаційних технологій.
Ефективність діяльності підприємства, а також виживання його в
щонайгострішій конкурентній боротьбі залежать від здатності в короткі
терміни з мінімальними витратами перебудовуватися на випуск продукції
відповідно до коливань попиту. Значною мірою вирішення цього завдання
забезпечується за допомогою комплексної автоматизації виробництва і
управління. Вона створює найкращі передумови всебічної інтенсифікації
виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості і
підвищення якості продукції, поліпшення умов праці і підвищення
кваліфікації тих, що працюють.
Забезпечення стабільного функціонування підприємства в ринкових
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умовах багато в чому залежить від використання внутрішніх резервів –
вдосконалення систем організації, планування і управління підприємством.
Ефективним інструментом аналізу і впровадження організаційноекономічних завдань планування і управління є застосування економікоматематичних методів [1, с.122].
Перехід до ринку передбачає відмову від централізованого економічного
планування і використання таких підходів, основою яких є моніторинг
економічних ситуацій (спостереження системи стану ринків), її аналіз,
прогнозування. Це завдання важко здійснити без відповідних економікоматематичних

моделей

і

методів,

сучасних

обчислювальних

і

телекомунікаційних засобів, надійної і оперативної інформації. Поява нового
класу моделей, в яких поєднуються математичний і імітаційний підходи із
структурно-логічним підходом, дає змогу здійснити вирішення сучасних
завдань управління математичними засобами.
Вирішуючи
середовищем

на

завдання

вдосконалення

вітчизняних

підприємствах,

управління
потрібно

внутрішнім
у

кожному

конкретному випадку здійснювати діагностичний аналіз середовища, цілей,
технології, техніки, регіональних, соціальних умов, з яких повинні випливати
вимоги до системи управління. Для підвищення ефективності управління
внутрішнім середовищем підприємства в умовах функціонування ринкових
відносин потрібно вирішити комплекс організаційно-економічних завдань:
- розробити методи і моделі техніко-економічного обґрунтування
доцільності випуску продукції на основі оцінки і аналізу чинників ринкового
середовища і потенційних можливостей підприємства;
- розробити моделі та методи оперативного планування виробництва у
взаємозв’язку із стратегією розвитку підприємства, що передбачають широке
використання інформаційних технологій;
- розробити методи оперативного регулювання виробництва з метою
координації всіх підрозділів підприємства з виконання замовлень споживачів
і забезпечення їх конкурентоспроможною продукцією;
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- використати принципи маркетингу в управлінні підприємством на всіх
рівнях: стратегічному, поточному і оперативному;
- вдосконалити організацію управління виробничо-господарською
діяльністю підприємств в умовах постійних змін ринкової кон’юнктури
шляхом організації підрозділів;
- вдосконалити методи підготовки і ухвалення управлінських рішень,
спрямованих на підвищення їх якості.
Треба

зазначити,

що

саме

остаточний

результат

виробничо-

господарської діяльності є критерієм вдосконалення управління внутрішнім
середовищем підприємства. Він має бути виражений не лише в зростанні
кількісних, а швидше в поліпшенні якісних показників, націленості на
задоволення потреб у виробленій продукції і наданих послугах, але
одночасно в підвищенні ефективності виробництва і якості управління. Цим
вимогам поки що не задовольняють методологія і практика планування на
різних рівнях нашої економіки, що не реагують гнучко на зміни зовнішнього
середовища.
Організація управління внутрішнім середовищем підприємства потребує
цілеспрямованої адаптації сучасним правилам ринкової гри. В основі
ринкових невдач підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності
лежить те, що їх системи управління внутрішнім середовищем в основному
спрямовані не на аналіз зовнішньої обстановки, що дуже важливо для
підприємства, а лише на вирішення внутрішньофірмових проблем.
Вдосконалення

організаційно-економічного

механізму

управління

внутрішнім середовищем підприємства спрямоване на вирішення завдань
стратегічного, поточного і

оперативного

управління, заснованих

на

здійсненні дослідження ринкового середовища і внутрішніх можливостей
підприємства на базі розроблення і широкого застосування економікоматематичних

методів

та

інформаційних

технологій,

прийняття

управлінських рішень для досягнення конкурентних переваг на ринку.
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О. Петровська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІЧНІ ЗДІБНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНА
СКЛАДОВА ЙОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У даній роботі розглянуто нематеріальну складову ресурсного потенціалу
підприємства у формі динамічних здібностей. При цьому виявлено та надано
характеристику основним структурним елементам динамічних здібностей,
що є основою для оцінки рівня розвитку динамічних здібностей підприємства
в цілому.
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Ключові слова: ресурсний потенціал, динамічні здібності, нематеріальні
ресурси,

інноваційний

результат,

менеджерські

здібності,

рівень

модернізації.
Постановка проблеми. Важливість проблеми формування ресурсного
потенціалу підприємств визначається тією роллю, яку відіграють виробничі
ресурси

в

реалізації

соціально-економічних

завдань

промислового

комплексу. Наявність певних обсягів ресурсів є найважливішою умовою
ефективного ведення господарства і взагалі здійснення процесу виробництва.
Ресурсний

потенціал

служить

основою

виробничих

можливостей

господарств.
Визначальні тенденції постіндустріальної економіки знаходять прояв у
наростанні гіпердинамічності, непередбачуваності та прихованому характері
змін бізнес-середовища, трансформації структури ресурсного потенціалу
підприємства, що забезпечує конкурентний статус у бік зростання вагомості
нематеріальної (переважно інтелектуальної) їх складової. Ці процеси
обумовлюють активний науковий пошук у напряму розроблення та
впровадження адекватних цим умовам управлінських концепцій і механізмів,
здатних забезпечити господарюючим суб’єктам завчасне розпізнавання
можливостей з метою отримання економічних вигід в майбутньому [1].
У відповідності із запропонованим Дж. Барні ресурсним підходом до
управління підприємством [5] успіх фірми у конкурентному середовищі
залежить від її здатностей до створення відносно стійких конфігурацій
стратегічно важливих ресурсів і компетенцій. Створення таких конфігурацій
здійснюється на основі динамічних здібностей [4].
Формулювання цілей статті. Незважаючи на зростання числа
досліджень, присвячених ресурсному потенціалу, наукову розробленість цієї
проблеми в цілому ще не можна визнати вичерпною. Важливість розгляду
категорії «ресурсний потенціал» та «динамічні здібності» обумовлена і тим,
що будь-які цілі і завдання по досягненню кінцевих, економічно значущих
результатів на перспективний період в значній мірі визначаються не
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наявними

на

даний

момент

ресурсами,

а

ресурсним

потенціалом

підприємства. Тому вивчення різних аспектів ресурсного потенціалу є
актуальним і своєчасним.
Дана робота присвячена вивченню нематеріальної складової частини
ресурсного потенціалу підприємства у вигляді динамічних здібностей, що
розглядаються як передумова реалізації можливостей у цілеспрямованій
діяльності підприємства.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню даної
проблематики приділяється достатньо уваги в роботах як вітчизняних так і
закордонних вчених. Обґрунтування ресурсного підходу здійснено Дж. Барні
[5]; обгрунтування концепції динамічних здібностей здійснено в роботах Д.
Тіса [4]; дослідженню структури динамічних здібностей підприємства
присвячені роботи , Т. Еріксона [7], Г. Гаветті [8], Р. Хендерсона [9], А.
Ранфта [10], Соколовської В.В. [3]; методи оцінки динамічних здібностей
описуються в роботах Ц. Іслі [6], О. Гребешкової [1], окремі нематеріальні
складові ресурсного потенціалу розглядаються в роботах С. Єфремової [2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Ф. Ротаермел та Е. Хесс
[11], при побудові розрахункової моделі та визначенні показників, що
відображають ДЗ підприємств галузі, розглядають передумови виникнення
ДЗ на трьох основних рівнях аналізу інноваційної діяльності підприємства:
на індивідуальному рівні, на рівні підприємства, на рівні ринкової системи.
При цьому, основним призначенням ДЗ підприємства вважається здатність
до створення інновацій на цих рівнях.
На індивідуальному рівні передумовами створення інновацій можуть
бути: інтелектуальний людський капітал (як унікальне джерело інноваційних
компетенцій підприємства [9])
При оцінці ДЗ підприємств різними вченими пропонуються деякі
можливі підходи до оцінки інноваційного результату:
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оцінка

інноваційного

результату

за

отриманими

патентами,

поданими заявками на видачу патенту, патентами, що знаходяться на
розгляді організацій із реєстрації прав на інтелектуальну власність [11];


оцінка інноваційного результату за новими продуктами, що

розроблені підприємством і реалізуються на ринку [6,7].
Переваги оцінки інноваційного результату підприємства у формі обліку
патентів:


вивчення патентних баз даних дозволяє отримати інформацію про

існуючі новації до того як вони вийдуть на ринок і перейдуть у новації;


патенти

конкуруючих

підприємств

визначають

тенденції

у

технологіях і виробництві, таким чином вказуючи на майбутні напрямки
активності;
Недоліки:


складність відслідковування на міжнародному рівні;



обмежений доступ до патентних баз даних.

Використання підходу до оцінки інноваційного результату підприємства
на основі нових продуктів має складний характер. Розглянемо його окремі
переваги і недоліки.
Недоліки підходу до оцінки інноваційного результату підприємства у
вигляді нового продукту:


альтернатива вимірюванню інноваційного результату у вигляді

кількості розроблених продуктів не може використовуватись в якості
залежної змінної в регресійних моделях;


складно

відслідковується

і

деталізується

при

здійснені

довготривалого аналізу.
Переваги:


простота

відстеження

(каталоги

підприємств,

прайс-листи,

номенклатурні списки, рекламні матеріали тощо) при одиничних оцінках
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рівня

розвитку

ДЗ

та

порівняльних

статичних

оцінках

конкурентоспроможності підприємства;


більша повнота врахування інноваційних зусиль підприємства за

роллю інновацій в процесі виробництва.
Оскільки для малих підприємств неоднорідність і безперервний
розвиток людського капіталу мають вирішальне значення при формуванні ДЗ
[7], доцільно визначити чинники формування індивідуальних менеджерських
здібностей у підприємстві.
В [6] пропонується мікроекономічна психологічна модель на основі
міжфункціональних зв'язків у вигляді менеджерської когнітивної карти
промислового оточуючого середовища.
Перевірка гіпотез на регресійних моделях показує, що [6]:


вплив попереднього досвіду засновника на доходи підприємства є

позитивним і значним;


кількість попередніх надбань має позитивний коефіцієнт і є

значущою для продуктивності підприємства.
Засновники роблять ключовий внесок на початкових стадіях життєвого
циклу підприємства та в деяких дослідженнях підкреслюється важливість
засновників в окресленні початкових умов для стратегічного пошуку [8].
Індикатором досвіду міжфункціонального управління менеджера може
слугувати досвід заснування підприємств.
Основним показником ефективності міжфункціонального досвіду є
кількість заснованих підприємств.
Для кількісної оцінки ефективності міжфункціонального досвіду, що
формується на основі когнітивних моделей індивідів, в [6] використано ряд
економічних показників: доходи, нові надбання, IPO (Initial Public Offering –
перший публічний продаж акцій акціонерного товариства), кількість
співробітників і часові проміжки між заснуваннями нових підприємств.
Додатково пропонується аналізувати кількість повноважень менеджеру при
заснуванні підприємства. Важливим чинником при цьому є кількість
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співзасновників

та

розмір

підприємства

(мікропідприємство,

мале

підприємство).
Якісними опосередкованими показниками оцінки ефективності досвіду
міжфункціонального управління є:


етап життєвого циклу на якому знаходиться підприємство при умові

що засновник досі визначає його стратегічні пріоритети.


етап життєвого циклу підприємства на якому воно знаходилось до

моменту виходу засновника із його керівного менеджерського складу.
Кількісними

показниками

оцінки

ефективності

досвіду

міжфункціонального управління є:


час витрачений на проходження окремих етапів життєвого циклу

підприємством при управлінні даним менеджером;


економічна ефективність інновацій підприємства на окремих етапах

його життєвого циклу під час керування підприємством даним менеджером
(доходи; рентабельність).
Нові надбання підприємства, що визначають рівень модернізації його
техніки та технологій, є надзвичайно важливим стратегічним інструментом,
за допомогою якого підприємства забезпечують розвиток внутрішніх
досліджень та розробок [10].
Комплексний підхід до визначення рівня модернізації підприємства та
його забезпечення динамічними здібностями вимагає здійсненя окремого
аналізу змін в технології виробництва продукції та змін внесених в основне
виробниче обладнання.
За глибиною змін в технологічних процесах модернізація може бути
наступних

видів

[2]:

часткове

поліпшення

технології;

модернізація

виробництва в рамках існуючої технології; кардинальна зміна технології /
або обладнання; модернізація частини технологічного ланцюга.
Технічна модернізація обладнання може здійснюватись у формі його
оновлення з метою повного або часткового усунення морального зносу і
підвищення

техніко-економічних

показників
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до

рівня

аналогічного

обладнання більш досконалих конструкцій. Модернізація обладнання за
рівнем усунення морального зносу може проводитися за кількома
напрямками:


вдосконалення конструкцій діючих машин, що підвищує їх режимні

характеристики і технічні можливості;


механізація і автоматизація обладнання, що дозволяють збільшити

його продуктивність;


переведення обладнання на програмне керування;



введення в роботу існуючого технологічного ланцюга нового

обладнання, що забезпечує вищий в порівнянні з попереднім технікотехнологічний рівень виробництва.
Висновки. Проведений аналіз структури динамічних здібностей як
нематеріальної складової ресурсного потенціалу підприємства дозволив
виділити основні їх елементи, що потребують оцінки та можуть значною
мірою визначати напрями стратегічного розвитку підприємства.
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В статті розглядаються підходи до формування стійкої системи до
управління фінансами при реалізації політики адаптації підприємства до
змін зовнішнього середовища. В якості основних направлень даної політики
виділяється політика антикризового управління фінансами і політика
превентивного

антикризового

управління

фінансами,

детально

розглядається їх зміст та механізм реалізації.
Ключові слова: фінансовий менеджмент, політика адаптації

до змін

зовнішнього середовища, антикризове управління, превентивне антикризове
управління, фінансова діагностика.
Оскільки в сучасних умовах стан зовнішнього середовища є зовсім
нестійким, і на ринку можуть вижити лише ті підприємства, які найкраще
можуть адаптуватися до змін зовнішнього середовища, дуже важливим є
дослідити всі можливі напрямки політики адаптації, та зуміти відслідкувати
перші прояви кризи та не дати їй негативно вплинути на діяльність
підприємства.
Над питанням процесу формування фінансової політики підприємства
на сьогоднішній день продовжують працювати такі відомі зарубіжні й
вітчизняні економісти, такі як: І.О. Бланк, Ван Хорн, В.В. Ковальов,
Б.А.Райзберг, Р.А.Фатхутдінов, О.М.Станіславський, Н.Н.Треньов, Ю.А.
Путятин, О.І. Пушкар, О.М. Тридід, Ф. Котлер, І.М. Ісаєва, Е.П. Коптаєва, А.
Е.Махметова, А. К.Швецова та інші.
Враховуючи те, що негативний вплив зовнішнього середовища на
комерційну діяльність підприємства увесь час зростає, підприємствам стає
все важче отримувати прибуток, мати стійкий збут продукції, окреслювати
найближчі перспективи, тому дана тема є досить актуальною і потребує
подальшого дослідження.
Метою дослідження є розробка пропозицій стосовно покращення
фінансової політики підприємства, способів

підвищення її гнучкості

відповідно до змін зовнішнього середовища, на основі дослідження
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традиційних та формування нових методичних підходів до управління
фінансами.
Стан зовнішнього економічного середовища здійснює суттєвий вплив на
організацію управління фінансами підприємства, у зв’язку з цим реалізація
політики адаптації до змін зовнішнього середовища є об’єктивною
необхідністю.
Управління фінансовою стійкістю підприємства являється важливою
задачею фінансового менеджменту протягом всього існування підприємства,
з метою забезпечення незалежності від зовнішніх умов (зовнішня фінансова
стійкість), і раціональності покриття активів джерелами їх фінансування
(внутрішня фінансова стабільність)[3].
Політика адаптації до змін зовнішнього середовища – особливий
напрямок фінансової політики направлений на забезпечення стійкого стану
підприємства в умовах змін зовнішнього середовища[1]. Опираючись на
статтю Коптева Е. П. в рамках вказаної політики виділяють політику
антикризового

управління

фінансами

та

політику

превентивного

антикризового управління фінансами[2].
В процесі реалізації своєї головної мети політика адаптації до змін
зовнішнього середовища направлена на вирішення таких задач, як вчасна
діагностика передкризового фінансового стану підприємства, та прийняття
необхідних превентивних заходів по попередженню фінансової кризи;
швидке

усунення

неплатоспроможності

підприємства;

мінімізація

негативних наслідків фінансової кризи підприємства[3].
Криза на підприємстві – незапланований і небажаний, обмежений в часі
процес, який в стані суттєво пошкодити або навіть зробити неможливим
функціонування підприємства[1].
Політика
змістовно

антикризового

управління

фінансами

на

підприємстві

розглядається Ісаєвою В. М. у статті «Склад основних етапів

політики антикризового управління».

Дана політика, на думку авторів,

представляє собою сукупність і єдність концепції фінансової політики, а
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також форм та методів реалізації антикризових процедур, що стосуються
управління фінансами, які застосовуються до конкретного підприємства і до
конкретних умов його роботи[1].
Коли компанія вирішує боротися з кризою – їй необхідно швидко
думати і діяти.
Першим кроком повинно бути виділення цільової аудиторії, якає має
найбільше значення для розвитку бізнесу. Можна запропонувати наступний
варіант класифікації аудиторій:
1. Внутрішнє середовище:
-

головний управляючий фірми;

-

топ-менеджери та керівники фірми;

-

працівники фірми.

2. Зовнішнє середовище:
-

клієнти фірми;

-

партнери та інвестори;

-

преса;

-

влада.

При роботі з внутрішнім середовищем в першу чергу потрібно
переконати працівників що криза тимчасова. В умовах кризи будь-яка паніка
є недопустимою і означає загибель компанії. Далі необхідно пояснити
працівникам компанії, що ринок - це гра, а підприємство – гравець, і кожен
працівник може зробити свій внесок в перемогу команди в цій грі[1].
Наступний етап – розробка стратегії фірми по виходу з кризи. Дана
стратегія розробляється антикризовою командою разом з топ-менеджерами.
Потрібно зазначити що команда розробників працює в обмежений термін
часу,

при досить обмежених ресурсах. Готову антикризову стратегію

необхідно розробити протягом 3-7 днів, в іншому випадку вона буде не
актуальною.
Існує принципова схема організації антикризової фінансової політики
підприємства, вона представлена на рисунку 1 [2].
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У свою чергу, можна констатувати той факт, що антикризова політика
повинна бути різноманітною, спрямованою як на певні сегменти діяльності
підприємства, так і на комплексне його дослідження. Необхідно приймати
стратегічні

рішення

і

здійснювати

тактичні

кроки

направлені

на

недопущення кризових ситуацій чи для виходу з кризи.
Організація антикризової фінансової політики підприємства
етап 1. Аналізувати стан підприємства, що знаходиться в кризовій ситуації, виявити
внутрішні проблем
етап 2. Переглянути системи задач, що розроблені в рамках фінансової політики що
реалізується
етап 3. Внести зміни в діючу фінансову політику з урахуванням спланованих заходів
виходу підприємства з кризи
етап 4. Розробка тактичних і оперативних заходів, що дозволяють реалізувати
скореговану фінансову політику
етап 5. Організувати здійснення антикризової фінансової політики

етап 6. Оцінити результати реалізації антикризової фінансової політики

етап 7. Здійснити корегування антикризової фінансової політики, спираючись на
результати оцінки її реалізації, на напрямок розвитку кризи.

Рисунок 1. Організація антикризової фінансової політики
підприємства
Організація

управління

фінансами підприємства в умовах

змін

зовнішнього та внутрішнього середовища включає в себе не тільки розробку
антикризової фінансової політики, а й політики превентивного фінансового
управління.
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Політика

превентивного

антикризового

управління

фінансами

є

сукупністю заходів, направлених на випередження і попередження проявів на
підприємстві кризових ситуацій. Основне завдання цієї політики – побудова
гнучкої системи управління фінансами на підприємстві.
Під гнучкістю системи управління фінансами підприємства розуміється
здатність підприємства отримувати потрібний результат, що дозволяє йому
без докорінних змін основних виробничих фондів освоювати за короткі
строки певну кількість виробів, які можуть мати попит на ринку, що в свою
чергу, дозволить в майбутньому періоді отримати необхідний результат і
забезпечити виживання і розвиток підприємства на ринку[2]. Можна сказати,
що гнучкість системи управління фінансами підприємства це її здатність
забезпечувати виробничий процес фінансовими ресурсами з урахуванням
змін зовнішнього середовища.
Основними напрямками превентивного антикризового управління є
проведення заходів направлених на зменшення вартості, укріплення
фінансової гнучкості та мобільності, нарощування фінансових резервів з
метою ефективного функціонування об’єкта господарювання[4].
Для оцінки результативності прогнозування кризових явищ виявлення
методів превентивного антикризового управління в практичній діяльності
використовуються
ліквідності,

різноманітні

забезпечення

методики
власними

розрахунку

коефіцієнтів

засобами,

відновлення

платоспроможності (моделі Е. Альтмана, У. Бівера, Г. Спрінгейта, Р.
Тафлера). Дані економічні показники мають нормативне значення, які разом
з якісними методами економічного аналізу вимагають застосування
корегуючих коефіцієнтів збалансованості структури оборотних активів,
ліквідності, статутного і додаткового капіталів в залежності від очікуваних
результатів і ситуації[4]. В цілому діагностика економічних показників
передбачає аналіз фінансових показників і їх подальше оздоровлення в
рамках

превентивних

банкрутства.

заходів,

Превентивні

або

заходи

навпаки,

включають
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проведення
в

себе

процедур

профілактику

неплатоспроможності і запобігання доведення справи про банкрутство. Для
того щоб вчасно приймати превентивні міри в системі менеджменту,
керівництво компанії повинно володіти великим об’ємом інформації про
фінансово-економічний стан суб’єкта в рамках розробки і здійснення
антикризового моніторингу і регулювання.
Система моніторингу повинна включати в себе наступні етапи:
- оцінку факторів-індикаторів негативних подій і обставин;
- визначення фінансових показників, аналіз даних про негативні
події, їх оцінку та ранжування;
- розробку

комплексу

заходів

по

попередженню

банкрутства

підприємства.
Для

збору

необхідної

інформації

потрібно

провести

фінансову

діагностику підприємства.
Під фінансовою діагностикою розуміють проведення аналітичної роботи
на підприємстві з метою виявлення негативних симптомів, які можуть
завадити досягненню поставленої мети в результаті негативного впливу
зовнішнього середовища, або несприятливої організації внутрішнього
середовища підприємства[2].
Змістовні аспекти обраних критеріїв поведінки фінансової діагностики
в

рамках

реалізації

превентивної

антикризової

фінансової

політики

представлені в таблиці 1[2].
Якщо підприємство буде здійснювати вчасний і якісний аналіз всіх
показників які вказані в таблиці – воно завжди зможе виявити кризу ще до її
початку, або ж, якщо почали проявлятися перші ознаки кризи –
вчасно стабілізувати діяльність підприємства.
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зуміти

Таблиця 1.
Характеристика фінансової діагностики в рамках реалізації
превентивної антикризової фінансової політики
Критерії
1
Аналіз майнового стану
-

-

-

-

Показники
2
- динаміка валюти балансу;
- показники
складу і
структури
активів
підприємства;
- показники
складу і
структури
необоротних
активів;
- показники
складу і
структури
оборотних
активів;
структура
власників
підприємства;
якісні
характеристики
майна.
- показники співвідношення
джерел
фінансування
діяльності підприємства;
- показники фінансової
стійкості;
- рівень ефективності
фінансового важеля.

Фактори діагностики
3
Проявляється
здатність
майнового
комплексу
підприємства
вирішувати
задачі, які перед ним
постають я в умовах
превентивної антикризової
політики;
Оцінюється здатність та
можливість
власників
впливати
на
процес
управління в умовах що
склалися.

Виявляється
залежність
підприємства від зовнішніх
джерел,
здатність
використовувати
власні
засоби
для
фінансової
поточної та довготривалої
діяльності,
оцінюється
вартість
ресурсів
що
використовуються,
проводиться порівняльний
аналіз
показників
підприємства з середньо
ринковими
або
з
середньогалузевими.
Аналіз платоспроможності абсолютні
показники Оцінюється
імідж
та ліквідності
ліквідності(чистий
підприємства
як
оборотний капітал);
позичальника, а також його
інвестиційна привабливість.
- коефіцієнт ліквідності
Формується уявлення про
якість
управління
поточними
активами
і
пасивами
підприємства.
Визначається
достатність
покриття
активів
та
поточних обов’язків.
- - показники
Виявляється
здатність
Аналіз діяльності
ефективності діяльності з системи
управління
використанням
обраних підприємством
досягати
систем індикаторів.
поставлених цілей.
Аналіз структури капіталу -
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Продовження таблиці 1.
Аналіз рентабельності

-

- показники
рентабельності
капіталу,
активів, реалізації і т.п.
- рентабельність окремих
видів діяльності;
- проведення факторного
аналізу рентабельності.

Оцінка
прийнятності
досягнутих результатів з
урахуванням особливостей
організації
роботи
на
підприємстві.

Аналіз ризиків, зв’язаних - з - якісна і кількісна
отриманням
фінансових оцінка ризиків.
результатів

Аналіз грошових потоків -

Формування основи для
розробки
системи
управління ризиками для
запобігання
зайвого
негативного
впливу
зовнішнього середовища.
- оцінка притоку і
Діагностика збалансованості
відтоку грошових засобів по грошових
потоків,
що
різним видам діяльності.
обслуговують
діяльність
підприємства.

В результаті проведених досліджень впливу факторів зовнішнього
середовища на формування фінансової політики підприємства можна зробити
наступні висновки, а саме: фінансова політика підприємства – це форма
реалізації фінансової ідеології та стратегії підприємства у розрізі окремих
аспектів його фінансової діяльності. Найважливішою складовою фінансової
стратегії є прийняття рішень про доцільну для підприємства структуру
капіталу. Також можна зауважити, якщо підприємство буде проводити
постійну роботу над вдосконаленням політики адаптації до змін зовнішнього
середовища, то в умовах сучасності, коли економічна і соціальна системи
активно розвиваються, йому буде легко зберегти свої економічні та
організаційні досягнення. Підприємство з стійкою і гнучкою фінансовою
системою має високу ринкову вартість.
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ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто теоретичні підходи до тлумачення поняття
«управління маркетинговою діяльністю підприємства», визначено основні
шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. У сучасних ринкових умовах господарювання
ефективне

функціонування

підприємства

передбачає

створення

та

впровадження кожним підприємством системи маркетингової діяльності,
оскільки використання маркетингу та якісне управління ним дозволяє
швидко адаптуватися до умов зовнішнього середовища. Водночас, запорукою
успішного впровадження та реалізації елементів комплексу маркетингу є
застосовування навиків ефективного управління.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що швидкі зміни
зовнішніх умов, процеси глобалізації та кризовий станом економіки
вимагають від суб’єктів ринку забезпечення гнучкості технології управління,
зокрема й маркетинговою діяльністю, та швидкого її пристосування до нових
умов на підприємстві та в його оточенні.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення сутності
управління маркетингом на мікроекономічному рівні в сучасних умовах
господарювання та надання пропозицій з його вдосконалення.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Важливість даної теми
закономірно привертала увагу значної кількості вітчизняних та зарубіжних
науковців

та

практиків.

Дослідженню

окремих

аспектів

управління

маркетинговою діяльністю присвячені праці таких зарубіжних вчених, як:
Г. Амстронг, І. Ансофф, Г. Л. Багієв, Б. Берман і Дж. Р. Єванс, Г. Дж. Болт,
А. А. Браверман, А. І. Гармаш, Е. П. Голубков, А. А. Дейян, П. Р. Діксон та
інші. Вітчизняні науковці також внесли значний науковий вклад в розвиток
теорії та практики маркетингової діяльності підприємств, до них відносяться:
Л. В. Балабанова, А. В. Войчак, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук,
В. Я. Кардаш, І. І. Корольков, Н. В. Куденко, В. П. Пилипчук, Т.О. Примак,
А. О. Старостіна та інші. Проте, питання ефективного управління
маркетинговою діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання
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потребують подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення поняття
«управління маркетингом» та його місця у загальній системі управління
підприємством науковці використовують різні підходи: функціональний і
системний.

Так,

прихильники

функціонального

підходу

розглядають

маркетинг та управління ним, як окрему функція підприємства, що має набір
інструментів для досягнення поставлених маркетингових цілей [4].
Системний підхід представляє маркетинг у якості філософії ведення
бізнесу та основу для реалізації усіх головних функцій підприємства на
підставі виявлення та задоволення потреб споживачів, отже маркетинг
розглядається як основна система управління підприємством.
Різноманітність підходів науковців призвело до виникнення поняття не
лише «управління маркетингом», а й «маркетинговий менеджмент», які у
сучасних умовах є подібними та не мають суттєвих відмінностей, це
пояснюється тим, що діяльність будь-якого підприємства спирається на
активне застосуванні маркетингових технологій та стає основою діяльності
підприємства, що призводить до того, що управління маркетингом стає
маркетинговим управлінням (маркетинговим менеджментом) підприємства.
Ф.

Котлер

комплексом

визначає

маркетингу,

маркетинговий
який

менеджмент

спрямований

на

як

управління

задоволення

потреб

споживачів, що функціонують на різних типах ринку [3]. Він вважає, що
поняття маркетингове управління та маркетинг-менеджмент є тотожними та
визначає маркетингове управління – як [4]:
- процес, що включає аналіз, планування, реалізацію планів і контроль;
- охоплює всі товари, послуги та ідеї;
- ґрунтується на понятті обміну;
- основним його завданням є задоволеність усіх учасників обміну.
У

сучасній

науковій

літературі

маркетинговий

менеджмент

розглядається як комплексна система управління підприємством, що
передбачає

використання

маркетингових
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принципів

у

діяльності

підприємства.
Сьогодні

управління

маркетинговою

діяльністю

будь-якого

підприємства представляє собою своєрідною систему вирішення питань та
проблем,

пов’язаних

з

пошуком

цільових

ринків,

проведенням

маркетингових досліджень, розробкою конкурентного продукту та інших
елементів комплексу маркетингу, а також з організацією зворотного зв’язку
зі споживачами.
Управління маркетингом на підприємстві слід розглядати як цільову
підсистему управління виробництвом, що спрямована на досягнення певних
цілей, яка має вирішувати наступні задачі [1]:
- служити досягненню спільної мети управління виробництвом і разом з тим
мати власні завдання;
- передбачати певні форми планування, організації, стимулювання, обліку
тощо;
- орієнтувати діяльність органів управління та виконавців на підвищення
ефективності маркетингової діяльності;
- служити одним із критеріїв оцінки ефективності управління виробництвом.
Схематично процес управління маркетинговою діяльністю підприємства
можна зобразити наступним чином (рисунок 1).
організація

планування

Управління – процес
прийняття рішень
керівництвом підприємства
щодо застосування набору
політик, правил та ролей, а
також процес тлумачення та
впровадження цих рішень у
діяльність підприємства

контроль
керівництво

моніторинг

чим?
чинники формування
маркетингу на
підприємстві, що
належать до внутрішнього
середовища підприємства

маркетингом
на підприємства

чинники формування
маркетингу, що
належать до
зовнішнього середовища
підприємства

Рисунок 1. Схема формування значення «управління
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маркетингом на підприємства
Зі схеми, наведеної на рисунку 1, наочно видно, що процес управління
маркетингом на підприємстві представляє собою сукупність певних дій –
організація, планування, контроль, керівництво та моніторинг, що спрямовані
на маркетингову діяльністю підприємства, на яку мають вплив чинники
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Управління

маркетингом

на

підприємстві

є

базовою

функцією

управління підприємством в умовах ринку, якій притаманні відповідні власні
принципи: орієнтація на попит споживача, програмно-цільове управління,
адаптивність і гнучкість, спрямованість на перспективу, вплив на споживача,
комплексність і системність, свобода споживача і виробника, обмеження
потенційного збитку, задоволення базових потреб, економічна ефективність,
інноваційний підхід, навчання та інформування споживача, захист споживача
тощо [5].
Управління маркетингом представляють собою управлінські відносини
не тільки між основними суб’єктами ринкових відносин, а й між такими
дійовими особами, як виробники, споживачі, посередники, конкуренти та
ін. [2].
Поняття

«управління

маркетинговою

діяльністю

суб’єктів

господарювання» можна охарактеризувати наступним чином:
- по-перше, у широкому (загальному) розумінні - управління попитом, у
вузькому – це підготовка, ухвалення та реалізація управлінських рішень у
процесі планування, організації, мотивування та здійснення контролю у сфері
маркетингової діяльності з метою отримання прибутку;
- по-друге, управління маркетингом як певна система діяльності має
цільові, структурно-функціональні та процесуальні характеристики [9];
-

по-третє,

це

специфічна

філософія

бізнесу,

підприємництва,

менеджменту, управління, що орієнтовані на попит та вигоду, прибуток;
- по-четверте, управління маркетингом та маркетинговим менеджментом,
маркетинговим управлінням є тотожними поняттями.
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Що стосується методів управління маркетинговою діяльністю на
підприємстві, то їх умовно можна розділити на три групи: економічні
(планування, аналіз, ціноутворення, фінансування тощо), організаційні
(видання наказів, розпоряджень, оперативних вказівок та інші), соціальнопсихологічні (соціальний розвиток колективу, переконання тощо) [1].
Процес управління маркетингом складається з окремих етапів, до яких
відносяться:
- аналіз ринкових можливостей - реалізовується через систему
маркетингових досліджень та маркетингової інформації, дослідження
маркетингового середовища, ринків тощо;
- відбір цільових ринків - відбувається шляхом визначення обсягів
попиту, сегментування ринку, вибору цільових сегментів і позиціонування
товару на ринку;
- розробка комплексу маркетингу - здійснюється через розробку товарів,
встановлення цін на товари, методи розповсюдження товарів, просування
товарів.
- перетворення в життя маркетингових заходів - впроваджується через
втілення в життя таких маркетингових заходів, як стратегія, планування та
контроль.
Розрізняють

п’ять

концепцій

маркетингу,

відповідно

до

яких

підприємство здійснює управління маркетинговою діяльністю, зокрема:
- концепція удосконалення виробництва;
- концепція удосконалення товару;
- концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
- концепція маркетингу;
- концепція соціально – етичного маркетингу.
Перша концепція – удосконалення виробництва, яка охоплює 1900-1920
роки, включала в себе те, що виробництво товару треба розширювати, якщо
він добре йде на ринку, що призводить до збільшення продажу товарів за
зменшеними цінами, отримання більшого прибутку. При цьому, рівень
252

обслуговування покупців – низький.
Друга концепція – інтенсифікації комерційних зусиль, яка охоплює 19201930 років, полягала в тому, що покупці висувають свої вимоги щодо товару якість, надійність, функціональність, що змушує виробника постійно
вдосконалювати товар, слідкувати за конкурентами, розвитком науки, техніки
та технології виробництва. При цьому, виробники зважають на потреби
споживачів.
Третя концепція – удосконалення виробництва, яка охоплює 19301950 роки, визначається в тому, що підприємство повинно докласти
максимальних зусиль для просування та збуту товару. При цьому, з метою
стимулювання збуту продавці використовують такі заходи як: реклама,
знижки, доставка додому, відповідний сервіс, робота з покупцями тощо.
Четверта концепція – концепція маркетингу або інтегрований маркетинг,
яка охоплює 1960-1980 років, спрямована на дослідження та аналіз ринку,
вивчення потреб споживачів за допомогою маркетингових інструментів і
контроль маркетингової діяльності підприємства. На даному етапі став
застосовуватися комплекс маркетингу – модель «4P»: продукт, ціна, місце та
просування. Зокрема, на початку 60-х років двадцятого століття професор
Дж. Маккарті запропонував маркетинговий комплекс, що складається з
чотирьох складових: товар, ціна, методи розподілу, методи просування, так
звані «4Р» – за англійськими словами product, price, place, promotion. Кожне
«Р», у свою чергу, складається з низки дій [7]. Зазначена маркетингова
концепція на відміну від трьох попередніх є найбільш досконалою.
П’ята концепція – концепція соціально – етичного маркетингу або
зеленого маркетинг, відповідно до якої підприємство спрямоване на
визначення потреб споживачів та їх задоволення краще, ніж це зроблять
конкуренти, внаслідок чого підвищується добробут суспільства через
екологічно чистий товар, що не шкодить довкіллю та населенню, а основним
завдання є завоювання довіри споживачів [8].
У сучасних умовах, на думку Ф. Котлера, схема «4Р» приймає рішення
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щодо товару і його характеристик, встановлення ціни, визначення способів
поширення товару та вибору форми рекламної компанії. Водночас, він
включає всі дії, які на перший погляд, залишаються поза маркетинговим
комплексом, але також входять в одну з чотирьох груп маркетингових
інструментів [8].
Проаналізувавши економічне підґрунтя управління маркетинговою
діяльністю

підприємства,

можна

стверджувати,

що

управління

маркетинговою діяльністю підприємства є його маркетинговою філософією,
що характеризується наступними особливостями:
- є чітким, досконало продуманим процесом;
- знаходиться в рамках відповідної організаційної структури;
- знаходиться в умовах конкурентної боротьби;
- є діяльністю з високим рівнем інновацій;
- скерована в напрямку пошуку і використання нових можливостей.
На даний час управління маркетинговою діяльністю для українських
підприємств має перетворитися у важливий інструмент економічного
зростання підприємства. Тому, покращити управління маркетингом на
підприємстві в сучасних умовах, на нашу думку, представляється можливим
через впровадження наступних елементів:
- розробка довгострокової маркетингової стратегії підприємства, в якій
передбачати

продуктові,

технологічні,

організаційно-управлінські

та

інфраструктурні інновації;
-

всебічного

дослідження

економічного

середовища

та

вибору

потенційно привабливого ринку;
- використання наявних та отримання низки нових конкурентних
переваг

у

сфері

виробництва

та

реалізації,

управління,

логістики,

інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингу;
- посилення рекламної діяльності для просування власної продукції;
- отримання позитивної ділової та загальної репутації шляхом якісного
та своєчасного виконання контрактів;
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- гнучке використання сукупного потенціалу підприємства, оптимізації
використання всіх наявних ресурсів та залучення ресурсів, що не потребують
значних фінансових вкладів, акціонерного капіталу;
- активного запровадження інновації у галузі технологій, продукту,
виробництва та реалізації.
Висновки. Управління маркетинговою діяльністю представляє собою
процес формування і реалізація комплексу засобів впливу на підприємство у
його взаємозв’язку з мікро- та макросередовищем з метою забезпечення
максимального прибутку, за якого задоволення попиту споживачів товарів і
послуг є фактором досягнення мети. Завданням управління маркетингом є
вибір оптимальної стратегії розвитку підприємства та адекватних засобів
реалізації

цієї

стратегії.

Управління

маркетингом

на

підприємстві

представляє собою розробку системи дій та рішень, а саме - планування,
організації, реалізації, координації, стимулювання, контролю та аналізу,
керівництва та моніторингу відповідних заходів, рішень, що спрямовані на
виявлення та задоволення потреб споживачів з одночасним покращенням
добробуту власників підприємств.
Головною метою управління маркетингом є організація раціональної
взаємодії

зовнішнього

та

внутрішнього

середовища

функціонування

підприємства, вміле використання його потенціалу як основи формування
маркетингових можливостей.
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В. Стрільцова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно –економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ВИДИ СТРАТЕГІЙ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
У статті досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність
підприємств» етапи оцінки та рівні конкурентоспроможності. Викладені
основні

групи

стратегій

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства в сучасних ринкових умовах.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

конкурентоспроможність

підприємства, рівні конкурентоспроможності підприємства, стратегія
конкурентоспроможності.
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В умовах сильної конкуренції будь-який господарюючий суб'єкт для
нормального функціонування і оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен
знати свою конкурентоспроможність. Маючи в розпорядженні інформацію
про конкурентні позиції, підприємства дістають можливість визначити свої
переваги і вузькі місця, вибрати правильну стратегію і тактику поведінки,
адекватну

реаліям

ринкових

процесів.

Тому

проблема

досягнення

конкурентоспроможності підприємства є актуальною і потребує докладного
вивчення.
Дослідженню теоретичних та практичних питань визначення сутності
конкурентоспроможності підприємств, методів її оцінки та підвищенню
присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Так в роботі А.
Денисової

[2]

розглянуті

неформалізовані

методи

оцінки

конкурентоспроможності підприємств. В роботах Ю. Іванова [6], О. Тищенко
[7] докладно розглянуті методи інтегральної оцінки конкурентоспроможності
підприємств. І. Ансофф [1] приділяє увагу конкурентному позиціонуванню
підприємства в ринковому середовищі.
Нагромадження в науковій літературі великого обсягу матеріалу
відносно питань оцінки конкурентоспроможності підприємств обумовлює
необхідність його впорядкування та всебічного аналізу.
Мета

написання

статті

полягає

у

тому,

щоб

узагальнити

і

систематизувати етапи оцінки, рівні конкурентоспроможності підприємств та
види груп стратегій її підвищення.
Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, що широко
використовується в теорії та практиці економічних наук, багатоаспектним
поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьба за
досягнення найкращих результатів [4].
Основою

розуміння

сутності

поняття

конкурентоспроможності

підприємства є дослідження М. Портера, який оприлюднив теорію
конкурентної переваги, згідно з якою конкурентоспроможність підприємства
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може бути оцінена у межах груп підприємств, які належать до однієї галузі
[8].
Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти й
реалізовувати свою продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в
достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування.
Конкурентоспроможність

підприємства

–

це

можливість

ефективно

розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного
ринку [5].
В економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні
конкурентоспроможності підприємства [3]:
- перший рівень – менеджери дбають лише про випуск продукції, на
споживача не зважають;
- другий рівень – менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства
повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами;
- третій рівень – менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів,
а вже самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі;
- четвертий рівень – коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує
насамперед не виробництво, а управління і підприємство повністю стає
«законодавцем моди» на певному ринку.
Таким чином, під рівнем конкурентоспроможності підприємства слід
розуміти,

відносний

показник,

що

відбиває

характеристику

його

можливостей протистояти конкурентному натиску на конкретних ринках
(окремих сегментах) в певний період часу.
При цьому методи його встановлення, незважаючи на традиційний
набір обчислювальних процедур, можуть істотно відрізнятися. Зокрема,
відмінності часто спостерігаються по складу локальних (приватних)
показників, що значною мірою залежить від галузевої спеціалізації
підприємства,

масштабів

виробництва,

використання інструментів маркетингу і т. д.
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організаційної

структури

Починати дослідження і оцінку конкурентоспроможності підприємства
слід з аналізу стану його місця і ролі в конкурентному середовищі. При
цьому важливо знати не лише частку ринку і займаних сегментів, але і що
відбуваються в них зміни. Також необхідно чітко представляти міру
популярності цього підприємства (стосунки до нього споживачів, установити
мотиви переваг при виборі, того, або іншого виробника при купівлі
продукції, включаючи якість, рівень цін, дизайн, упаковку і т. д.). За
результатами

моніторингу

проводиться

зіставлення

показників

з

аналогічними характеристиками конкуруючих суб'єктів і виконуються
прогнозні розрахунки на майбутнє. При широкій номенклатурі виробів
необхідно увесь асортимент продукції розбити по товарних групах,
ґрунтуючись на ряду критеріїв (вид продукції, упаковки, ціна, клас і т. д.).
Тут також важливо враховувати динаміку цього показника.
Джерелом інформації можуть являтися торгові точки, в яких
реалізується продукція цього підприємства і конкурентів. Це дослідження
проводиться шляхом опитування за допомогою розробленої анкети. При
цьому з'ясовується, чи уся продукція реалізується, чи влаштовують
споживачів ціни на товари, яка думка про компанію, її продукції потенційних
покупців, мотиви споживчих переваг при купівлі продукції того або іншого
товаровиробника і т. д. Отримані відомості створюють інформаційне поле
налізу і дозволяють дати оцінку конкурентного положення досліджуваних
суб'єктів ринку в динаміці за визначений період часу, виявити зміни ринку в
цілому і його сегментів, встановити причини таких змін, провести
зіставлення конкретних показників з аналогічними характеристиками
конкурентів і перейти до необхідним розрахунків.
Для оцінки конкурентоспроможності підприємств, що випускають
широкий асортимент продукції, можна використовувати модель, що
дезагрегує, із застосуванням деталізованих показників, характеризують
кожну конкретну групу товарів. Це необхідно для визначення місця,
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займаного цією товарною групою (чи окремого виробу) у ряді представленої
на ринку аналогічної продукції.
Важлива роль в оцінці внутрішнього середовища підприємства
відводиться

відбору

безпосередньо

показників,

характеризують

що

входять

результати

в

його

систему

оцінки,

діяльності.

і

Такими

основними індикаторами для промислових підприємств є: якість продукції
(включаючи частоту, кількість повернення і рекламацій, наявність і величину
браку); широта асортименту (число найменувань виробів, різновиди
упаковки, маси і ін.); собівартість одиниці продукції (по видам); ціни на
товари, що випускаються; розмір прибутку (збитків); рівень рентабельності;
наявність власного капіталу; ліквідність активів, кредитоспроможність і
платоспроможність; рівень використання виробничих потужностей; кадровий
потенціал (рівень кваліфікації, плинність); розмір середньої заробітної плати
і ін. Для порівняльної оцінки цих показників і зіставлення їх з аналогічними
показниками конкурентів можна використовувати SWOT – аналіз, який
дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і розробити стратегію
і тактику роботи на перспективу.
У розроблених за результатами дослідження методичних положеннях
найбільш важливе місце відводиться відбору (виділенню) найважливіших
характеристик (ознак) конкурентоспроможності підприємств і визначенню
міри значущості кожної ознаки. Це пов'язано з тим, що виділені ознаки
створюють основу для кількісної оцінки і міри їх впливу на кінцевий
результат.
Для

оцінки

конкурентоспроможність

внутрішніх

елементів,

визначальних

підприємств,

пропонується

використовувати

наступні показники: якість продукції (з урахуванням наявності і величини
браку, частоти і кількості рекламацій); широта асортименту; собівартість
одиниці продукції (по видах); рівень цін; рівень використання виробничих
потужностей

(тенденції

зміни);

розмір
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прибутку

(збитку);

рівень

рентабельності; фінансовий стан; кредитоспроможність; платоспроможність і
ін.
Рівень використання виробничої потужності є найважливішою технікоекономічної характеристикою, впливає на розмір витрат, цін на продукцію і,
зрештою на конкурентоспроможність підприємства.
Техніко-економічний

рівень

–

комплексна

характеристика,

яка

відрізняється специфікою розрахунку і вимагає системного підходу до
оцінки. Технічний рівень підприємства визначається по усьому парку
устаткування. При цьому за основу можуть бути прийняті: віковий ценз, міра
оновлення устаткування і ін. Спочатку визначаються локальні показники,
потім з урахуванням вагових коефіцієнтів їх значимості встановлюється
узагальнюючий показник.
Економічні

показники

враховують

такі

аспекти,

як

рівень

рентабельності (продукції, виробництва, продажів, активів і підприємства);
розмір виробничих витрат; продуктивність труда; фондовіддача; витрати на
гривню товарної продукції і ін. Спочатку виконуються розрахунки по
локальних напрямах, з наступною інтегральною оцінкою.
Потім визначається загальний показник по сукупності економічних і
технічних параметрів з урахуванням їх значущості.
Фінансова стійкість залежить від наступних показників: загальній
(абсолютній) і відносній ліквідності; автономії підприємства; оборотності
оборотних коштів і платоспроможності.
Конкурентоздатне

підприємство

випускає

конкурентоздатну

продукцію, яка являється комплексною характеристикою і підлягає оцінці по
якісним параметрах, широті асортименту і ціновому чиннику з наступним
синтезом в єдиного вимірника.
Рівень дистрибуції і широта асортименту не представляють складності
у встановленні.
Корпоративна культура формує імідж підприємства, який являється
однією з найважливіших характеристик його привабливості на ринку.
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Чинники іміджу відрізняються великою різноманітністю: популярність, як
підприємства, так і його продукції; позиція на ринку; наявність бренду і т. д.
Тут потрібні спеціальні дослідження для встановлення кількісних показників.
Можлива оцінка (у балах) за спеціально розробленою шкалою. Рівень
інноваційної активності визначається мірою готовності підприємства до
оновлення по усіх елементах виробництва: нова продукція, техніка,
технологія, упаковка і т. д.
Визначення

конкурентоспроможності

підприємства

є

складним

процесом і вимагає залучення вчених і висококваліфікованих фахівців в
якості. Особливо це важливо при встановленні кількісних показників, де
неможливо їх встановити розрахунковим шляхом, як по параметрах
конкурентоспроможності, так і по вагових коефіцієнтам.
Різні види і рівні конкуренції зумовлюють пошук різних способів
зміцнення підприємствами своїх позицій на ринку і, відповідно, розробку
стратегій адекватного реагування на мінливість ринкового середовища.
Можна виділити серед них декілька основних груп:
1. Стратегія лідерства на основі низьких витрат. У основу цієї стратегії
покладено створення стійкої переваги у витратах перед конкурентами і
прагнення

стати

постачальником

на

ринок

найдешевших

товарів,

привабливих для широкого круга споживачів. Широкому застосуванню цієї
стратегії перешкоджають такі чинники, як інфляція, недосконалість
законодавства, проблеми із забезпеченням сировиною та ін.
2. Стратегії індивідуалізації складаються в прагненні зробити свою
продукцію унікальною, щоб вона вигідно відрізнялася

від

товарів

конкурентів і за рахунок цього стала більше привабливою для широкого
круга покупців. Успіх при реалізації цієї стратегії може бути забезпечений
тільки при ретельному вивченні потреб покупців.
Правильне використання цієї стратегії забезпечує підприємствам
стабільно високий прибуток, коли дельта підвищення ціни на продукцію
перевищує додаткові витрати на здійснення індивідуалізації продукту.
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Реалізація стратегії індивідуалізації на практиці закінчується невдачею, у
разі, якщо покупці не оцінили унікальність цієї торгової марки і віддали
перевагу продукції конкурентів.
3. Стратегії концентрації на ринковій ніші відрізняє зосередження
уваги на вузькій ділянці ринку. Тут домінує пропозиція вузькому сегменту
ринку продукції, що відповідає його смакам і потреби. Цільова ніша ринку
може визначатися регіональними особливостями,

що визначаються із

спеціальних вимог до продукції, або спеціальними властивостями товару,
привабливими для учасників тільки цього ринкового сегменту.
Завдання

полягає

в

кращому,

ніж

це

роблять

конкуренти,

обслуговуванні покупців такої ринкової ніші.
4. Стратегія найкращої вартості полягає в тому, що в ній упор робиться
на пропозиції споживачам більшої реальної цінності товару шляхом
поєднання низьких витрат і диференціації якості. Щоб стати виробником з
найкращою вартістю, підприємству необхідно забезпечити високу якість
продукції і надати їй потрібні властивості при нижчих, порівняно з
конкурентами, витратах.
5. Стратегія інновації може забезпечити підприємству конкурентні
переваги в отриманні монопольного, надвисокого прибутку і досягненні
економічного зростання. Перевага господарюючого суб'єкта, що реалізує
дану стратегію, засноване на тому, що він є першим або в цьому бізнесі, або
на визначеній території, або на новому ринку (сегменті). Основні особливості
конкурентної переваги, пов'язаної із стратегією інновації, полягають у
використанні

продуктових,

технологічних,

організаційних

і

інших

нововведень. Це зв'язано зі значним ризиком, проте у разі успіху забезпечує
високий прибуток за рахунок встановлення монопольних цін. Орієнтовані на
інноваційну діяльність підприємства повинні мати в розпорядженні
висококваліфікованим персонал, достатніми фінансовими ресурсами для
створення і виведення новинок на ринок. Така стратегія властива переважно
великим компаніям.
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6. Стратегія фокусування використовується, як правило, невеликими
підприємствами, які знаходять свою нішу на ринку і усі зусилля направляють
на цей сегмент. Багато невеликих зарубіжних підприємств стараються
дотримуватися

цієї

стратегії.

Її

рекомендується

використовувати

підприємствам, розташованим в невеликих населених пунктах.
Застосування на практиці розглянутих стратегій в чистому вигляді
зустрічається нечасто не лише у вітчизняних, але і у зарубіжних виробників.
Частіше використовується комбінація стратегій у виді деякого раціонального
поєднання стратегічних прийомів. В той же час наведені стратегії можуть
служити орієнтиром майбутньої діяльності підприємства залежно від рівня
його конкурентоспроможності в цілому і окремих її складових. Фахівці
вважають, що жодне підприємство не може досягти преваги над
конкурентами

абсолютно

за

всіма

характеристиками

конкурентоспроможності. Потрібний вибір пріоритетів і виробітку стратегій,
найбільше тих, що відповідають тенденціям розвитку ринкової ситуації і
найкращим способом що використовують сильні сторони підприємства.
З вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок про те, що для
ефективного функціонування на ринку недостатньо лише оцінювати
конкурентоспроможність підприємства і на цій основі приймати певні
рішення. Потрібно бути готовим до різних ситуацій на ринку. Саме
управління конкурентоспроможністю допоможе підприємству постійно
вдосконалюватися та керувати всіма процесами на підприємстві, які
забезпечуватимуть його конкурентними перевагами з усіма наслідками, що
випливають для успішної діяльності підприємства.
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І. В. Суслова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОБУДОВА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ
В

статті

розглядаються

складові

маркетингового

комплексу

і

взаємозв’язок його елементів. Відмічається, що складові маркетингу
передбачають виконання певних процедур. В статті зроблена спроба
виявити, що побудова комплексу маркетингу залежить, в першу чергу, від
купівельної поведінки споживачів і потребує систематизації основних
складових.
Ключові слова: комплекс маркетингу, концепція «4-Р», компоненти «4-С»,
«7-Р», корисність, цінність, доступність, інформативність, маркетингова
стратегія.
Актуальність обраної теми визначається тим, що сьогодні організація не
може нормально функціонувати без маркетингової служби, без розробки
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комплексу маркетингу в організації. Комплекс маркетингу – це набір
інструментів

маркетингу,

сукупність

яких

фірма

використовує

для

досягнення бажаних змін параметрів цільового ринку. Чим краще в
організації розроблений комплекс маркетингу, тим ефективнішою буде її
діяльність. За допомогою маркетингової діяльності ведеться постійний
пошук нових ринків збуту, потенційних клієнтів, розробки нових товарів та
послуг, що забезпечить найбільший рівень прибутку.
Маркетинговий комплекс – це велика сфера наукових і прикладних
досліджень ємних категорій. Систематизація знань і відомостей цієї науки
потребує впорядкування, створення класифікацій, що дозволяють мати більш
чітке уявлення про кожен елемент системи. Неоднозначність підходів до
досліджень, різноманіття визначень на саму сутність «маркетинг», природно,
породжують і різноманіття в області дослідження його складових.
На початку 60-х років професор Дж. Маккарті в своїх дослідженнях [2,
с.5] запропонував прийняти за основу маркетинговий комплекс, що
складається з чотирьох компонентів («4-Р»): товар, ціна, місце і просування
(product, price, place, promotion) .
Product (продукт) представляє собою такий інструмент маркетингу, який
направлений на надання виробленим товарам такої якості і таких
властивостей, що максимально відповідають потребам споживачів і вимогам
ринку, на якому діє підприємство. До складу цього елемента входять:
асортимент, якість, дизайн, упаковка, сервіс, технічне обслуговування,
гарантійне обслуговування, якість обслуговування, торгова марка.
Price (ціна) представляє собою інструмент маркетингу, що формує ціну
продукції для кінцевого споживача. До цього елемента належать: ціни для
кінцевого споживача, для оптовика, позиціонування, знижки й умови
платежу, умови видачі кредиту, прайс-лист.
Place (розподіл) представляє інструмент маркетингу, направлений на
формування способів раціонального переміщення товарів від виробника до
безпосереднього споживача продукції. До елементу включають: канали
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збуту, охоплення ринку, дилерська підтримка, щільність мережі збуту, час
від оформлення до постачання, товарні запаси, транспорт.
Promotion

(просування)

являється

інструментом

маркетингу,

що

направлений на стимулювання попиту на продукцію виробника на ринку, де
він

діє.

До

елементу

включається:

торговий

персонал,

реклама,

стимулювання, персональний продаж, виставки, політика відносно торгової
марки [5, с.113].
Останнім часом базову концепцію «4-P» розширюють до «7-Р» і навіть
до

«9-Р»

(рис.1).

Саме

модифікована

маркетингова

модель

«7-Р»,

найбільшою мірою відповідає нематеріальній сфері діяльності, добре
відображає специфіку послуг і може служити основою при формуванні
комплексної маркетингової політики. Розширена концепція маркетингового
комплексу «7-Р», запропонована Бітнер та Бемс, окрім загальновідомих
елементів «Р» включає:
Physical evidence – матеріальні обставини, в яких надається послуга;
People – всіх людей, присутніх при наданні послуг, в тому числі
персонал і інших споживачів;
Process – всі процедури, механізми, види діяльності, необхідні для
надання послуги [8, с.70].

Базова модель
«4-Р»

Товар

Ціна

Місце

Просування

Модифікована
модель «7-Р»

Люди

Сучасна
модель «9-Р»

Позиціонування

Процес
Упаковка
Фізичні
характеристики

Рисунок 1. Еволюція моделей комплексу маркетингу
Розвиток маркетингового комплексу заходить все далі і далі, майже з
кожною літерою можливо побудувати нові моделі маркетингового міксу:
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 «4-I»

—

інтерес

(Interest),

інвестиції

інновації

(Investment),

(Innovation), інтеграція (Integration). Дана модель має більше відношення до
концепції

маркетингу

відносин.

Як

відзначають

автори

моделі,

її

актуальність зростає останнім часом у звязку з розвитком так званої
мережевої економіки — системи економічних відносин у віртуальному
просторі. Ці елементи суть розвитку мережевих відносин компанії та
менеджменту [1];
 «4-S» — модель орієнтована на застосування в середовищі Інтернет. Її
автори припускають, що включені до її складу елементи — масштаб (Scope),
сайт (Site), синергія (Synergy) і система (System) — дозволяють стратегічно
поглянути на проблеми успішної он-лайн присутності компанії [7];
 «7-S» або модель McKinsey. Складовими елементами даної моделі є:
структура (Structure), системи (Systems), стиль (Style), персонал (Staff),
навички (Skills), стратегія (Strategy), а ключова складова — загальні цінності
(Shared Values). Передбачається, що комплексне використання даних
елементів дозволяє визначити, яким чином функціонує компанія. При цьому
відносна важливість кожного елемента — величина динамічна, тому слід
приділяти особливу увагу кожному з них у будь-який момент часу з метою
досягнення максимальної ефективності [9];
На думку П.С. Зав’ялова, розширення складових елементів комплексу не
є нормальним, оскільки, в подібному випадку, порушується саме поняття
комплексу маркетингу, і додаткові елементи перестають бути інструментом
безпосереднього управління маркетинговою діяльністю. Наприклад, коли до
складу комплексу маркетингу включають «people», під якими, в тому числі,
розуміються і споживачі та можливість впливу на них маркетинговими
інструментами, виробник все ж робить на них непрямий вплив, на відміну від
таких характеристик як зміна асортименту, ціни, вибір каналу розподілу,
просування товару.
Автор пропонує розглянути складові маркетингового комплексу, в
їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності.
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В запропонованій схемі (рис. 2) складові комплексу маркетингу
передбачають виконання наступних процедур:
 формування ідеї нового товару (блок 1), що передбачає пошук і
підбір ідей; аналіз можливостей виробництва і збуту; уявлення про ринкові
можливості товару, рівень його якості та відповідність вимогам стандартів
ISO серії 9000, специфічних вимог споживачів;

1
3

4

5

6

7

2

Рисунок 2. Складові маркетингового комплексу та регульовані
маркетингом види діяльності [3, с. 52]
 складання бізнес-плану (блок 2) – це забезпечення початкового
фінансування НДДКР, включаючи створення випробувальних моделей,
еталонних екземплярів; оцінки ємності ринку і його сегментів, динаміки його
розвитку;
 пробний маркетинг (блок 3) на основі малої партії нового товару – це
виявлення динаміки продаж і рівня формування попиту в рамках плану
маркетингу;
 інвестиції в масове виробництво товару (блок 4) – це організація
серійного випуску, напрацювання технології, організація матеріальнотехнічного забезпечення роботи;
 організація розподілу товару і збутової мережі (блок 5) – це
укладання договорів, комерційних і некомерційних угод, виконання
зобов’язань перед оптовими посередниками і роздрібними продавцями;
 кінцева реалізація товару (блок 6) через фірмову торгівлю і
незалежну роздрібну мережу – це перетворення фірмової торговельної
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мережі в базову ланку існування комплексу маркетингових задач, організація
дилерської мережі, або інших посередників;
 організація служби сервісу, гарантійного та післягарантійного
обслуговування (блок 7) – це збір і аналіз претензій, розробка рекомендацій
щодо підвищення якості товару, кінцевий моніторинг якості нового
продукту, виведеного на ринок, який дозволить своєчасно реагувати на
виниклі вимоги різних цільових груп споживачів.
Перевагами такого роду «наскрізної» концепції маркетингу фірми є
наявність гнучкої системи зворотних зв’язків, масовість даних про реакцію
споживачів різних рівнів на кожній стадії товаропросування на технікоекономічні параметри нових товарів і ефективності просування товару на
ринок. Дана схема, звичайно, розроблена для нового продукту, з
послідовністю його адаптування в рамках періоду життєвого циклу товару.
Як правило, в реальній економіці, в системі інтересів виробників, основну
частку займає вивчення і використання стадій, пов’язаних з обслуговуванням
вже наявного товару, що потребує відповідної адаптації, злагодженості дій
відповідно до конкретної ситуації [3, с.55].
Отже, крім визначення складових частин комплексу маркетингу,
найбільш важливим, з точки

зору реалізації оптимального

вибору

маркетингової стратегії, є уточнення логічної послідовності.
Маркетологи розглядають комплекс маркетингу як набір інструментів,
які допомагають їм здійснити планування маркетингу.
Враховуючи, що напрям концепції «4-Р» спрямований на вивчення
інтересів торгових організацій, виключаючи протидію споживача, – не
виключено, що вектор купівельного впливу буде прямопротилежним. Кожне
«4-Р» продавця припускає наявність «4-С »покупця.
З точки зору «4-С» основний упор робиться не стільки на продукт і його
виробництво, скільки на самого споживача і одержувані ним вигоди. Таким
чином, товар можна порівняти з цінністю для споживача (Customer value),
ціну — з витратами споживача (Customer costs), місце — з доступністю
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товару для споживача (Customer convenience), а просування — з
інформованістю споживача (Customer communication) .
Таким чином, формується ставлення суб’єктів і об’єктів ринку в рамках
вирішення своїх, часто протилежних, задач. Покупця цікавить не тільки
кінцева ціна, його хвилює загальна вартість покупки з врахуванням умов і
факторів обслуговування й утилізації товару в рамках максимальної
доступності його придбання. Тобто, на цільовому ринку зустрічаються
інтереси покупців та продавців. Але, якщо інтереси будуть тільки
зіштовхуватися, то рано чи пізно вони зійдуться в протиріччях, і покупцеві
доведеться або змінити свої погляди або продавцеві пристосувати свої дії до
запитів покупців.
Отже, побудова комплексу маркетингу підприємства залежить, в першу
чергу, від купівельної поведінки споживачів і вимагає систематизації
основних, пропонованих наукою і практикою, його складових, з акцентом на
головні положення ринкової економіки, орієнтованої на вирішення проблем
стабільного збуту.
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І. І. Таранов
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті розглянуто методичні підходи щодо діагностики конкурентного
середовища

підприємства,

засновані

на

запропонованій

класифікації

факторів зовнішнього середовища та їх комплексній оцінці, що дозволяє
підприємству визначати шляхи покращення власної ринкової позиції,
підвищення конкурентоспроможності та ділової активності.
Ключові

слова:

конкурентне

середовище,

діагностика,

стратегічне

управління, конкурентоспроможність, економічний стан підприємства.
Соціально-економічні перетворення в Україні відбуваються під
впливом внутрішніх суперечностей та загальносвітових кризових тенденцій
внаслідок збільшення експортних операцій суб’єктів господарювання,
поширення процесів інтеграції та глобалізації. Ситуація, в якій сьогодні
доводиться здійснювати господарську діяльність вітчизняним промисловим
підприємствам, є доволі нестабільною.
Проблемам управління діагностикою підприємства присвячували свої
роботи вітчизняні та російські вчені: Л.Абалкін, О. Аверіна, О. Амоша, М.
Баканов, С. Барнгольц, І. Бланк, В. Геєць, О.Гетьман, С. Глаз’єв, А. Градов,
272

Н. Євдокимова, В. Забродський, Е. Іонін, В.Ковальов, Л. Костирко, Т.
Косянчук, В. Лук’янова, А. Муравйов, О. Олексюк, Г. Савицька, В. Стражев,
В. Шаповал, Д. Шеремет, Г. Швиданенко, Я. Фомін, М. Чумаченко.
Достатньо глибоко досліджували питання діагностики підприємств такі
зарубіжні вчені як П. Друкер, С. Паркінсон, М. Мескон, Дж.К. Ван Хорн, Ф.
Хедоурі, Ф. Тейлор, М. Портер, Дж. Хол, Х. Коп, Й. Шумпетер, А. Файоль,
Л. Якокка [2]. Незважаючи на велику кількість ґрунтовних досліджень
управління діагностикою підприємства, багато питань залишаються не
розкритими. Зокрема, недостатньо досліджено методологічне та методичне
забезпечення діагностики конкурентного середовища.
Становлення

ринково

-

орієнтованої

системи

господарювання

конкурентних відносин між її суб’єктами в Україні вимагають практичного
впровадження

дієвих

механізмів,

здатних

забезпечити

стабільне

функціонування підприємств та інтенсифікувати їх відтворювальні процеси.
Головну роль у забезпеченні розвитку вітчизняних підприємств відіграють
методи та інструментарій економічної діагностики. Діагностика являє собою
проведення дослідження економічного

стану підприємства з метою

виявлення факторів, які становлять загрозу стійкому функціонуванню
підприємства,

розробку

заходів

покращення

економічного

стану

з

урахуванням вимог діючої кон'юнктурної середи. В період системних
трансформацій діагностика поширюється на процеси як внутрішнього, так і
зовнішнього середовища. Тому першочерговим завданням формування
організаційно - економічного механізму управління діагностикою, є
діагностика зовнішньої середи або конкурентного середовища підприємства
яка передбачає [3] :
- ідентифікацію

діагностичних

процесів

у

сфері

оцінювання

конкурентного середовища підприємства;
- формування системи показників оцінки конкурентного середовища
підприємства;
- вибір і оцінку стратегічної позиції підприємства на ринку;
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- оцінку привабливості стратегічних зон господарювання підприємства
на ринку;
- оцінку конкурентного статусу підприємства на ринку;
- визначення

індивідуальних

особливостей

управління

портфелем

стратегічних зон господарювання підприємства на ринку;
- формування стратегічної позиції підприємства в конкурентному
середовищі;
- застосування SWOT - аналізу в діагностиці протистояння підприємств конкурентів на досліджуваному ринку;
- використання PIMS - аналізу для визначення конкурентної стратегії
підприємства на ринку.
На сьогоднішній день теорія та практика економічного управління
підприємствами розробила потужний інструментарій оцінки впливу факторів
зовнішньої середи на результати господарювання підприємства. Проте єдиної
методології використання методів та інструментів діагностики зовнішньої
середи не існує.
Актуалізація

факторів

зовнішнього

середовища

підприємства

дозволила їх систематизувати. Запропонована класифікація містить ознаки,
які в свою чергу дозволяють структурувати зовнішню середу підприємства, а
також в залежності від головної мети дослідження формувати оптимальний
набір факторів, які будуть використовуватися у діагностиці. Вона дозволяє
виділити та згрупувати фактори дестабілізуючого та стабілізуючого
характеру. Це має принципове значення для розробки та реалізації
конкретних дій в системі забезпечення економічної безпеки підприємства,
націлених на нейтралізацію, припинення дестабілізуючих факторів, та
стимулювання

дії

стабілізуючих

факторів.

З

цього

і

складається

попереджуюча складова діагностики підприємства [4].
Слід

визначити,

функціонування

та

що

розвитку

розробка

та

промислових

удосконалення
підприємств,

стратегій
підвищення

ефективності, оперативного менеджменту, зріст їх матеріального добробуту
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передбачають
середовища

здійснення
з

метою

діагностики

постійного

конкурентного

моніторингу

місця

(зовнішнього)
та

положення

підприємства на ринку; визначення напрямків удосконалення менеджменту
та бізнесу недопущення виникнення кризових ситуацій (або їх нейтралізація).
Це передбачає застосування різних видів діагностики, які у сукупності
складаються з напрямків аналізу та оцінок, а саме: галузевого та
конкурентного аналізу; аналізу зовнішнього середовища; ситуаційного
аналізу; оцінки бізнесу; оцінки потенціалу підприємства, тощо.
У світовій економічній науці аналіз світових факторів зовнішнього
середовища називається PEST - аналізом, який ставить мету виявити ті
фактори зовнішнього середовища, що найбільше впливають на підприємство,
а також передбачити діагностику впливу цих факторів. До того ж у процесі
аналізу

зовнішнього

середовища

необхідно

з’ясувати

рівень

його

невизначеності та як підприємство може взаємодіяти з цією невизначеністю.
У ході діагностики зовнішнього середовища підприємства основний
акцент залишається на досліджені галузі та конкурентного середовища, що
потребує використання одноіменних методів аналізу. З цією метою
визначають стратегічну важливість окремих економічних характеристик
галузі, у якій функціонує промислове підприємство та таким чином
визначають необхідність входу до цієї зони господарювання.
Для оцінки галузевого та конкурентного становища підприємства
певної галузі застосовують методику М. Портера, карту стратегічних груп
конкурентів, збалансовану систему показників та ін. [1] .
З метою отримання найбільш повної оцінки стратегічної позиції
підприємства методи галузевого та конкурентного аналізу поєднуються із
інструментарієм

ситуаційного

аналізу,

який

використовується

для

визначення реальної ситуації, у якій опинилося підприємство, тобто місця,
яке займає досліджуване підприємство у загальному бізнес - просторі,
основних факторів, що впливають на його функціонування та розвиток.
Інформація, яка отримана внаслідок проведення ситуаційного аналізу,
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визначає подальший перебіг діагностики - мету, напрямки, послідовність та
глибину досліджень, які слід проводити в першу чергу, а також термін,
вартість робіт та склад виконавців.
Результати ситуаційного аналізу слід розглядати як підґрунтя для
розробки стратегії розвитку підприємства та досягнення його цілей у
освоєнні нових ринкових секторів, протидії конкурентам та досягнення
нових стратегічних орієнтирів. Розглядаючи діагностику конкурентної
середи підприємства, особливу увагу слід приділяти визначенню його
конкурентного статусу, який визначається факторами успіху у конкуренції за
наступними позиціями:
- стратегічні капіталовкладення (у виробничі потужності, стратегію,
потенціал);
- ефективність стратегії підприємства;
- ефективність поточного потенціалу підприємства (за основними
сферами його діяльності).
Таким чином проведений аналіз існуючих підходів до здійснення
діагностики

зовнішнього

(конкурентного)

середовища

конкурентного

підприємства довів, що методи та інструменти діагностики дозволяють
визначити сфери ефективності менеджменту і націлені на відокремлення
галузевих та конкурентних аспектів діяльності підприємства, його сильних та
слабких сторін, гнучкості, якості різних сторін бізнесу. Результати
діагностики конкурентної середи промислового підприємства є визначення
шляхів удосконалення його поточного стану та забезпечення гнучкості а
адаптивності. Проте майже всі методи та інструменти діагностики
конкурентного середовища запозичені із зарубіжних аналітичних моделей та
не можуть бути механічно перенесені у вітчизняну теорію та практику
управління.
Отже, сутність прогнозування зовнішньої середи промислового
підприємства полягає у отриманні інформації про майбутній розвиток
окремих параметрів, що обмежені у часі. В основу прогнозу закладаються
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існуючі та майбутні умови зовнішньої середи та переважно використовується
експертний підхід.
В

процесі

управління

діагностикою

підприємства

методи

та

інструменти діагностики зовнішнього середовища повинні поєднуватися із
інструментарієм діагностики внутрішнього середовища, що дозволить більш
достовірно визначати реальне фінансово-майнове становище промислового
підприємства, виявляти ознаки кризової ситуації або фазу кризи та обирати
шляхи її подолання з метою забезпечення стійкого розвитку підприємства в
умовах нестабільного середовища.
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму реалізації управлінських
рішень

як

умови

досягнення

стратегічних
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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 ефективності
не досягаються, і реалізація функціональних та корпоративної стратегій є
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 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
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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 [1, с.22].
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 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
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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 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.
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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.
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. 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.
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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.
В основу цих методів покладено твердження про те, що ефективність
досягається за рахунок 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
складовим:

стратегії

досягнення

фінансових

результатів,

фінансовій,

кадровій, організаційній, маркетинговій, інвестиційній стратегіям. Як
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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

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
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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.
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 реалізації рішень, прийнятих керівництвом. Загальновживані
функції управління (планування, організація, мотивація, контроль та
моніторинг) притаманні також управлінню реалізацією управлінських
рішень, але вони мають деякі особливості, що відповідають етапам реалізації
управлінських рішень[3].
1. Функція планування передбачає, по-перше, з’ясування управлінського
рішення відповідно до можливості його реалізації, строків виконання; подруге, 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
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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,

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 мотивації в механізмі управління реалізацією управлінських
рішень спрямована на спонукання підлеглих до виконання завдань, які
відповідають їх 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.
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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 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
проведення

контрольних

оцінок

інтегральних

показників

реалізації

функціональних 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 GAPаналізу 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
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пір, поки всі відхилення не будуть подолані. 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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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА АПК НА ЗАСАДАХ
МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
У даному дослідженні проведено аналіз маркетингово-логістичного підходу,
його сутність та основи ефективного управління агропромисловими
підприємствами, з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
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Ключові слова: маркетинг, логістика, маркетингово-логістичний підхід,
агромаркетингова логістика, логістичний ланцюг.
На сучасному етапі розвитку управлінської аграрної економіки все
більше підприємств різної форми власності системи АПК намагатиметься
об’єднатися в інтегровані угрупування, в основі яких лежить поєднання
технологічних стадій виробництва, переробки та збуту продукції.
Доцільність започаткування

та подальше розширення

інтеграцій

зумовлюється низкою чинників, основними з яких є досягнення високої
стабільності та ритмічності у забезпеченні переробних підприємств
сільськогосподарською сировиною; розвиток концентрації та стабілізації
виробництва, що забезпечує економію праці; зниження витрат виробництва;
більш ефективне використання наявних виробничих потужностей.
Все це потребує системних наукових досліджень сутності та змісту
інтеграційних відносин в АПК, формування управлінських рішень щодо їх
здійснення на засадах наукового маркетингу, логістики та менеджменту, а
також використання арсеналу економічної науки.
Загострення конкуренції на внутрішньому та світовому ринку й
одночасне загострення проблеми продовольчої безпеки вимагають суттєвого
підвищення рівня розвитку сільського господарства України та переходу
підприємств аграрного сектора до досконаліших технологій управління
комплексом основних і забезпечуючих процесів. Це зумовлює необхідність
пошуку

нових,

раніше

не

застосовуваних

систем

управління

сільськогосподарськими підприємствами, які б дали змогу отримати
синергічний ефект завдяки не лише оптимізації власне виробничої діяльності
цих суб’єктів господарювання, а й завдяки взаємодії з суміжними
учасниками в ланцюгах просування сільськогосподарської сировини та
продукції її переробки. Саме таким ефективним інструментом управління
підприємствами АПК може стати концепція маркетингової логістики,
загалом її теорія та методологічні підходи, які рекомендує світовий і
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вітчизняний досвід оптимізації матеріальних потоків у так званих
логістичних формуваннях.
Формулювання цілі статті є проведення аналізу маркетинговологістичного підходу, його сутності та основ ефективного управління
агропромисловими

підприємствами,

з

метою

підвищення

їх

конкурентоспроможності на вітчизняному та зарубіжному ринках.
Проблема використання теорії та інструментарію маркетингу та
логістики – одна з найактуальніших для науковців і практиків упродовж
кількох

десятиліть.

науковців,

Цю

тематику

досліджували

найвідоміші

чимало

серед

зарубіжних

яких

є

Д. Дж.Бауерсокс, Д. Вордлоу, Д. Вуд, Дж. Джонсон, Д. Дж. Клос, П. Мерфімол., М. Ліндерс, Х. Фірон, Д. Сток, Д. Ламберт, Б. Анікін, А. Гаджинський,
Л. Міротін, Ю. Неруш, В. Сергеєв. Вагомий внесок у розвиток теорії
логістики в Україні зробили Л. Балабанова, М. Григорак, Є. Крикавський, М.
Окландер, Ю. Пономарьова, Л. Фролова, Н. Чухрай та інші. З іншого боку,
саме вдосконалення сільськогосподарського комплексу та діяльності окремих
аграрних підприємств − предмет особливої уваги таких вітчизняних учених і
практиків, як В. Андрійчук, В. Василенко, П. Галдуцький, Б. Губський, М.
Коденська, Г. Калетнік, Ю. Нестерчук, М. Малік, А. Мазур, В. МесельВеселяк, П. Саблук, О. Шпикуляк та інші; напрям формування адекватного
ринковим умовам внутрішнього продовольчого ринку та оптимізації його
основних параметрів протягом останніх років були предметом дослідження
таких науковців і фахівців-практиків, як М. Трейсі, В. Апопія, О. Березіна, В.
Матусевич, Н. Міценка та ін. Проте в жодному серед цих досліджень питання
застосування

маркетингово-логістичного

управління

як

ефективного

інструмента управління щодо підприємств аграрного сектора економіки
України не вирішували, що й зумовило актуальність даного дослідження.
Процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу регіону
передбачає

організацію

сільськогосподарської

взаємин
продукції
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між

учасниками

на

основі

створення
використання

взаємодоповнюваних чинників виробництва і може дати можливість здобуття
позитивного синергетичного ефекту на базі скоординованої діяльності
учасників

інтегрованого

формування.

Цілеспрямовану

інтеграцію

підприємств агропромислового комплексу регіону для створення принципово
нових позитивних властивостей і ефектів спільної діяльності пропонується
здійснювати на основі маркетингового-логістичного підходу, при якому
логістична система є відкритою цілісною еколого-соціально-економічною
системою,

основні

елементи

якої

мають

бути

взаємозалежними

і

взаємообумовленими необхідністю розвитку. Логістика – це процес
управління достатнім та ефективним потоком сировини, матеріалів,
незавершеного

виробництва,

готової

продукції,

послуг,

фінансів

та

супроводжувальної інформації від джерела постачання (виникнення) цього
потоку до місця його споживання (включаючи приймання, відправлення,
внутрішнє й зовнішнє переміщення) з метою повного задоволення потреб
споживачів [3, c. 38].
Проведені нами наукові дослідження дали змогу визначити те, що
застосування науково обґрунтованих методів маркетингової логістики
дозволяють знизити рівень витрат на 20%, товарні запаси – на 30-70%,
скоротити час звернення товарів на 20-50%. Очевидним є те, що застосування
даного підходу дає можливість отримати великий економічний ефект
досягнувши таких показників в реальних умовах ресурсозабезпечення
аграрного

сектора.

агропромислового

Проте,
комплексу

у

практичній
методи

діяльності

логістики

і

підприємств
маркетингу

використовуються недостатньо. Однією з основних функціональних сфер,
придатних для застосування інструментарію маркетингу та логістики, є
основна діяльність сільськогосподарських підприємств, щодо якої можна
застосовувати інструментарій виробничої (внутрішньовиробничої) логістики
для

вирішення

підприємств,

питань

визначення

оптимізації
потреби

розмірів

підприємства

сільськогосподарських
в

основних

засобах

виробництва, організації продуктивного використання основних засобів,
290

забезпечення технічного обслуговування та ремонту машин, будівель,
обладнання тощо [6, c. 247]. Агромаркетингова логістика є новим
прикладним напрямом діяльності, пов’язаним із застосуванням її положень і
методів у сфері аграрного виробництва. В Україні агромаркетингова
логістика перебуває на початковому етапі розвитку. Разом із тим у
розвинених країнах світу, таких як: США, Канаді, Західній Європі, Австралії
тощо – давно оцінили високу ефективність використання маркетинговологістичних

підходів

в

агробізнесі.

Сьогодні

у

багатьох

країнах

Європейського Союзу урядові структури беруть на себе домінуючу роль під
час впровадження маркетингово-логістичних підходів у діяльність аграрних
підприємств.
Агромаркетингова логістика як наука розробляє наукові принципи,
методи, математичні моделі, що дають змогу планувати, контролювати та
управляти транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і
нематеріальними операціями, що виникають у процесі доведення сировини
та матеріалів до аграрного підприємства, організації виробничого процесу,
доведення аграрної продукції до споживача відповідно до його вимог.
Слід зазначити те, що логіст на підприємстві аграрного сектору
повинен максимально ефективно поєднувати всі види логістики на
підприємстві, так як всі вони разом будуть давати максимальний результат
для впровадження раціональних форм матеріального забезпечення аграрних
підприємств, виробництва та доведення до ринків збуту продукції.
Маркетингово-логістичний підхід у літературі [3, c. 11] трактують
насамперед як теорію оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення
управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та
фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу та
теорії економічних компромісів для отримання синергічного результату.
Науковці, вивчаючи питання застосування маркетингової логістики,
стверджують, що новизна маркетингово-логістичного підходу в управлінні
291

матеріальними ресурсами полягає в такій зміні пріоритетів господарської
діяльності, коли головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку
(матеріального, інформаційного, фінансового, трудового, сервісного).
Доцільно зазначити те, що метою маркетингової логістики є
оптимізація циклу відтворення через комплексне, орієнтоване на потребу,
формування потоку матеріалів та інформації у виробництві і розподілі
продукції. Управління потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є
новою формою управління, яка перевершує традиційні як за рівнем творчого
потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів.
Маркетингова логістика як наукову основу управління потоковими
процесами застосовується не лише у промисловості, торгівлі й на транспорті,
а

й

у

сфері

послуг,

банківській

і

страховій

справі,

організації

післяпродажного сервісу, у комунальному господарстві, туризмі та інших
сферах діяльності [3, c. 9].
В основу дослідження діяльність підприємства АПК на засадах
маркетингово-логістичного

підходу

покладено

«маркетингово-логістичного

забезпечення

визначення

діяльності

поняття

агропромислового

підприємства», яке об’єднує в собі створення умов та здійснення заходів, що
гарантують ефективну взаємодію комплексів маркетингу та логістики задля
створення та надання цінності для споживачів та підвищення ефективності
роботи підприємства.
Місце і роль маркетинг-логістичного забезпечення у досягненні
ефективної діяльності підприємства проявляється у створенні та наданні
підвищеної цінності для споживачів: кращої якості товар (послуга), нижчі
витрати на виробництво та розподіл продукції, а відповідно і нижчі ціни та
краще обслуговування споживачів ніж у конкурентів.
Взаємозв’язок логістики та маркетингу можна представити у вигляді
схеми взаємодії маркетингового та логістичного комплексів на всіх
ієрархічних рівнях, що гарантуватиме повноцінне розширення маркетингової
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концепції задоволення потреб клієнта «4Рs» відповідною логістичною
концепцією «7Rs» (рис. 1).
За результатами проведеного дослідження (рис.1) видно те, що
синергічний

ефект

інтеграції

маркетингу

і

логістики

в

управлінні

підприємств АПК може бути викладений у вигляді причинно-наслідкового
зв’язку: стратегія конкуренції  маркетинг-mix  логістика-mix 
корисність-mix.

Логістичний мікс «7R»

ЯКІСТЬ

ЦІНА

НЕОБХІДНИЙ СПОЖИВАЧ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ

НЕОБХІДНИЙ ЧАС

НЕОБХІДНЕ МІСЦЕ

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ

НЕОБХІДНА ЯКІСТЬ

НЕОБХІДНИЙ ТОВАР

ПРОСУВАННЯ

МІСЦЕ (збут)

ЦІНА

ТОВАР

Маркетинговий мікс «4Р»

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цінність споживача
Отримання максимального прибутку підприємством

Рисунок 1. Інтеграція маркетингового та логістичного комплексів з
орієнтацією на створення та надання цінностей для споживачів
Розроблено автором на основі [1; 3]
Кожна ланка цього ланцюга виконує особливу функцію у формуванні
мінімальних сукупних витрат, оптимального рівня логістичного сервісу,
максимальної корисності товару чи послуги для споживача і це узгоджується
із стратегічними цілями підприємства.
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Концепцію маркетингової логістики в ринковій економіці можна
визначити як сукупність організаційно-технічних і соціально-економічних
стосунків між учасниками створення сільськогосподарської продукції, як
елементів маркетингової логістичної системи.
Відомим є те, що при формуванні маркетингово-логістичних систем
визначаються екологічні, соціальні і економічні цілі, для досягнення яких всі
елементи

логістичної

системи

мають

бути

взаємопов’язаними

та

взаємозалежними.
Елементами

агропромислового

інтегрованого

формування

як

маркетингово-логістичної система можуть виступати підприємства, зайняті
виробничо-технічним

обслуговуванням

підприємства,

безпосередньо

що

сільського
займаються

господарства;
виробництвом

сільськогосподарської продукції; підприємства, що забезпечують заготівку,
переробку, сільськогосподарській продукції і доведення її до споживача;
будівельні підприємства, що здійснюють зведення об’єктів як виробничого,
так

і

так

і

невиробничого

призначення;

організації

соціальної

інфраструктури. Особливостями елементів, з яких може складатися
маркетингово-логістична система, як правило, є:
 будь-яка форма власності і організаційно-правова форма;
 будь-яка потужність, концентрація, використовуване технологічне
устаткування, споживані ресурси;
 розосередженість технічних засобів і трудових ресурсів на великій
території [2; 4].
При застосуванні маркетингово-логістичного підходу до інтеграції
підприємств АПК необхідно враховувати можливі форми економічної
інтеграції підприємств АПК: на договірній основі, без об’єднання
фінансових, матеріальних і інших ресурсів; об’єднання частини фінансових,
матеріальних, а інколи трудових ресурсів організацій-учасників інтеграції
для створення спільних (міжгосподарських) підприємств, при цьому
стосунки

здійснюються

на

довготривалій
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договірній

основі;

повне

об’єднання трудових ресурсів організацій-учасників інтеграції для створення
спільних

(міжгосподарських)

підприємств,

при

цьому

стосунки

здійснюються на довготривалій договірній основі; повне об’єднання
трудових,

матеріальних

і

фінансових

ресурсів

господарств-учасників

інтеграції під єдиним керівництвом.
Проведені

дослідження

дали

можливість

визначити

низку

перспективних напрямів діяльності сільськогосподарських підприємств, у
яких застосування маркетингово-логістичного підходу за умови його
адаптації до особливостей аграрної галузі − не лише можливий, а й
перспективний, що, в свою чергу, демонструє необхідність розробки
відповідних

методик

оптимізації

процесів

управління

матеріальними

потоками в межах сільськогосподарських підприємств і, що вкрай важливо –
на рівні їх взаємодії з партнерами з інтегрованих логістичних ланцюгів
просування аграрної продукції у сферу споживання. Тому невідкладним є
завдання розробки відповідних методик оптимізації процесів управління
матеріальними потоками як у межах сільськогосподарських підприємств, так
і з партнерами з інтегрованими логістичними ланцюгами просування
аграрної продукції у сфері споживання.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто підходи до визначення поняття «інноваційна
політика». Досліджено стратегії формування інноваційної політики.
Охарактеризовано

основні

компоненти

стратегій

та

їх

значення.

Встановлено важливість дотримання основних принципів формування
інноваційної політики у діяльності підприємства в умовах нестабільної
економіки.
Ключові

слова:

інноваційна

політика,

маркетинг,

стратегія,

конкурентоздатність, НДДКР.
Характерною рисою ринкової економіки є наростання гостроти
конкурентного протистояння суб'єктів господарської діяльності. При цьому
одним з основних факторів успіху в боротьбі за ринкові позиції стає
інноваційна діяльність підприємства.
Питання інноваційного розвитку та інноваційної політики підприємства
є досить актуальними і перебувають в центрі дослідження таких науковців як
Н. І. Верхоглядова, В. В. Єрмолаєва, О. Д. Дивнич, М. В. Йохна, Д. М. Лойко,
296

Т. С. Максимова, О. В. Гук та інших. Однак проведені дослідження
недостатньо висвітлюють послідовність та складові формування інноваційної
політики підприємства.
Метою дослідження є визначення сутності інноваційної політики
підприємства та її формування.
Світова практика показує, що успіху досягає не той, хто обмежується
завданнями збільшення обсягу виробництва, а той, хто виходить на ринок з
новою, як мінімум, модифікованою продукцією. Конкурентні переваги в
істотній мірі досягаються в результаті реалізації інновацій, які перебувають в
переході

системи

характеризується

з

деякого

більш

вихідного

високим

рівнем

стану

до

результуючого,

досконалості.

При

цьому

інноваційна діяльність властива будь-яким масштабам і типам організації
виробництва. Можливості досягнення успіху, однак, різні для великих,
середніх або малих підприємств. Це пов'язане з необхідністю істотних витрат
на здійснення інноваційних процесів. Апріорі можна стверджувати найбільші
труднощі в малому бізнесі, фінансові можливості якого досить обмежені.
Цим визначається і характер інноваційної діяльності в малому бізнесі, її
спрямованість. Інноваційні процеси повинні все більше визначати генерації
ліній перспективного розвитку підприємства. Із цього випливає важливість
досліджень

наростаючого

впливу

нових

технологій

на

принципи

функціонування суб'єктів бізнесу в сучасних умовах.
Інноваційна

діяльність

з

приватного

функціонального

завдання

переходить на рівень загальної стратегічної цілі. Разом з тим потребують
розвитку і стають проблемними питання планування інноваційної діяльності
суб'єктів бізнесу, необхідний аналіз етапів дослідження нових ідей від їх
появи до комерційного використання, ролі кожного етапу. Не менш
важливими є питання про характер інновацій по змісту та за масштабами, про
роль інформаційної складової в розвитку підприємств, можливості і
доцільності обсягів розподілу зусиль господарюючих суб'єктів в інтересах
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локальних та масштабних завдань, по методичному інструментарію
організації і стимулюванні інноваційної діяльності підприємств [1, с. 23-26].
Жодне підприємство не може досягти переваги над конкурентом по всіх
комерційних характеристиках товару і засобах його просування на ринку.
Необхідне вироблення стратегії, найбільшою мірою відповідної тенденціям
розвитку ринкової ситуації і такої, що найкращим способом використовує
сильні сторони діяльності підприємства.
Вибір стратегії є центральним моментом стратегічного планування і
запорукою успіху діяльності підприємства. Підприємство може опинитись в
кризі, якщо не зуміє передбачити обставини, що змінюються, і вчасно
відреагувати на них.
В той час як, коли провідні країни вже вийшли на рівень
постіндустріального розвитку, а Україна все ще бореться з кризою економіки
індустріального типу, конче необхідним є пошук шляху розвитку в напрямку
формування моделі економіки країн-лідерів. Таким шляхом вибудовується
інноваційна політика.
Інноваційна політика підприємства (ІПП) - це одна із складових
діяльності підприємства, що визначає мету та умови реалізації інноваційної
діяльності та направлена на створення й впровадження нових технологій і
видів продукції на підприємстві [2, с. 98-104].
Головною метою існування будь-якого підприємства є одержання
прибутку, який в умовах конкуренції товаровиробників безпосередньо
пов'язаний з конкурентоспроможністю продукту підприємства. Останній є
конкурентоспроможним у разі, якщо він задовольняє потреби ринку.
Динаміка факторів ринкового середовища породжує зміни або виникнення
нових потреб, тому пропозиція товарів та послуг підприємства повинна
постійно удосконалюватись, а інноваційна політика проводитись свідомо.
В умовах економічної нестабільності причини введення інновацій можна
поділити на дві основні групи:
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1) прибуток підприємства знижується; у цьому випадку за рахунок
введення інновації підприємство розраховує стабілізувати прибуток;
2) прибуток підприємства перебуває на запланованому рівні; тому
підприємство приймає рішення про збільшення існуючого прибутку за
рахунок введення інновації.
Основними причинами вивчення та введення інновацій у підприємствах
є, по-перше, посилення конкурентної боротьби та намагання одержати на
ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; по-друге, зростання
попиту споживачів; по-третє, забезпечення престижу підприємства та швидке
вирішення проблем, що можуть виникнути на підприємстві; по-четверте,
вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес з
метою поліпшення результатів діяльності [3, с. 131].
Формується інноваційна політика на базі двох протилежних підсистем. З
одного боку, це потреби ринку, споживачів, маркетингова політика
підприємства, а з другого - ресурси: досягнення в науковій і виробничій
сферах, технологіях, управлінських механізмах, організаційна культура
підприємства, матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
Сьогодні інноваційна політика підприємства передбачає послідовну,
заплановану,

цілеспрямовану,

комплексну

інноваційну

діяльність

підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного підприємства,
викликану попитом, обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану
на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль і методи
управління, продукцією, що випускається, джерела сировини й матеріалів,
ринки збуту, документообіг та ін. Тісний взаємозв’язок і сформовані
пропорції розвитку між постійно здійснюваними на підприємстві функціями,
положення підприємства на ринку, наукові пошуки визначають необхідність
виділити елементи інноваційної політики підприємства:
1) наукові дослідження й дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), що
складаються з науково-дослідницької політики, конструкторської політики,
технологічної політики;
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2) маркетингова політика, що включає товарну політику, комунікаційну
політику, збутову політику, політику ціноутворення, сервісну політику;
3) організаційна структура й культура підприємництва, а також кадрова
політика.
Задачі й функції елементів ІПП різні внаслідок розходження галузі
інтересів структурних підрозділів підприємства, що реалізують ці елементи.
Склад задач і функції елементів інноваційної політики підприємства
полягають у вивченні існуючої ситуації, розробці політики, створенні
механізмів її реалізації, здійсненні контролю за політикою, коректуванні
ходу реалізації політики, аналізі ефективності реалізованої політики.
Формування ІПП визначається такими факторами:
- стратегічним характером ІПП;
- системним підходом до формування інноваційної політики;
- безперервністю інноваційної діяльності підприємства;
- нерозривним зв’язком між інноваційною політикою й ринковою
ситуацією;
- повнотою охоплення усіх внутрішніх елементів бізнесу інноваційною
діяльністю;
-

залежністю

інноваційної

політики

від

ресурсного

потенціалу

підприємства;
-

нерозривністю

інноваційної

політики

з

науково-технічним

прогресом[4, с. 440].
До розробки інноваційної політики підприємства надаються вимоги, які
базуються на певних принципах (рис. 1) [5].
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Принципи інноваційної діяльності підприємства

комплексність

перевага
стратегічних
параметрів

планомірність

цілеспрямованість

наявність
теоретичної
бази

ринковість

Рисунок 1. Принципи інноваційної діяльності підприємства
Переважання стратегічних параметрів означає, що інноваційна політика
має формувати умови для створення і збереження тривалих конкурентних
переваг підприємства. Це вимагає прогнозування розвитку ринкової ситуації
у довгостроковому періоді. Тому інноваційну діяльність варто планувати в
межах обраної стратегії, а реалізація інновацій повинна забезпечувати
досягнення стратегічних цілей. Тип загальної стратегії визначає напрям
інноваційного пошуку та зміст інноваційної діяльності, впливає на вибір
форм її організацій. Розроблена стратегія як дострокова модель розвитку
підприємства спирається на його внутрішній потенціал і здійснюється з
урахуванням обмежень зовнішнього середовища та тенденції їх зміни у
прогнозованому майбутньому.
Орієнтація

на

потреби

ринку передбачає,

що

розроблення

і

впровадження інновацій буде доцільним за умови, коли вони внесуть у товар
чи послугу те, що вигідно відрізнятиме його від аналогічних товарів
конкурентів, тобто створять йому конкурентні переваги. Для цього необхідно
ретельно досліджувати ринок та його наявні і приховані потреби. Однак
приваблива, на перший погляд, інновація може виявитися передчасною або й
зовсім непотрібною з огляду на потреби ринку. Тому важливо вміти
своєчасно відмовитися від спроб реалізації такої новинки, уникаючи
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непотрібних

витрат,

пов’язаних

з

її

подальшим

удосконаленням

і

просуванням.
Цілеспрямованість - це чітке визначення цілей інноваційної діяльності,
що дає змогу вибрати засоби їх здійснення, контролювати процес реалізації
інновацій через розроблення ієрархії цілей для структурних одиниць
підприємства, заданих у процесі реалізації інновації, і визначення ступеня
досягнення ними поставлених цілей. Побудова ієрархічного «дерева цілей»
дає змогу не лише чітко уявити контури і основні завдання підприємства в
реалізації інновацій, а й допомагає узгодити діяльність її підрозділів у
розв'язанні будь-якої проблеми, обумовленої непередбаченими обставинами
[6].
Принцип комплексності вказує на необхідність залучення у процес
розроблення інновацій усіх внутрішніх елементів підприємства. Це пов'язано
з функціонуванням підприємства як інтегрованого механізму, зміна однієї
частини якого обов'язково спричинить зміни в одному чи декількох інших
елементах, при чому не завжди у бажаному напрямі.
Принцип наявності теоретичної бази ґрунтується на тому, що існує
проблема зв’язку інноваційної політики підприємства й науково-технічного
прогресу (НТП). Необхідно відзначити, що НТП є необхідною умовою
розробки і впровадження інновацій, тоді як першопричини інновації
полягають у вимогах ринку.
Дотримання принципу планомірності дає змогу координувати роботу
всього підприємства у період створення інновацій, підготовки до її
впровадження, реалізації та згортання. Це особливо важливо для розроблення
та впровадження інновацій, які дають хороший результат. Інноваційні плани
допомагають чітко організувати процес стимулювання тих працівників, чий
внесок у реалізацію інновацій був найвагомішим. Цей принцип передбачає
також

неперервність

інноваційних

процесів.

Процес

формування

інноваційної політики не може бути дискретним, він є циклічним і включає
стадії

та

процедури

з

прямими
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та

зворотними

зв'язками,

які

використовуються для уточнення поточних планових завдань, з одного боку,
та оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища і внутрішніх
цільових установок вищого менеджменту з іншого.
Перевага стратегічних параметрів інновацій має на увазі необхідність
прогнозування ситуації, що складається на ринку, і планування розвитку
підприємства в довгостроковому періоді [7].
Відповідно наведеним принципам, формування інноваційної політики
підприємства має відбуватися у певній послідовності, починаючи з аналізу
зовнішнього середовища з урахуванням інноваційних прогнозів розвитку
науково-технічного прогресу та визначення загальної стратегії підприємства
(рис. 2). На основі стратегії підприємства визначається тип інноваційної
політики, що відповідає ресурсному забезпеченню та економічному
потенціалу підприємства.
Наступальний

тип

інноваційної

політики

характеризується

ризикованістю, великою наукомісткістю створених продуктів, оперативністю
впровадження іновацій. Реалізація такої політики можлива за умов значного
науково-технічного

потенціалу

підприємства,

високої

гнучкості

її

структурних елементів, готовності менеджерів вищої ланки до ризику, їх
здатності акумулювати фінансові кошти, необхідні для впровадження
інноваційних проектів тощо.
Еволюційний
досконаліших

тип

рішень

інноваційної
поточної

політики

діяльності

формує

підприємства:

умови

для

технології

виробництва продукції, її модифікації в межах базової конструкції,
розширення ринкової ніші, вдосконалення маркетингових інструментів тощо.
Це дає змогу підприємству протягом тривалого часу утримувати стійкі
позиції на ринку, вносячи поліпшувальні зміни у технологію, дизайн
продукту або способи стимулювання його збуту.
Захисна інноваційна політика спрямована на утримання позицій
підприємства на ринку і попередження банкрутства. Інноваційний пошук
через обмежені фінансові ресурси зосереджується на заходах, що дають
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змогу скорочувати витрати на виробництво продукції з метою зниження її
ціни і збереження конкурентоспроможності.
Невід'ємними складовими інноваційної політики підприємства є:
1) маркетингова політика;
2) політика в галузі науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт (НДДКР);
3) політика структурних змін;
4) технічна політика;
5) кадрова політика;
6) фінансова політика.
Маркетингова політика дозволяє проаналізувати готовність ринку до
появи продукту інноваційного проекту, а також визначає заходи, що
сприяють проведенню ефективної збутової політики, організацію просування
товару на ринок і включає: аналіз ринку; розробку стратегії й концепції
маркетингу; формування програми та бюджету маркетингу проекту[8].
Політика в галузі НДДКР передбачає визначення наукового потенціалу
підприємства; розроблення науково-технічної політики з врахуванням
результатів маркетингових досліджень; формування технологічної політики;
створення механізмів реалізації науково-технічної і технологічної політики.
Політика структурних змін зорієнтована на вивчення внутрішнього
середовища та організаційної форми підприємства, формування адекватної
інноваційним завданням організаційної структури, структури управління та
культури підприємництва.
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інноваційної політики

Рисунок 2. Послідовність формування та реалізації інноваційної
політики підприємства
Технічна політика вивчає можливості виробництва і вимог до нього та за
необхідності усунення виявлених невідповідностей; розроблення напрямів
технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства;
створення механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення
техніко-технологічного стану підприємства; планування та організація
процесу матеріально-технічних закупівель.
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Кадрова політика передбачає набір і навчання персоналу; формування
кваліфікованого складу працівників; стимулювання ініціативності та творчої
активності працівників; створення робочих груп для генерації інноваційних
ідей; визначення шляхів розвитку кадрів; розробку методів подолання опору
змінам.
Фінансова

політика

охоплює

всі

фінансово-економічні

аспекти

функціонування підприємства, що забезпечують реалізацію інноваційної
політики. Націлена на пошук джерел інвестування інноваційних проектів та
управління грошовими потоками, що отримують в процесі реалізації
проектів.

Елементи

інноваційної

політики

перебувають

у

постійній

обопільній взаємодії. Кожен із них може ініціювати певні інновації,
спрямовані на вирішення проблем у певній функціональній сфері.
Одним з ключових завдань інноваційної політики є забезпечення
конкурентоздатності

підприємства

та

підвищення

рівнів

фінансово-

економічної стійкості в умовах нестабільної економіки.
Отже, складність формування інноваційної політики обумовлюється її
багатостороннім характером та безпосередньою участю різних служб
підприємства, зокрема, визначенням ресурсів, плануванням інноваційної
політики, вибором нововведень і формуванням системи їх впровадження, що
суттєво впливає на планування інноваційного розвитку підприємства.
Формування

інноваційної

політики

ефективного

цілеспрямованого

підприємства

використання

надає

обмежених

можливість
ресурсів

на

впровадження саме тих інновацій, які принесуть найбільший ефект і
забезпечать стабільний розвиток в майбутньому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
В статті

розглядається сутність теоретичних аспектів побудови та

функціонування операційної системи підприємства, застосування якої
дозволить отримати більш достовірну та систематизовану інформацію
про організацію,а також розкрито поняття сервісу, як не менш важливої
складової операційної системи.
Ключові слова: операційна система, операційний менеджмент, операційний
процес, інструментальне господарство, суб’єкт господарювання.
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Підвищення ефективності виробництва продукції, необхідної для
споживача, є одним з головних завдань розвитку економіки України. Тому за
сучасних умов господарювання все більшого значення набуває операційний
менеджмент, який забезпечує результативність основної повсякденної
діяльності підприємств, що, у свою чергу, створює реальне підґрунтя для
успішної реалізації їхніх загальних господарських цілей і місії в цілому.
Під час вивчення будь-якої управлінської діяльності одним із ключових
моментів є розгляд функціонального поля та об’єкта управління, а в
контексті операційного менеджменту – операційної системи й операційного
процесу відповідно.
Окремі питання особливостей управління операційною системою
підприємства присвячені праці відомих закордонних вчених таких, як М.
Альберта, Л. Гелловея, С.М. Лі, М. Мескона, В.Дж. Стівенсона та інших.
Деякі особливі аспекти дослідження операційної системи висвітлені у працях
російських і вітчизняних науковців та практиків, зокрема, С.Д. Ільєнкової,
В.О. Козловського, Й.М. Завадського та О.С. Курочкіна, О.М. Суменця, В.А.
Власенко, Т.Г. Ткаченко. Але питання дослідження сутності управління
операційною

системою

підприємства

та

забезпечення

її

ефективної

діяльності потребують подальшого дослідження і уваги.
Метою статті є аналіз сутності теоретичних аспектів побудови та
функціонування операційної системи підприємства, застосування якої
дозволить отримати більш достовірну та систематизовану інформацію про
досліджуваний об’єкт.
Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:
–обґрунтувати

сутність

теоретичних

аспектів

побудови

та

функціонування операційної системи підприємства;
–визначити основні складові операційної системи та їхній вплив на її
діяльність;
–структурувати операційну систему підприємства.
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Особливістю змісту операційної системи є те, що її елементами
насамперед виступають люди й машини. Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворюють одну кількість ресурсів-входів
(матеріалів, грошей) в іншу, більш цінну, кількість ресурсів-виходів (товарів,
послуг). Тому така система зазвичай містить чотири класи елементів: люди,
машини, матеріали і гроші.
Така система є основою підприємницького процесу, досконалість
взаємодії її елементів забезпечує ефективність діяльності підприємства і його
результативність на ринку. Саме управлінський сектор регулює всю
сукупність елементів загалом. Однак успішність справи залежить не лише від
якості ухвалених рішень, а й від процесу та якості їхнього виконання.
Тобто в першу чергу має бути налагоджений чіткий взаємозв’язок між
структурними підсистемами операційної системи, має бути присутній
оперативний обмін інформацією та визначена схема виконання рішень
керівництва підприємства. Якість виконання управлінських рішень залежить
від налагодженої співпраці всіх структурних підрозділів підприємства. У
результаті, якщо прийняте ефективне рішення і система працює ритмічно, то
його виконання має принести очікуваний результат.
Отже, ефективність функціонування суб’єкта, що господарює, залежить
від якісно сформованої операційної системи. Основою для організації
управління операційною системою підприємства є операційна функція, під
якою можна розуміти «…дії, в результаті яких виробляються то- вари або
надаються послуги» [1].
Найважливішу роль за ринкових умов господарювання в операційній
системі відіграє вчасне надходження коштів. Одержання інформації,
необхідної для підтримки грошового обігу, є завданням бухгалтерського
обліку, а оцінювання якості надходжень, як правило, входить у функції
контролера. Останніми роками фахівці з бухгалтерського обліку починають
цікавитися не тільки питаннями одержання інформації, а й тим, яким
способом використовується ця інформація. Економісти-практики все частіше
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звертаються до методів математичного аналізу, а отже, у їхньому підході, з
технічного погляду, є багато спільного з підходом системотехніків і
операціоністів.
Люди як елемент системи мають бути здатні реагувати на дії один
одного й на зміну навколишнього середовища, використовуючи дані
безпосереднього спостереження або інформацію, отриману від тих, хто веде
таке спостереження. Отже, саме комунікації об’єднують частини системи і
забезпечують її контакт із навколишнім середовищем.
Кібернетична наука стверджує, що в кінцевому підсумку будь-яку
систему (в тому числі й соціотехнічну) контролює та частина системи, котра
має найбільшу гнучкість і варіабельність, тобто володіє, найбільшою
кількістю степенів вільності. Тому не випадково в умовах ринку виживають і
процвітають відносно гнучкіші фірми, що діють за моделлю розвитку зміни –
адаптація.
Кожний суб’єкт господарювання – дуже складна організаційна система,
повна внутрішнього життя і різноманітних контактів із зовнішнім світом, для
якої

характерне

просторово-часове

втілення.

Кожному

суб’єктові

господарювання властиві свої завдання, свої прийоми і методи. Суб’єкт
господарювання – якісно визначена система, механізм, спосіб дії, а взятий як
єдність якості та втілення цієї якості в системі, механізм, способ дії – це
спосіб господарювання, що забезпечує ефективну життєдіяльність у
конкретних умовах існування [3].
Істотним в операційній системі є те, що елементи мають бути
взаємопов’язаними (взаємозалежними, взаємодіючими). Найрізноманітніші
частини можуть бути об’єднані в ціле, але це ціле ще не система, поки не
сформовано певний діючий організм. Будь-яка система може розглядатися як
підсистема певної більш великої системи. Для того щоб зрозуміти, як система
виконує свою функцію, необхідно знати, як усі її елементи взаємопов’язані
один з одним і як сама вона пов’язана з системою, що утворює її зовнішнє
середовище.
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Використовуючи методологію системного підходу, можна встановити,
що будьяке підприємство є відкритою системою, яка перетворює вхідні
величини (сировину, напівфабрикати, працю тощо) у вихідні (продукцію та
послуги). Повна система виробничої діяльності підприємства називається
операційною і є центральною ланкою будь-якого підприємства з випуску
продукції або надання послуг. У цій системі, створеній на основі
раціонального

(вертикального

та

горизонтального)

поділу

праці

та

сполучення в часі і просторі предметів, засобів і самої праці, реалізується
операційна функція, тобто сукупність дій з переробки (перетворення)
ресурсів, одержуваних із зовнішнього середовища, і видачі результатів
діяльності в зовнішнє середовище.
Операційна система складається з таких підсистем:
– управління або планування і контролю (одержує інформацію із
зовнішнього і внутрішнього середовище про стан переробної підсистеми і
підсистеми забезпечення, обробляє цю інформацію і видає рішення про те, як
повинна працювати переробна підсистема);
– переробної (виконує продуктивну роботу, безпосередньо зв’язану з
перетворенням вхідних величин у вихідні результати);
– забезпечення (не зв’язана безпосередньо з виробництвом виходу, але
виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми). [4]
На наше глибоке переконання до визначених складових операційної
системи підприємства потрібно віднести четверту,а саме, підсистему сервіу.
Сервіс - це діяльність, пов'язана зі змінами стану споживачів. Не можна
розглядати цей вид діяльності окремо, оскільки всі виробники займаються
постачанням своєї продукції, що потребує транспортування, і при цьому
завжди будуть присутні елементи сервісу.
Відповідно до підсистем операційного менеджменту визначаються і
його функції, які можна поділити на технологічні та управлінські.
Технологічна функція пов’язана з технологічною діяльністю і не має прямого
відношення до управлінської функції. Управлінська функція пов’язана з
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необхідністю використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів.
На відміну від працівників виробничих підприємств, які не мають відношення до управління і виконують лише виробничо-технологічну функцію, до
обов’язків менеджера входить «…вирішення як управлінських, так і
виробничих завдань» [6]:
–

планування

(стратегічного,

перспективного,

поточного

й

оперативного);
– реалізації виробничих процесів на перспективу їхнього розвитку на
прогнозний період (10 і більше років), на п’ятирічну перспективу, поточну
річну перспективу і оперативну поквартальну та помісячну реалізацію планів
з усіх видів робіт, ресурсів і організаційних заходів, необхідних для
отримання запланованого прибутку;
– організаційних питань – організаційних заходів щодо реалізації
інвестиційних

і

інноваційних

прогнозів,

особливостей

управління

інноваційною системою в менеджменті операційної системи підприємства,
управління підготовкою і забезпеченням оновленого підприємства;
– координаційних питань – координаційних заходів щодо організації
управління оновленою операційною системою в системі менеджменту
інноваційного персоналу й економічного обґрунтування управлінських
рішень в умовах подолання підприємством економічних ризиків і небезпеки
кризових явищ і ситуацій;
– мотиваційних питань – мотиваційних заходів щодо врахування
матеріальних і соціально-психологічних особливостей людини (винагорода,
задоволеність роботою, гідні умови праці, високий статус на підприємстві,
висока заробітна плата, можливості кар’єрного зростання, зручна система
відпусток, похвала колег тощо. Інший бік мотивацій становлять покарання
працівників у тому чи іншому вигляді);
– контрольних заходів менеджера щодо своєчасного виявлення
небезпеки економічних ризиків, різних конфліктів на підприємстві та їхнього
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своєчасного подолання, а також відхилень від існуючих нормативів
Держстандарту якості продукції і ліквідації цих негараздів.
Для того, щоб операційна система загалом та кожен її елемент були
єдиним цілим

повинна чітко працювати операційна інфраструктура

підприємства до якої входить інструментальне та енергетичне господарство.
В

операційній

системі,

створеній

на

основі

раціонального

(вертикального і горизонтального) поділу праці і сполучення в часі і просторі
предметів, засобів і самої праці, реалізується операційна функція, тобто
сукупність дій по переробці (перетворенню) ресурсів, одержуваних із
зовнішнього середовища, і видачі результатів діяльності в зовнішнє
середовище (рис. 1).
У структурі операційної системи беруть участь різні складові елементи
управлінської діяльності підприємства. Так, наприклад, в управлінні
інструментальним господарством тісно переплітаються технічні й економічні
елементи, елементи стратегічного прогнозування у визначенні потреб стандартних

універсально-нормативних

інструментів,

виготовлених

на

спеціалізованих підприємствах і призначених для виготовлення будь-якого
виробу [5].
ВХІДНІ ВЕЛИЧИНИ, ЩО
НАДХОДЯТЬ У
ПІДПРИЄМСТВО

Сировина
Людські ресурси
Капітал
Інформація
Технологія

ПРОЦЕСИ
Операційний
менеджмент:
–операційна стратегія
–операційні системи
–засоби виробництва
– технологія процесу

ВИХІД
ПРОДУКЦІЇ
Товари
Послуги

Рисунок 1. Структура операційної системи підприємства
313

Операційна система є сукупністю взаємопов’язаних підсистем, які забезпечують процес створення продукту діяльності й отримання прибутку.
Функціонування цієї системи полягає в організації руху та взаємодії ресурсів
підприємства, в результатічого створюється продукт, який після його
реалізації приносить грошові кошти з приростом у вигляді чистого прибутку.
Досить істотним в операційній системі є те, що її елементи мають бути
взаємопов’язаними (взаємозалежними, взаємодіючими). Найрізноманітніші
частини можуть бути об’єднані в ціле, але це ціле ще не є системою, допоки
не

сформовано

певний

діючий

механізм.

Будь-яка

система

може

розглядатися як підсистема певної більш великої системи. Система перебуває
в постійній взаємодії із зовнішнім середовищем як певною сукупністю
елементів.
Отже, підводячи підсумок вище сказаного можна зробити висновок про
те, що налагоджена, ефективна робота операційної системи є запорукою
підвищення конкурентоспроможності і підприємства на ринку. Ефективність
організації залежить від правильного вибору операційної стратегії та
побудови операційної системи. Операційну систему можна визначити як
одну з підсистем організації, в рамках якої здійснюється реалізація
операційної функції, що включає в себе дії, в результаті яких виробляються
товари, надаються послуги, виконуються роботи для задоволення запитів
зовнішніх щодо даної організації споживачів.
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ОСОБЛИВОСТІ 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 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
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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 матеріально-духовних
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. 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,
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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

сучасної

ринкової

ситуації,

яка

характеризується

економічною нестабільністю, необхідною умовою виступає застосування
певного механізму, що забезпечував би підтримку діяльності торговельних
підприємств.

Таку роль

може

виконати

всесторонній

розвиток

та

застосування чітко визначеної програми щодо формування організаційної
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
відповідала традиціям
запровадження,

такого
саме

розвиток

морально-психологічного

типу

нашої

культури
країни.

та вдосконалення
клімату

в

Україні,

Тому,

її

сприятиме

яка

б

розробка,
покращенню

на підприємствах та забезпечить

подальші позитивні зміни в секторі економіки, а саме: конкурентоздатність
підприємств

на

міжнародному

ринку, ефективне
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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, морально-психологічний клімат1, с.16.
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.
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.
Процес інтеграції у міжнародне економічне ринкове середовище
змушує керівників
особливості

підприємств

звертати

увагу,

перш

за

все,

на

ведення управлінської діяльності успішними закордонними

компаніями.
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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

Рівень підпорядкування
планам,
регламентам
Надання переваги
груповим або
індивідуальним
формам прийняття
рішень

Основні ознаки
організаційної
культури

Рівень
співробітництва,
конформізму ті
індивідуалізму

Характер
ставлення до
керівництва

Джерело і
роль
влади

Відданість /
байдужість
людей до
організації

Перевага
співробітництва
над суперництвом
серед
співробітників

Орієнтація на
самостійність,
незалежність або
підлеглість

Орієнтація на групову /
індивідуальну форму
праці та стимулювання

Стилі управління,
стосунки між
робітниками і
організацією, способі
оцінки робітників

Орієнтація на
єдність
стабільності
змін

Рисунок 1. Основні ознаки організаційної культури
Тому, як показують багаточисленні дослідження, вагоме значення на
результативність діяльності підприємства має чітко визначена програма
організаційної культури,
розробкою

місії

формування якої

підприємства.

Тому

необхідно

слід

розпочинати

започаткувати

із

трирівневу

модель формування ефективної культури (рис. 2).
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
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перебувають між собою в ієрархічному підпорядкуванні. Всі вони
знаходяться на одній лінії, доповнюючи один одного, і забезпечуючи
стабільність функціонування механізму.

Рівень
виконання
параметрів

Рівень
управління
якістю
корпоратив
ної
культури

- розробка Кодексу корпоративної
культури підприємства;
- перевірка створеного документу;
- контроль керівництва та персоналу
за виконанням та дотриманням
встановлених правил Кодексу
- формування реальних перспектив
розвитку корпоративної культури
підприємства;
- навчання персоналу;
- перетворення обставин в
можливості;
- орієнтація на виконання конкретних
дій та концентрація на головному;
- підтримка “національної” ідеї в
Кодексі корпоративної культури
підприємства;
- виведення підприємства на новий
рівень розвитку

Суть рівнів культури підприємства

Ринок культури підприємства

Базовий
(початковий)
рівень

- визначення існуючих моральноетичних і культурних проблем на
підприємстві;
- перегляд існуючих етичнопрофесійних стандартів підприємства;
- розробка базових цінностей щодо
місії підприємства;
- розробка плану щодо покращення
стану якості корпоративної культури
підприємства;
- доведення результатів до всіх
працівників підприємства

Рисунок 2. Трирівнева модель розробки та формування
організаційної культури
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
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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 технологію та складається
із багатьох етапів., змістовному наповненню яких присвячено окремий
розділ. Важливим моментом у механізмі формування організаційної культури
є вибір інструментарію.
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, а також особливу
систему

внутрішніх

взаємовідносин.

Також формування культури

залежить і від її сприйняття усіма працівниками чітко визначених
морально-етичних та морально-психологічних цінностей, тобто, чим більша
кількість працівників втілює дані цінності, тим чіткіше сформульовані
пріоритети діяльності та вплив корпоративної культури на досягнення
позитивного кінцевого результату від діяльності підприємства3, с.25.
Ефективними та постійно адаптованими до сучасних подій і всякого
роду подій є тільки ті підприємства, які повсякчасно вдосконалюють
свою культуру.

Адже,

не

даремно культура підприємства є однією із

найважливіших складових елементів підприємства, що має формальні та
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неформальні аспекти, дослідження та співвідношення яких дозволяє
ефективно створювати і розвивати успішне підприємство.
Отже, в теперішніх економічних умовах керівнику підприємства 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

та

є

обов’язковими

для виконання.

Тому,

визначивши

психологічні характеристики та рівень моральності всього персоналу
підприємства

можна

побудувати

ефективну культуру

для

подальшої

успішної діяльності підприємства. Керівнику підприємства варто зосередити
свою увагу на такий аспект своєї діяльності як культуротворення, в
даному випадку – створення, розвиток та всестороння підтримка культури
для ведення свого бізнесу. Все це, у свою чергу, призведе до позитивних та
успішних результатів:
взаємин

та

співпраці

міцних

позицій на ринку товарів,

тривалих

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

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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Н. О. Чорнокозінська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Київський університет ринкових відносин
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
В статті вказані основні проблеми агрострахування в теперішній час.
Наведені

приклади

найбільших

учасників

ринку

на

страхуванні

сільськогосподарських ризиків. Вказані основні напрями страхового розвитку
і виділено три основні способи страхового захисту.
Ключові слова: страховий ринок, агрострахування, страхові послуги,
сільськогосподарське виробництво, проблеми страхування.
Постановка проблеми. Сільське господарство - одна з ключових й
життєво важливих галузей суспільного виробництва і водночас одна з
найбільш ризикових галузей економіки, оскільки відтворювальний процес
пов'язаний з природно-кліматичними та біологічними чинниками. Одним із
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найефективніших способів управління сільськогосподарськими ризиками,
виходячи з досвіду європейських країн, є аграрне страхування, основна мета
якого - часткова чи повна компенсація суб'єкту господарювання втрат через
несприятливі природні явища.
Агрострахування є засобом збереження стабільності фінансового стану
сільськогосподарських

виробників.

Однак,

незважаючи

на

переваги

агрострахування, страховий ринок АПК залишається найменш розвинутим,
що й зумовлює актуальність нашого дослідження. Сучасний стан розвитку
страхування

сільськогосподарської

продукції

не

відповідає

своєму

основному завданню - управляти ризиками в аграрному секторі з метою
забезпечення стабільного розвитку агровиробників. Зокрема в сільському
господарстві страхують близько 3% ризиків, тоді як у більшості розвинутих
країн цей показник сягає 70-80%. При цьому на території України втрати
врожайності від несприятливих погодних умов в окремі роки можуть сягати
45-50%.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність та
перспективність страхової діяльності завжди цікавили як фахівців зі
страхування, так і науковців, і знайшли належне відображення в наукових
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а саме: В. Д.
Базилевича, В. А. Борисової, О. Д. Василика, В. І. Грушка, П. А. Лайка, М. Д.
Лутака, С. С. Осадця, Л. І. Рейтмана, В. В. Шахова, І. В. Яковенка та ін.
Водночас не всі аспекти страхування в аграрному секторі економіки всебічно
досліджені відповідно до ринкових відносин.
Постановка завдання. Наша мета - обґрунтування наукових положень
щодо

шляхів

удосконалення

страхування

сільськогосподарського

виробництва в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сільське господарство в усьому світі є
стратегічною галуззю економіки, яка значною мірою забезпечує продовольчу
безпеку країни та є складовою національної безпеки. Водночас кількість та
якість первинної продукції сільського господарства дуже вразливі до
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погодних та інших природних ризиків. Таке поєднання важливості галузі та
нестійкості агровиробництва до зовнішніх чинників і є підґрунтям розвитку
агрострахування з активним залученням держави до цього процесу.
Масштабність впливу катастрофічних подій на сільськогосподарське
виробництво протягом останніх років коливається щорічно в межах від 3 до
7 млрд грн, з них державний бюджет України компенсує лише десяту
частину [1].
Починаючи з 2009 року державну підтримку для сільгоспвиробників
через виділення коштів із державного бюджету для здешевлення вартості
фактично сплачених сільгоспвиробниками страхових премій не передбачено.
Водночас система аграрного страхування щороку здатна акумулювати в собі
близько 3,5 млрд грн. Фактично це дорівнює видаткам на резервний фонд.
Відмінність полягає в тому, що рівень покриття збитків через систему
агрострахування становить 60-70% [2, с. 149].
Отож, система страхування сільськогосподарської продукції спроможна
значно ефективніше забезпечувати відшкодування сільгоспвиробникам, ніж
це робить держава своїми прямими виплатами з резервного фонду [3, с. 163].
Агрострахування розвивалося в усьому світі як основний інструмент
управління ризиками з метою зменшення негативного впливу погоди та
природних ризиків. Перевагами агрострахування є те, що воно:
- спрямовує допомогу до сільгосптоваровиробників ефективніше, ніж
альтернативні види державної підтримки на кшталт прямих виплат у разі
настання катастрофічних подій;
- за належного оформлення договірної бази не суперечить критеріям
міжнародних торгових угод у частині державної підтримки;
- сприяє довірі кредиторів, що дає змогу господарствам залучати більші
кредитні ресурси й на вигідніших умовах.
В Україні існує страховий сектор, який розвивається стабільно. Він
представлений майже 470 страховими компаніями з валовим обсягом премій
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18 млрд грн. Водночас агрострахування в нашій державі поки що не можна
вважати розвиненим.
Проблемними аспектами, що ускладнюють розвиток аграрного ринку та
агрострахування, є:
- недосконалість законодавства, що регулює діяльність зі страхування
сільськогосподарської продукції;
- концептуально невизначені та не повністю реалізовані завдання
держави щодо управління ризиками в аграрному секторі через механізми
державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції;
- низький обсяг пропозиції страхових послуг, які відповідають потребам
сільгоспвиробників;
- недостатність інформації, необхідної для обчислення та управління
ризиками,

а

також

відсутність

доступного

й

ефективного

ринку

перестрахування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції, що
зумовлює високі тарифи страхування;
- недостатній рівень стандартизації страхових продуктів, наявність яких
дає

змогу

забезпечити

додаткові

можливості

для

захисту

прав

сільгоспвиробників, які мають невисокий рівень обізнаності у страхуванні;
- низький рівень поінформованості сільгоспвиробників про страхування
сільськогосподарської

продукції

- страхування сприймається сільгоспвиробниками як вимушений засіб
для отримання банківського кредиту та/або державної дотації, що зумовлює
їхній низький попит на страхування;
- наявність взаємної недовіри у страховиків, які не мають достатньої
інформації для розрахунку ризиків, та у виробників сільськогосподарської
продукції, які не мають впевненості в отриманні страхового відшкодування;
- висока вірогідність необхідності надання прямої державної допомоги
сільгоспвиробникам у разі настання для них надзвичайних подій [4, с. 5].
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Основними причинами, що стримують розвиток сільськогосподарського
страхування, є недосконала законодавча база та відсутність необхідних
суспільних інституцій.
В

останні

два-три

роки

ситуація

на

ринку

агрострахування

поліпшується, в основному завдяки плідній праці Проекту Міжнародної
фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в Україні», який приділяє
велику увагу інформаційній роботі, яку проводить у тісній співпраці з
Міністерством аграрної політики України, з його обласними та районними
управліннями. Крім того, сама погода підштовхує сільгоспвиробників
шукати рішення, як убезпечити свій бізнес. Відомим є приклад, коли у
Харківській області, за оцінками Асоціації фермерів та приватних
землевласників України, загинуло близько 90% озимої пшениці. Це означає,
що сільгоспвиробники, які не застрахували свої посіви, зазнали мільйонних
збитків [5].
Проект Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування
в Україні» надав результати дослідження ринку агрострахування за періоди
осінь-зима 2010/2011 та весна-літо 2011 року. З більш ніж чотирьохсот
страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку, тільки
15 заявили про те, що надають послуги з агрострахування [5]. Це передусім
пов'язано з відсутністю спеціального законодавства щодо регулювання
агрострахування.
За результатами страхування озимих зернових культур, восени 2014
року було укладено 716 договорів і застраховано 225,3 тис. гектарів.
Страхування коштувало аграріям від 70 до 150 гривень за кожен гектар.
Навесні 2015 року було підписано майже 2000 договорів страхування.
Це перевищило показник попереднього року більше ніж удвічі. Сума
зібраних премій протягом весни-літа склала 106,3 млн гривень. Загалом у цей
час було застраховано 544,2 тис. гектарів [5].
Серед компаній, які уклали найбільше договорів з агрострахування
навесні 2015 року, - «Провідна» (43,9%), «Українська аграрна страхова
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компанія» (23,8%), «Брокбізнес» (15,7%). Вони лідирують і за сумою
зібраних премій - «Українська аграрна страхова компанія» (42,5%),
«Брокбізнес» (14,1%) [5].
Аграрне страхування в Україні має розвиватися за такими напрямами:


удосконалення законодавства України, яке регулює надання

страхових послуг аграрному ринку та надання сільськогосподарським
виробникам державної підтримки зі страхування аграрних ризиків;


інституційна розбудова, спрямована на зростання спроможності

держави здійснювати свої функції у цій системі;
стимулювання та сприяння розвитку й консолідації страхового сектору,
спрямованого на підвищення його спроможності надавати кваліфіковані
послуги аграрному сектору [6, с. 154].
Самострахування є найдавнішим методом створення страхового фонду,
оскільки здійснюється на рівні одного підприємства і за рахунок власних
фінансових ресурсів.
Виділяють три основні способи страхового захисту (див. рис.1).

Рисунок 1. Способи страхового захисту
З точки зору економії грошових коштів, самострахування має й низку
недоліків. По-перше, у разі великих катастрофічних збитків власних засобів
сільськогосподарського підприємства не вистачить для їх покриття, що може
призвести до вимушеної його ліквідації.
Слід зазначити, що всі способи страхового захисту є важливими і
необхідними. Адже таке їх системне використання дасть змогу досягти
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оптимального

рівня

страхового

захисту

сільськогосподарського

виробництва.
Висновки.

Отже,

більшість

виробників

сільськогосподарської

продукції, навіть усвідомлюючи ефективність агрострахування як способу
управління ризиками та стабілізації доходів свого господарства у часі, все ж
таки часто відмовляються від його використання через певний негативний
імідж страховиків.
Тому варто зазначити, що страхування сільськогосподарських ризиків
стає стратегічним напрямом діяльності для страхових компаній, які
проводять велику роботу задля подолання недовіри, що склалася в попередні
роки. Пріоритетним завданням для страховиків є завоювання й утримування
гідної репутації та надання ефективних страхових послуг.
Створення ефективної системи розподілу та управління ризиками
сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом
сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту
економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме
залученню інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки,
нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції.
Зазначені заходи з розбудови системи аграрного страхування в Україні
можливі за ефективного використання державних ресурсів і максимального
задіяння можливостей аграрного та страхового ринку, що забезпечить
стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищить
рівень доходів сільського населення як необхідних передумов стабільного
економічного зростання країни й добробуту її громадян.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
В статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку.
Показані тенденції розвитку світового страхового ринку по двох основних
сегментах це страхування життя та інші види страхування для яких
властиві свої закономірності та тенденції розвитку. Визначено процес
формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку, які
передбачають оцінку фактичного стану страхового ринку.
Ключові слова: страховий ринок, закономірності, аспекти розвитку,
страхування,

страхові

премії,

страхування

життя,

маркетингова

стратегія, страхова компанія.
Постановка проблеми. Нестабільність в економічній та соціальній
сферах національного розвитку останнім часом посилює роль страхової
діяльності в забезпеченні фінансової безпеки окремих регіонів і держави в
цілому, сталого розвитку економіки, підвищенні добробуту населення.
Формування

ефективних орієнтирів страхування

уможливлює захист

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків,
пом’якшує вплив техногенних, природних та інших видів ризику. Разом з
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тим рівень розвитку страхового ринку в Україні уповільнився.
За таких умов набувають актуальності розробка та впровадження
сучасних підходів до розвитку страхового ринку задля підвищення
результативності страхової діяльності в національних масштабах. Зокрема,
необхідне формування системи стратегічних орієнтирів розвитку страхового
ринку на основі оцінки його реального стану, що дозволить підвищити рівень
та якість страхового забезпечення соціально-економічних потреб держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Страхування як економічна
категорія – це система економічних відносин, пов’язана з процесом
формування спеціальних цільових фондів коштів особливими суб’єктами
підприємницької діяльності – страховиками та використанням таких фондів у
зв’язку з настанням непередбачуваних подій у суспільстві, які можуть
спричинити збитки його членам – страхувальникам [6]. Д. Навроцький
акцентує увагу на тому, що страхування – це особлива форма економічних
відносин обмінно-перерозподільного характеру з приводу формування і
використання

колективних

страхових

фондів

на

засадах

солідарної

відповідальності з метою управління різними видами ризику [5].
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система
економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду коштів
(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для
подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених
несприятливими

подіями

(страховими

випадками),

шляхом

виплати

страхових сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки
дотримується А. Крутик [2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата
страхової суми спричинена настанням несприятливих подій (страхових
випадків). Наприклад, страхова сума виплачується після закінчення дії
договору особистого страхування (страхування життя до певного віку).
Виклад основного матеріалу. Розробка стратегічних орієнтирів
розвитку страхового ринку України потребує ґрунтовного та комплексного
дослідження показників його функціонування, сучасного стану державного
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регулювання, законодавчої бази, вивчення зарубіжного досвіду та з’ясування
недоліків,

які

належить

раціоналізацією

вдосконалень

усунути

в

прогнозованому періоді. З’ясуймо сучасні особливості функціонування і
розвитку світового та національного страхових ринків, і нерозв’язані питання
в галузі страхування, та фактори, що зумовлюють цілеспрямований вплив
державних органів влади на страхування як засобу захисту бізнесу і
добробуту населення України.
Насамперед, зазначимо, що діяльність страхового бізнесу в сучасному
світі багатогранна і неоднозначна. В умовах розвитку ринкової економіки
збільшуються ризики втрати майна і прибутку, що породжує попит на
послуги страхових компаній. Національні страхові компанії нарощуючи
форми й обсяги страхової діяльності у все більшій мірі здійснюють операції
перестрахування, тобто вступають у взаємовідносини як всередині країни,
так і за її межами. Це спричиняє формування світового страхового ринку.
Для аналізу тенденцій розвитку світового страхового ринку необхідно
виділити два основних сегменти: страхування життя (life) та інші види
страхування (Non-life). Потреба такої сегментації ринку зумовлена тим, що
кожному з цих сегментів властиві свої закономірності та тенденції розвитку.
Обсяг премій зі страхування життя та іншого страхування, ніж
страхування життя, у 2003–2015 рр. характеризувався такими даними
(табл.1).
У цілому за 2003–2015 рр. загальний обсяг зібраних у світі страхових
премій зріс на 53,82 %, у тому числі по страхуванню іншому, ніж
страхування життя, – 86,37 %, а страхуванню життя – 30,72 %. При цьому за
період, що аналізується, співвідношення цих груп страхування у загальному
обсязі зібраних премій практично не змінилося. Від’ємна динаміка страхових
премій в цілому спостерігалася в 2002, 2011 та 2015 рр. Премій зі
страхування життя менше, ніж у попередньому році, збиралося в 2004, 2011
та 2015 рр., а зі страхування іншого, ніж страхування життя – у 2004 р.

332

Таблиця 1.
Розмір премій зі страхування у світі, млн дол. США
Рік

Страхування
життя

2003

1536122

Частка
Non-life
страхування,
%
58,48

Non-life
страхування

Частка
страхування
життя, %

1090775

41,52

2626898

2004

1445776

59,85

969945

40,15

2415720

2005

1672514

56,88

1268157

43,12

2940670

2006

1973730

57,62

1452011

42,39

3425714

2007

2003557

58,14

1442258

41,86

3445815

2008

2125791

57,85

1549100

42,15

3674892

2009

2441823

59,16

1685762

40,84

4127586

2010

2438966

57,81

1780013

42,19

4218979

2011

2359346

57,52

1742312

42,48

4101658

2012

2520072

58,08

1818893

41,92

4338964

2013

2627168

57,15

1969519

42,85

4596687

2014

2620864

56,8

1991650

43,2

4612514

2015

2008091

56,2

2032850

43,8

4040941

Усього

Джерело: складено автором за даними [7].

Крім того, протягом останніх десяти років частка страхування життя
має тенденцію до зменшення, але в 2009 р. вона різко збільшилася на 1,1 в.п.
(далі – відсоткові пункти) і склала 59,16 %. У 2010–2011 рр. премії зі
страхування життя скоротилися на 1,53 в.п. та 0,29 в.п. відповідно.
Скорочення обсягу премій в індустріальних країнах стало в наслідок
негативних результатів зі страхування операцій, які пов’язані з ринком акцій.
Фінансова криза та стрімкий спад економіки дуже сильно вплинули на
продажі продуктів unit-linked. Особливо, це стосується одноразових премій,
що, у свою чергу, спричинило значне падіння сукупних премій у Великій
Британії, Італії, Франції та Ірландії, де такі продукти є значними та
поширеними. Ринки з високою часткою регулярних премій, наприклад ринок
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Німеччини, виявилися найбільш життєздатними. Спад продажів змінних
ануїтетів у США призвів до скорочення преміального доходу на 3,8 %. У
2012 р. скорочення валових премій зі страхування життя уповільнилося і
темп приросту склав 3,32 %. Продовж 2013–2015 рр. відбулося скорочення
обсягів страхових премій зі страхування життя. Що стосується валових
премій «Non-life» страхування, то їх рівень знизився. У 2013 р.
спостерігається протилежна динаміка.
Незважаючи на зниження премій зі страхування життя в нових
індустріальних економіках Азії, в Японії вони збільшилися на 9,6 %, в
Австралії – на 18%, що було зумовлено фіскальними пільгами і тим, що у цих
країнах фінансовий рік закінчується в червні.
На ринках, що розвиваються (табл. 2), премії зі страхування життя
збільшилися у 2015 р. порівняно з 2003-м, коли зростання становило 6,5 %.
Збільшення премій продовжилося в Південній та Східній Азії (+8,7 %).
У Центральній та Східній Європі премії відбулося зменшення обсягу
страхових премій на 2,0%. У Латинській Америці та Карибському регіоні
відбулося зростання обсягів страхових премій на 19,7% у 2013 р.
Крім того, пожвавлення на фондовому та кредитному ринках
дозволило покращити капіталізацію страхових компаній у 2011 р., особливо
це стосується компаній Non-life-страхування. Це також позитивно впливало
на відновлення та підвищення платоспроможності страховиків.
Таблиця 2.
Річні темпи приросту світових страхових премій у 2003–2015 рр., %
Ринок
Індустріально розвинутих країн
Країн, що розвиваються
Всього у світі

Life-страхування

Non-life-страхування

2003

2015

2003

2015

-2,7

-0,2

5

1,1

8

6,5

8,6

8,3

-1,8

-2,7

5,4

1,9

Джерело: складено автором за даними [7].
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У 2010 р. премії з Non-life-страхування скоротилися на 0,8 %, що
було зумовлено уповільненням розвитку економіки в США. Така сама
ситуація була характерна для всіх індустріальних країн, крім азійських. На
ринках, що розвиваються, премії зросли на 9,1 % у 2013 р. Ці ринки
зазнали значно меншого впливу, ніж в індустріальних країнах, де
економічний спад був набагато відчутнішим. Збитки від природних
катастроф у США та Азії були великі та становили 53 млрд дол. США.
Розробка маркетингової стратегії страхової компанії – це процес
створення і практичної реалізації генеральної програми її дій. Її мета –
ефективне розміщення страхових продуктів для досягнення цільового
ринку (рис. 1).
У

результаті

розрахунку

показників,

які

характеризують

функціональні стратегії в матрицю ставиться значення -1; 0 або +1. Якщо
показник має позитивне значення йому присвоюється +1, якщо показник
має від’ємне значення, йому присвоюється -1; якщо значення показника
дорівнює нулю, йому присвоюється 0.
Маркетингова стратегія характеризується таким показниками, як
конкурентна позиція (коефіцієнт співвідношення страхових послуг) та
привабливість ринку (показник впровадження нових видів страхових
послуг).
Основний результат дослідження полягає у вирішенні актуального
науково-практичного завдання розробки теоретичних та практичних
рекомендацій

щодо

формування

стратегічних

страхового ринку України.
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орієнтирів

розвитку

Конкурентна позиція

низька

Привабливість ринку
середня висока

слабка
4 Загроза втрати
позиції на ринку
3 Ситуація
балансування

1 Втрата позицій

середня
7 Утримання
стійкості
5 Утримання
стійкості
страховою
компанією
2 Загроза спаду

сильна

9 Високий рівень
стійкості
8 Високий рівень
стійкості
6 Помірне
балансування

Рисунок 1. Матриця для вибору маркетингової стратегії

Визначено процес формування стратегічних орієнтирів розвитку
страхового ринку, які передбачають оцінку фактичного стану страхового
ринку, аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення пріоритетних
напрямів його розвитку, формування набору стратегічних орієнтирів,
розробку програм та планів реалізації стратегії розвитку страхового ринку,
визначення джерел

фінансування,

нормативно-правове

забезпечення,

інформаційне забезпечення, вибір критеріїв оцінки ефективності (механізм
реалізації стратегії) та моніторинг. Кожен етап формування стратегічних
орієнтирів розвитку страхового ринку передбачає коригування параметрів
залежно від зовнішнього та внутрішнього середовища. Це дозволяє більш
обґрунтовано

здійснити

вибір

сценарію

розвитку

та

сформувати

стратегічні орієнтири.
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М. О. Шепелев
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянута проблема управління маркетинговими інноваціями
на

підприємстві.

Визначено

сутність

та

види

інновацій,

роль

маркетингових інновацій у діяльності підприємства. Обґрунтовано
необхідність
підвищення

управління

маркетинговими

конкурентоспроможності

інноваціями

підприємства.

як

Запропоновано

удосконалений алгоритм управління маркетинговими інноваціями.
337

засобу

Ключові слова: інновації, маркетингові інновації,управління маркетингом,
алгоритм управління маркетинговими інноваціями.
В умовах сучасної ринкової економіки, коли інноваційна діяльність,
що є процесом комерційного запровадження змін властивостей продукції,
набула

статусу

основної

конкурентоспроможного

і

необхідної

розвитку

умови

підприємства.

довгострокового

Вирішення

задачі

розробки адекватного сучасним умовам розвитку ринку алгоритму
управління інноваціями, в тому числі і маркетингових стає критичним
фактором успіху в забезпеченні економічної ефективності не тільки
окремого інноваційного проекту, але і діяльності підприємства в цілому.
Наявність даного спектра питань зумовлює актуальність завдання
розробки системи управління маркетинговими інноваціями, призначеного
для застосування підприємствами в умовах здійснення інноваційної
діяльності.
Метою

наукового

дослідження

є

удосконалення

алгоритму

управління маркетинговими інноваціями на підприємствах.
Як у вітчизняній, так і світовій літературі відсутня єдність поглядів на
сутність поняття «інновація».
науково-організаційну
підприємницьким

Й.Шумпетер трактує інновацію як нову

комбінацію

духом.

Крім

виробничих
того,

чинників,

інновація

створену

розглядалась

Й.Шумпетером як нова функція виробництва, «нова її комбінація» [1].
На думку П.Друкера, головною рисою нововведення є його вплив на
спосіб життя людей. З цього погляду нововведення не обов'язково мають
бути технічними чи речовими. Наприклад, система продажу товарів у
кредит спричинила справжній економічний переворот, це нововведення
перетворило економіку пропозиції в економіку попиту незалежно від
ефективності економіки [2].
Й. Шумпетер виділив 5 типів інновацій [1]:
1) виробництво нового продукту або продукту з якісно новими
властивостями;
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2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого
покладено нове наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного
використання продукції;
3) застосування нових матеріалів;
4)освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни;
5) впровадження нових організаційних форм.
Німецький неокласик Г. Менш поділив інновації на такі три групи [3]:
1) базові – створюють нову галузь чи новий ринок;
2)

покращувальні

–

удосконалюють

технологічні

процеси

виробництва чи, покращують сам продукт;
3) псевдоінновації – формуються для поточного задоволення потреб
споживачів без суттєвих змін в технології чи в самому продукті.
А.А. Пересада „залежно від характеру застосування” виокремлює
товарні (розроблення нової продукції), технологічні (впровадження нового
способу виробництва), маркетингові (знаходження нових постачальників
сировини чи напівфабрикатів), ринкові (освоєння нових ринків збуту
товарів), управлінські (зміни в управлінській структурі), екологічні
(реалізація заходів, що сприяють покращанню захисту довкілля), соціальні
(здійснення змін, що сприяють підвищенню життєвого рівня населення)
[4].
На рівні підприємства пошук і відбір перспективних ринкових
можливостей інноваційного розвитку проводиться на базі дотримання
концепції маркетингу інновацій, який визначається як діяльність,
спрямовану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу
підприємства, розроблення на цій основі нових товарів, технологій їх
виготовлення й просування на ринку з метою задоволення запитів
споживачів більш ефективним ніж конкуренти, способом, отримання
завдяки цьому прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й
розвитку на ринку [5].
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Т.Левітт

вказував

на

недооцінку

маркетингових

інновацій,

наголошував на значенні нових маркетингових методів для розвитку
бізнесу і вперше висунув концепцію «marketing R&D»-досліджень і
розробок у маркетинговій сфері [6].
Маркетингові
синергетично
організаційними

інновації

тісно

взаємодіють
інноваціями.

із

поєднуються,
продуктовими,

Звідси

випливає

переплітаються

та

процесовими

та

положення

про

комплементарність (взаємодоповнюваність) технологічних (продуктових і
процесових) та маркетингових інновацій. Дослідження більше ніж 700
німецьких компаній дозволило колективу дослідників з університетів
Окленда, Пітсбурга (США), Копенгагена (Данія) та Тілбурга (Нідерланди)
припустити, що маркетингові та технологічні інновації не тільки є
комплементарними, але й у певних випадках можуть замінювати одна
одну, тобто можуть розглядатись як субститути [7].
Основною причиною, що спонукає підприємства запроваджувати
маркетингові інновації є прагнення збільшити чи утримати частку ринку.
Таку мету переслідують більше ніж 50 % інноваційно-активних
підприємств усіх країн, за винятком Німеччини (24,2 %), Іспанії (44,5 %),
Болгарії (38,9 %) та Литви (38,0 %). Для Угорщини показник становить
92,7 %, Словенії 86,0 %. Охоплення нових груп споживачів за допомогою
запровадження маркетингових інновацій намагаються здійснити 78,0 %
підприємств Угорщини, 74,2 % підприємств Словенії, 61,1 % підприємств
Австрії, 60,0 % підприємств Ірландії та Румунії, 59,6 % підприємств Кіпру,
52,6 % підприємств Фінляндії, 51 % підприємств Португалії. Вихід на нові
географічні ринки через використання нових маркетингових методів є
метою 40,1 % підприємств Словенії, 35,8 % інноваційних підприємств
Португалії, 35,5 % підприємств Люксембургу, 32,3 % підприємств Австрії,
35,1 % підприємств Ірландії [8].
В 2015р. в Україні інноваційною діяльністю займалися 824
підприємства, або 17,3% обстежених. Ними було впроваджено 3136
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інноваційних видів продукції, з яких 548 – нових виключно для ринку,
2588 – нових лише для підприємства. Серед обстежених підприємств 5,1 %
здійснювали маркетингові та організаційні інновації, з яких 26 %
займались маркетинговими інноваціями. В основному маркетингові
інновації запроваджували малі підприємства оптової торгівлі [9].
Серед вагомих причин не здійснювати інновації є: низький попит на
інновації на ринку, впроваджені раніше інновації, через дуже низьку
конкуренцію підприємства на ринку, відсутність хороших ідей або
можливостей для інновацій. Також здійснювати інновації перешкоджають
такі

фактори: відсутність коштів у межах підприємства, кредитів або

прямих інвестицій, кваліфікованих працівників в рамках підприємства,
труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій,
відсутність партнерів по співпраці, невизначений попит на інноваційні ідеї,
занадто велика конкуренція на ринку. На думку фахівців основною
проблемою є відсутність досвіду підприємців в управлінні інноваціями,
зокрема, і маркетинговими.
Для того щоб організувати процес управління маркетинговими
інноваціями на підприємстві, необхідно:
- узгодити мету управління інноваціями та мету функціонування
підприємства в цілому (наприклад, розробити якісно новий товар для
захоплення певного сегменту ринку);
- визначити свої конкурентні переваги і недоліки (наприклад,
кваліфікований маркетинговий персонал та слабка інвестиційна база);
-

визначити

методи

управління

маркетинговими

інноваціями

(аналітичні, економічні, соціально-психологічні, адміністративні тощо);
- побудувати алгоритм управління маркетинговими інноваціями.
Для управління маркетинговими інноваціями можна запропонувати
алгоритм, який складається з наступних елементів (рис.1). Ці елементи
знаходяться як в прямому, так і зворотному зв'язку, що забезпечує
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оптимальне управління таким специфічним об'єктом управління, як
маркетингові інновації:
- прогнозування інновацій. Прогнозування інновацій на підприємстві знаходження найбільш ймовірних і перспективних шляхів розвитку.
Прогнозування інновацій дає можливість заглянути в майбутнє і побачити,
які найбільш ймовірні зміни можуть відбутися і як це позначиться на
конкурентоспроможності підприємства. Прогнозування інновацій включає
реалізацію трьох основних етапів: встановлення об'єкта прогнозу; вибір
методу

прогнозування

(наприклад,

метод

екстраполяції,

методи

експертних оцінок, методи моделювання); розробка самого прогнозу і його
імовірнісна оцінка;
- аналіз ситуації. Аналіз ситуації - збір даних про стан факторів
прямого і непрямого впливу зовнішнього середовища, а також про стан
справ всередині підприємства. Потім зібрану інформацію класифікують,
аналізують менеджери різних рівнів. Реальні значення контрольованих
інноваційних параметрів порівнюють із запланованими (на базі складених
прогнозів), що дає можливість виявити проблеми, які потребують
якнайшвидшого вирішення;
- ідентифікація потреби в інновації. Ідентифікація потреби в інновації
- її визначення і правильне формулювання, яка дозволить розробити
комплекс

заходів,

що

підвищують

ефективність

функціонування

організації при задоволенні потреби в інновації. Не слід забувати, що
потреба в інновації тісно пов'язана не тільки з ринком споживача, але і
ринком виробника (внутрішня потреба підприємства в підвищенні рівня
прибутку за рахунок інновації). Також ідентифікація потреби в інновації не
може бути вирішена тільки в інноваційному відділі підприємства, потрібна
допомога маркетингового відділу;
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Прогнозування маркетингових інновацій

Аналіз маркетингового розвитку підприємства

Ідентифікація потреби в маркетингових інноваціях

Планування маркетингових інновацій

Визначення критеріїв вибору, розробка альтернатив
та вибір кращої

Управління реалізацією маркетингової інновації

Контроль і оцінка результатів

Рисунок 1. Алгоритм управління маркетинговими інноваціями на
підприємстві
- планування інновацій. Планування інновацій передбачає виконання
таких

принципів:

пріоритетність

-

в

план

необхідно

включати

найважливіші і перспективні напрямки інновацій, передбачені в прогнозі,
реалізація яких забезпечує організації значні економічні і соціальні вигоди
не

тільки

в

короткостроковому,
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але

й

середньостроковому

і

довгостроковому періодах; безперервність планування - закономірність і
послідовність

розробки

короткострокових,

середньострокових

і

довгострокових планів інноваційного розвитку; наскрізне планування - це
планування всіх етапів циклу «наука-виробництво»; комплексність
планування - тісний взаємозв'язок інноваційного плану з розділами плану
економічного і соціального розвитку організації, виробничою програмою,
інвестиційним планом, кадровою політикою організації, фінансовим
планом;економічна

обґрунтованість

і

забезпеченість

ресурсами

-

включення в план тільки економічно вигідних заходів, забезпечених
необхідними ресурсами, тобто бізнес-план інновацій підприємства;
- визначення критеріїв вибору, розробка альтернатив та вибір кращої.
Визначення критеріїв вибору альтернатив інновацій - вибір критеріїв, за
якими будуть порівнювати альтернативи інновацій і вибирати найкращу
(наприклад, витрати на інновації, життєвий цикл інновації, віддача від її
використання);

встановлення найкращої з них. Вибір найкращої

альтернативи - порівняння переваг і недоліків кожної з альтернатив, а
також аналіз ймовірності їх застосування. Для зіставлення доцільно мати
набір стандартів або критеріїв оцінки. Часто результатом вибору стає
компромісний варіант, що включає в себе якості декількох альтернатив. У
сучасному динамічному зовнішньому середовищі, в якому функціонують
підприємства, слід врахувати і рівень ризику (наприклад, вибирають не
найприбутковіший варіант, а той, який забезпечить реалізацію інновації з
найбільшою ймовірністю успіху);
-

управління

реалізацією

реалізацією

управлінського

маркетингової

інноваційного

інновації. Управління

рішення

починається

з

визначення комплексу робіт і ресурсів, виконавців і термінів. Потім
розробляють програму реалізації управлінського інноваційного рішення,
яку повинні виконувати підрозділи відповідно до деревом цілей;
- контроль і оцінка результатів. В ході здійснення інноваційної
програми завданням менеджерів різних рівнів є контроль над виконанням
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управлінських рішень. У разі необхідності надається управлінська
допомога або допомога кваліфікованих фахівців, вносяться корективи при
виявленні помилок. Таким чином, спостерігається зворотний зв'язок
останнього елемента механізму управління інноваціями з попередніми.
Отже, основною метою стратегії розвитку будь-якого підприємства є
розширення, диверсифікація або інновації. В умовах швидких змін
маркетингового середовища підприємство повинно постійно оцінювати
структуру своєї діяльності, приймаючи рішення про завершення випуску
продукції, її своєчасну модифікацію або заміну новою. Ці рішення дуже
важливі для виживання підприємства і отримання конкурентних переваг.
Регулярне здійснення управління маркетинговими інноваціями стає
головною

умовою

високої

конкурентоспроможності

підприємств,

особливо малих.
В

Україні

найбільш

успішні

підприємства

прагнуть

щороку

впроваджувати у виробництво і виводити на ринок не менше 2-3 нових
розробок. При виведенні розробки на ринок найбільш уразливими
залишаються

такі

види

маркетингової

діяльності,

як

політика

ціноутворення і створення каналів збуту.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ
Досягнення
підприємством
конкурентоспроможного
статусу
безпосередньо пов’язане з просуванням ним своїх товарів до конкретної
групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їх запитів.
Конкурентоздатність
товару
є
наслідком
функціонування
конкурентоспроможного
підприємства.
Для
забезпечення
конкурентоздатності товару необхідним є ефективне управління
факторами, умовами та причинами, що визначають якість продукції,
витрати виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту.
Конкурентоздатність продукції є показником, що характеризує ринкове
положення товару в певний момент часу й не відображає довгострокові
перспективи розвитку підприємства. Комплексним критерієм сталого
розвитку підприємства є його вартість, оскільки вона відображає сукупну
характеристику фінансових показників діяльності підприємства та
забезпечує інтереси різних учасників ринкових відносин.
Теоретичному обґрунтуванню та практичному застосуванню різних
підходів та методів оцінювання конкурентоздатності присвятили свої
роботи такі науковці, як Алєксєєв С.Б., Буркинський Б.В., Волонцевич
О.Ф., Денисова А.Л., Дробитько Н.А., Злидень І.М., Іванов Ю.Б., Котлер
Ф.
Дейнега О. В. спираючись на лінгвістичний аналіз термінів
«конкурентоспроможність»
та
«конкурентоздатність»,
дає
таке
визначення:
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1) конкурентоспроможність – це комплекс характеристик об’єкта
(товару, підприємства, регіону, країни), який визначає його потенційний
результат на ринку;
2) конкурентоздатність – це здатність певного об’єкта (товару,
підприємства, регіону, країни) витримувати конкуренцію порівняно із
аналогічними об’єктами на ринку.
Таким чином, конкурентоздатність є категорією, яку в більшій мірі
слід застосовувати до об’єктів, які вже діють на ринку, а
конкурентоспроможність до новостворених об’єктів, які тільки мають
виходити на ринок [1].
Вартість компанії - це аналітичний показник, що являє собою оцінку
вартості компанії з урахуванням всіх джерел її фінансування: боргових
зобов'язань, привілейованих акцій, долі меншини і звичайних акцій
компанії [2].
Важливу роль у методології вартісного підходу до забезпечення
конкурентоздатності підприємства грає власне оцінка вартості
підприємства .
В теорії і практиці традиційно існує три підходи до оцінки бізнесу:
1.
дохідний підхід;
2.
порівняльний (ринковий) підхід;
3.
витратний (на основі активів) підхід .
До четвертого підходу можна віднести розповсюджений у
закордонній практиці і новий для України підхід, заснований на оцінці
майнових (реальних) опціонів.
Підходи і відповідні їм основні методи оцінки вартості приведені у
таблиці 1.
Таблиця 1.
Підходи і методи оцінки бізнесу
№
1

Дохідний
Метод дисконтування
грошового потоку
єдиного об’єкту оцінки

2

Метод капіталізації

3

Метод МіллераМодільяні

4

Метод економічної
доданої вартості

Підходи до оцінки бізнесу
Порівняльний Витратний
Метод
Метод
чистих
минулих угод
активів
Метод
Метод ринку
ліквідної
капіталу
вартості
Метод
галузевих
коефіціентів
-

-

На основі опціонів
Метод створення
еквіваленту опціону зі
звичайних акцій та позик
Метод нейтрального
ставлення до ризику
Модель блека-шольца
Біноміальний метод

Продовження таблиці 1.
5

Метод доданої ринкової
вартості

-

-
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Найбільш адекватним підходом в оцінці вартості бізнесу є дохідний.
Цей підхід ґрунтується на допущенні про те, що вартість підприємства
може бути визначена як сума доходів, що воно приносить своєму
власнику.
Однак відзначимо, що при оцінці бізнесу в залежності від цілей
оцінки, вартості, стану самого об'єкта і стану зовнішнього середовища
варто використовувати сполучення декількох методів, які найбільше
підходять у даній ситуації. У загальному випадку доцільно
використовувати методи дохідного підходу, як найбільше повно
враховуючі усі фактори вартості компанії, разом з методами оцінки
опціонів для вартісної оцінки виявлених реальних опціонів, укладених у
балансі компанії.
Таким чином, оцінка і управління вартістю підприємства є головним
інструментом забезпечення КС, тому що відповідні їм методики
пропонують точні і взаємозалежні критерії оцінки результатів - вартість
компанії, окремих бізнес-одиниць і бізнес-процесів, на основі яких можна
будувати діяльність підприємства.
Це означає, що головною задачею і результатом функціонування
системи забезпечення конкурентоспроможності (СЗКС) повинне стати
збільшення вартості підприємства.
Послідовність реалізації СЗКС:
1. Установлення цільової орієнтації системи і рамок її
функціонування.
2. Формування й аналіз системи факторів, що впливають на КС і
вартість підприємства.
3. Визначення і декомпозиція по рівнях управління (стратегічному,
тактичному і оперативному) конкретних цілей, об'єктів і критеріїв
функціонування системи.
4. Розробка системи базових показників, що визначають ефективність
функціонування системи по кожному об'єкту і рівню управління.
5. Формування складу задач системи.
6. Розробка функціональної структури системи.
7. Встановлення алгоритмів і організаційних регламентів формування
управлінських впливів і перерозподілу ресурсів при зміні показників
діяльності системи.
8. Розробка інформаційної схеми взаємодії підсистем СЗКС.
Метою створення СЗКС є підвищення КС підприємства на
стратегічному рівні на основі розробки механізму комплексної оцінки
обґрунтованості всіх прийнятих управлінських рішень з погляду їхнього
впливу на збільшення вартості бізнесу [3].
Впровадження СЗКС дозволить:
 визначити пріоритети і збалансувати цілі операційних,
інвестиційних, фінансових, маркетингової стратегій підприємства;
 системно і комплексно вирішувати задачі розробки й оптимізації
виробничої, інвестиційної і фінансової політики;
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 ефективно використовувати матеріальні, фінансові та трудові
ресурси;
Таким чином, управління вартістю не припускає ніяких революційних
змін, а лише вносить системо-утворюючу ідею, що кардинально змінює
точку зору на вже давно відомі управлінські істини. Воно є інтегральним
показником, що свідчить про ефективність діяльності підприємства. І в
остаточному підсумку дозволяє кожному менеджеру затверджувати, що
зона його відповідальності - не управління витратами або дебіторською
заборгованістю, а підвищення вартості підприємства з метою забезпечення
конкурентоспроможності.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах ринкового господарювання ефективність
соціальної
відповідальності
управління
впливає
на
конкурентоспроможність підприємств. На жаль, реальний стан
українського менеджменту є недосконалим. Про це свідчить низький
рівень продуктивності та якості праці на більшості вітчизняних
підприємствах і їх низька конкурентоспроможність. Такий стан
українського бізнесу диктує необхідність осмислення існуючих проблем і
формування більш сучасних умов господарювання моделі соціальної
відповідальності.
У 70-х рр. ХХ ст. соціальна відповідальність корпорації вже почала
розглядатися як внесок компанії на користь суспільства на основі її
виробничої діяльності, соціальних інвестицій, філантропії та з
урахуванням пріоритетів державної соціальної політики, а в 1999р.
К.Аннан, як Генеральний секретар ООН, започаткував ініціативу
Глобального договору з метою поширення принципів, пов’язаних із
захистом прав людини, стандартами праці, боротьбою з корупцією та
захистом навколишнього середовища, на стратегію та діяльність ділових
кіл у всьому світі. У цих же роках була створена концепція соціальної
відповідальності ділових організацій, яку називають концепцією
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корпоративної соціальної відповідальності. Ця концепція охоплює 5
положень:
1. Органи державної влади мають створювати умови і показувати
приклади турботи про соціальну відповідальність;
2. Бізнес має діяти як двостороння відкрита система: з одного боку
враховувати потреби суспільства, а з іншого – бути відкритим перед
суспільством у своїй діяльності для громадськості;
3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розглянуті з
метою обґрунтування правомірності їх віднесення до собівартості
виготовлення того чи іншого продукту, надання послуг;
4. Соціальні витрати, що розподіляються за кожним продуктом,
послугою, видом діяльності, в кінцевому підсумку оплачуються
споживачем;
5. Ділові організації, як і населення, залучаються до відповідальності за
розв’язання поточних соціальних проблем, які перебувають за межами
сфер їхньої діяльності. На цих результатах створився «Залізний закон
відповідальності», за яким фірми, які його порушують, у довгостроковій
перспективі чекає фіаско через втрату іміджу в районі своєї діяльності 5.
Отже, соціальна відповідальність вносить чимало змін у менеджмент
організацій оскільки потребує змін у сферах діяльності: виробництві,
маркетингу, комунікаціях, корпоративній філософії.
Соціальна відповідальність припускає обов’язок керівництва
організації приймати рішення і здійснювати дії, що збільшують рівень
добробуту і відповідають інтересам як суспільства, так і самої компанії.
Прийняття на себе відповідальності носить для організації винятково
добровільний характер і пов'язаний з бажанням організації зробити свій
внесок у розвиток суспільства, до якого її не зобов'язують ні економічні
мотиви, ні закони, ні етика 4.
Соціальна відповідальність – це готовність відгукнутися на потреби
суспільства, жертвуючи при цьому короткостроковим прибутком.
Вкладаючи в будівництво лікарень і шкіл, філантропічні програми, безпека
і висока якість продукції без забруднення навколишнього середовища, 
все це також підпадає під категорію соціальної відповідальності 3.
Структура соціальної відповідальності, з огляду на її об’єкт,
складається з кількох рівнів: відповідальність перед споживачем,
відповідальність перед підлеглими, відповідальність перед суспільством,
країною, відповідальність перед акціонерами чи компаньйонами.
Соціальна відповідальність в Україні має різні прояви: перший прояв
носить класичний характер, що пов’язано з політикою підприємства щодо
реалізації повноцінного соціального партнерства. Така форма характерна
більшою мірою для компаній, що працюють не тільки на український
ринок, але і закордонні. Друга форма соціальної відповідальності бізнесу
може бути пов’язана з отриманням натомість від держави певних
привілеїв, можливість розробки та видобутку корисних копалин, надання
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вигідного державного замовлення. Третя форма носить, більшою мірою,
примусовий характер, коли соціальна відповідальність є проявом
обов’язкової благодійності. Держава фактично змушує підприємства
займатися такого роду діяльністю Четверта форма соціальної
відповідальності зустрічається на містоутворюючих підприємствах.
Враховуючи особливості діяльності таких підприємств, бізнес змушений
брати на себе неспецифічні для себе соціальні функції. Такі підприємства
змушені бути соціально відповідальними для безперебійної роботи
підприємств, вирішення господарських проблем міста, головним чином
через самоусунення держави від вирішення даних проблем. 1.
Досліджуючи соціальну відповідальність в Україні, за оцінками
спеціалістів ООН, найпоширенішими різновидами практик соціалізації
бізнесу в Україні виступають такі аспекти діяльності бізнесу:
 відносини бізнесу з місцевими громадами (благодійність та
підтримка соціальних програм, забезпечення освіти членам громади);
 трудові відносини з працівниками (дотримання трудових прав
персоналу, навчання, створення безпечних умов праці, своєчасна виплата
зарплати, відсутність дискримінації у правах і зарплаті, медичне
страхування), вплив на навколишнє середовище (надання переваги
альтернативним джерелам енергії, виробництво екологічно чистої
продукції, зменшення викидів, будівництво очисних споруд);
 управління соціальною відповідальністю бізнесу як елемент
корпоративного управління (визначення груп впливу та налагодження
діалогу, визначення місії і цілей, включення їх у політику керівництва) 2.
Отже, для успішного управління організація повинна вміти
пристосуватися і відгукуватися на проблеми, які виникають в соціальному
середовищі, щоб зробити це середовище більш сприятливим для
організації, для чого застосовується соціальна відповідальність. Соціальна
відповідальність бізнесу виникає як об’єктивна потреба не лише
суспільства, а й самих підприємств, які прагнуть знайти своє місце в
конкурентному середовищі, свого споживача, зацікавити до співпраці
національних і зарубіжних партнерів, висококваліфікованих спеціалістів. В
Україні соціальна відповідальність, як інструмент корпоративного
управління, більше стосується вивчення груп впливу та налагодження
діалогу з ними, створення внутрішніх кодексів та інструментів впливу,
стандартів менеджменту щодо зовнішніх зв’язків, зовнішньої комунікації
тощо. Не приділяється уваги розробці галузевих стандартів соціальної
відповідальності, залученню до управління зовнішніх експертів,
вироблення власної політики соціальної відповідальності.
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РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В сучасних умовах тайм-менеджмент є невід’ємною частиною
діяльності будь-якої успішної компанії, адже для досягнення успіху
керівникам необхідно постійно підвищувати ефективність – свою і своїх
підлеглих, що можливо досягти за допомогою тайм-менеджменту. Його
філософія полягає не в тому, щоб успішно справлятися з усіма
професійними і особистими завданнями, все встигати.
Під тайм-менеджментом розуміється технологія організації часу і
підвищення ефективності його використання[6]. Варто додати, що «таймменеджмент» – категорія дещо абстрактна, її не існує в природі. Людина
може управляти грошима, іншими матеріальними ресурсами. Час, на
відміну від грошей, не можна накопичити чи використовувати двічі.
Взагалі впливати на час неможливо, можливо лише усвідомити природу
часу та навчитися будувати своє життя з урахуванням його двох основних
особливостей – обмеженість часового ресурсу та безповоротність плину
часу.
Управління часом – це дія або процес тренування свідомого контролю
над кількістю часу, витраченого на конкретні види діяльності, при якому
спеціально збільшуються ефективність і продуктивність. Управління часом
може допомогти ряду навичок, інструментів і методів, використовуваних
при виконанні конкретних завдань, проектів і цілей. Цей набір включає в
себе широкий спектр діяльності, а саме: планування, розподіл, постановку
цілей, делегування, аналіз тимчасових витрат, моніторинг, організацію,
складання списків та розстановку пріоритетів.
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Тайм менеджмент – це наука, на основі вчень якої можна заощадити
роки. Сьогодні фахівці впевнено стверджують, що тайм-менеджмент - це
новий напрямок в управлінській сфері, спосіб зробити заклад готельноресторанного бізнесу конкурентоспроможним, створивши при цьому
співробітникам більш комфортні умови праці, що, в свою чергу, підвищує
їх мотивацію [2].
Тайм менеджмент на сьогодні є досить актуальною темою, оскільки
роль керівника у діяльності підприємства є чималою. Крім того,
управління часом актуальне і для решти працівників, що забезпечує більш
ефективну роботу всього колективу. Однак, управління часом – завдання
не з легких, як може здатися на перший погляд. Слід розуміти, що
ефективність в управлінні часу полягає не в тому, щоб все зробити якомога
швидше, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей. Іншими
словами, для початку потрібно все ретельно продумати і спланувати.
Таким чином, тайм-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі – це
не тільки один з найсучасніших інструментів з налагодження ефективного
управління бізнес-процесами в закладі гостинності, але і унікальний метод
нематеріальної мотивації лінійного персоналу ресторану чи готелю.
Застосовуючи принципи та плавила управління у сфері готельноресторанного бізнесу дозволить співробітникам закладів виконувати свою
роботу вчасно та якісно [1, c.288].
Для успішного впровадження тайм-менеджменту в закладах
готельно-ресторанного господарства необхідно застосувати такі принципи
та правила:
1. Планування. Планувати справи потрібно заздалегідь, починаючи від
більшого до меншого, переходити від довгострокових справ до
короткострокових. Складні справи можна розбити на прості завдання.
2. Пріоритетність, що дає можливість правильно розподілити завдання
на важливі та термінові, розставити пріоритети в справах.
3. Концентрація на одному завданні. Якщо виконувати відразу багато
справ, то продуктивність падає. Отже, розпочинати нове завдання можна
лише тоді, коли попереднє вже виконано.
4. Спочатку найважче. Як показує практика, необхідно спочатку
виконати найскладніші справи, адже якщо відкладати складні завдання на
потім існує ризик ніколи такі завдання не виконати. Головну роль в
управлінні часом відіграє постановка і досягнення цілей. Тому важливою є
розстановка пріоритетів у поставлених завданнях. Крім того відчуття
незавершеності, яке буде заважати виконувати інші справи. Чітко
визначивши найбільш важливі справи і терміни їх виконання, можна з
легкістю контролювати події. Таким чином, з’явиться шанс досягти
найкращих результатів. Причому зробити це можна за той самий час.
5. Фільтрація
інформації,
використовується
на
запобігання
перенавантаження непотрібними даними.
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6. Автоматизація рутинної роботи. Якщо у Вас є така робота, яку Ви
повинні робити постійно і саме вона займає багато часу, потрібно знайти
спосіб, як цю роботу автоматизувати.
7. Чистий стіл (робоче місце). Нехай всі говорять, що брудний стіл це
ознака творчого безладу, але в даному випадку потрібно вчитися у багатих
людей. А у них стіл завжди чистий і все лежить на своєму місці. Такий
порядок дає їм можливість знайти все, що їм потрібно, за короткий
проміжок часу.
8. Немає поспіху в роботі. Коли Ви почали займатися своїми
справами, то не поспішайте і робіть все рівномірно. Інакше поспіх
призведе до збільшення помилок, і до витрат часу на їхнє усунення [3].
Проте, для того щоб будь-яка система управління часом ефективно
працювала, та для того, щоб виробити власну систему, необхідне
регулярне, послідовне та системне планування. План особистої роботи
менеджер має було сформований на день, тиждень, місяць або рік. Чим
триваліший термін, тим більше часу виділяється на спонтанну, творчу
діяльність та непередбачувану роботу – до 40%, а на планові справи – до
60% часу [1, c. 16-17].
Тобто, застосування методів і підходів тайм-менеджменту в
управлінні готельно-ресторанним господарством дозволить створюючи
комфортні умови для виконання покладених на співробітників завдань
підвищити мотивацію та лояльність, а в підсумку підвищить ефективність
роботи підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сьогоденні виникає необхідність посилення соціокультурних
тенденцій. У зв'язку з цим необхідна радикальна зміна концепції
управління, направлена на окремі процеси в організації, де доцільно
використовувати технологічні процедури, орієнтовані на людину з її
системою цінностей, поглядів, переконань, традицій.
Такою сучасною концепцією стає організаційна культура, яка завдяки
своїй феноменальності є ідеологією управління, яка охоплює всі сфери
життєдіяльності підприємства. Але також в умовах ринкової конкуренції
відводиться провідна роль іміджу, який бере участь у формуванні стійкості
компанії. Турбота про імідж - ознака організацій, що розвиваються і
прагнуть знайти своє обличчя, гармонійні способи співіснування із
соціумом. Проте, в даний час ми маємо суперечність між загальним
розумінням важливості ролі іміджу та організаційної культури в
забезпеченні успішної діяльності підприємства і організації, об'єктивною
необхідністю формування організаційної культури на підприємствах та
відсутністю технології, за допомогою якої можна це практично здійснити.
Вивченням сучасних тенденцій формування організаційної культури
та іміджу на підприємствах займались наступні вчені: А.К. Семенов, В.О.
Сизоненко, М.Х. Мескон, Е.Шейн та інші. Проте дане питання не є
достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого
розгляду.
Метою даного дослідження є визначення сучасних тенденцій
формування іміджу та організаційної культури на підприємствах, фірмах,
організаціях в сучасних умовах.
Сучасна парадигма управління будується на визнанні соціальнокультурних передумов успішного втілення планів, проектів та інновацій.
Така гуманістична парадигма ґрунтується на концепції «управління
людиною» (human being management). До основних складових сучасної
парадигми управління можна віднести: стратегічне планування діяльності
підприємства, широке використання маркетингових та персоналорієнтованих технологій, формування культури організації. Саме в
контексті гуманістичної парадигми управління організація постає як
самостійне культурне утворення. Усвідомлення цього явища кардинально
змінює зміст технології менеджменту, переносить акценти з
контролювання і стимулювання трудової діяльності взагалі на
індивідуальну мотивацію, виховання почуття відповідальності і
причетності до справи, формування команди, здатної на активний творчий
пошук [2].
Вивчення організаційної культури посилює розуміння цінності
людського капіталу, де в центр уваги ставиться особистість, її потреби та
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очікування, визнання необхідності активнішого залучення працівників,
довіри до них. Висока організаційна культура може бути ефективнішою,
ніж будь-який формальний структурний контроль. Чим сильніша
організаційна культура організації, тим менше менеджменту потрібно
приділяти увагу розвитку формальних правил поведінки, та тим більша
ймовірність ефективної діяльності працівників. Організаційна культура
закладається у підсвідомості працівників та визначає їх стиль поведінки.
Організаційна культура є стратегічним чинником розвитку
підприємства. Ідея місії, спільне сприйняття цілей може скоординувати та
прискорити діяльність у напрямі досягнення спільної мети. Усвідомлення
організаційної культури дозволяє краще зрозуміти організацію, її
функціонування, призначення на ринку, і не лише те, що відбувається, але
й, чому це відбувається.
На формування організаційної культури впливають зовнішні і
внутрішні чинники, які мають місце у специфічних маркетингових
функціях. Якщо ці чинники несприятливо впливають на організаційну
культуру, для їх нейтралізації користуються відповідною технологією, яка
суміщає внутрішні можливості формування організаційної культури із
зовнішніми чинниками. Використання цієї технології визначає, наскільки
соціокультурні тенденції проникають у систему менеджменту
підприємства і чи здатне воно гідно приймати сучасні виклики часу [1].
Сьогодні організаційна культура є могутнім управлінським
регулятивним ресурсом і чим вищий потенціал керівництва, тим
вагоміший цей ресурс. Організаційна культура на підприємстві створює
соціальний фундамент, який здатний нести на собі всю систему діяльності
і взаємодії, протистояти і приймати зовнішні і внутрішні зміни,
створювати сприятливі умови для розвитку організації та її маркетингової
діяльності.
Також для підвищення конкурентоспроможності не менш важливу
роль посідають матеріальні складові: споруда організації, оформлення
інтер’єру, фірмовий одяг працівників та інші матеріальні цінності. Всі
вони складають певне враження на оточуючих (споживачів), створюють
імідж організації та можуть виступати суттєвим чинником у боротьбі з
конкурентами. Певні образи, легенди та міфи посилюють здатність
сприймати та розуміти зовнішні сигнали, які сприятимуть зміцненню та
розвитку організації на ринку.
Створення іміджу - питання стратегічного планування діяльності
компанії. Привабливий імідж фірми може працювати довгі роки і
підтримувати підприємство у важких обставинах. Тому при формуванні
іміджу слід спиратися (в основному) на ті поняття і матеріальні об'єкти, які
асоціюються у споживачів з вічними цінностями життя.
Великою і необхідною частиною роботи над створенням іміджу фірми
є робота зі ЗМІ, включаючи Інтернет. Ця робота повинна бути постійною,
уважною і дуже коректною. Вона включає безліч форм викладу
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інформації, але привабливість створюваного нею іміджу компанії залежить
від кваліфікації PR-фахівців, що відповідають за роботу зі ЗМІ.
Розроблений спеціально імідж організації може не збігатися з тим
іміджем, який складається або вже склався у споживача в різні моменти її
роботи. Тому, якщо створений імідж компанії успішно працює, важливо
підтримувати його на належному рівні і постійно стежити за зміною
запитів споживачів. Цим завданням відповідає і внутрішньокорпоративний
імідж, що розробляється спеціально і підтримуваний всіма
співробітниками компанії. Корпоративний імідж створюється і за
допомогою публічних заходів: спільних святкувань, презентацій,
корпоративних зустрічей і виїздів.
За словами керівника ряду великих грецьких і кіпрських компаній
Маркоса Шиєпаніса, імідж будь-якої фірми складається із багатьох понять,
передусім пов'язаних з організацією виробництва. Головними ланками є:
відповідальність, швидкість, результативність. Імідж створюється
спільними зусиллями всіх працівників без винятку. Насамперед, потрібно
створити імідж всередині фірми, серед працівників, а потім — в межах
країни. Створення доброго іміджу — це тривалий та клопіткий процес [3].
Підґрунтям формування іміджу має бути сформована цілісна
філософія компанії. Поведінка персоналу, його ставлення до роботи і
клієнтів, корпоративна культура - усе це суттєво впливає як на процеси
розробки іміджу, так і на можливості його ефективної реалізації.
Створення позитивного іміджу - це дещо більше, ніж звичайна
успішна рекламна компанія. Це складний і багатоаспектний процес,
складові якого взаємопов'язані і взаємозалежні.
Результати діяльності будь-якого підприємства необхідно пов’язувати
з іміджем та організаційною культурою підприємства, оскільки вони є
важливим чинником підвищення конкурентоспроможності організації. Як
система елементів, організаційна культура лежить в основі організації
управління всіма чинниками діяльності підприємства (трудовими
ресурсами, матеріалами, капіталом і інформацією). Проте тільки сильна
організаційна культура обумовлює успішне функціонування підприємства
як складної відкритої системи. Також варто пам’ятати, що формування
іміджу залежить не тільки від самої організації, але і від соціального
оточення. Імідж - не те, що робить організація, а те, що думають інші з
приводу її діяльності. Тому донести до громадськості сенс діяльності
організації, регулювати взаємодії, гармонізувати його - важлива складова в
проблемі ідентифікації іміджу.
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Особливою ознакою розвитку та функціонування сучасних
вітчизняних підприємств є підвищена увага до управлінського персоналу:
керівників, спеціалістів і службовців. Як свідчить практична діяльність, у
сучасних реаліях професійно-кваліфікаційний рівень управлінців дає змогу
своєчасно діагностувати складні ситуації у відповідній сфері діяльності
компанії, розробити ефективні механізми відповіді на такі обставини.
Результативність роботи управлінського персоналу всіх рівнів
безпосередньо залежить від їх здатності поєднувати особистий потенціал,
швидку реакцію, організовувати дії колег та контрагентів. Для цього вони
повинні використовувати залежно від ситуації зовнішні мотиваційні
інструменти до активних дій та внутрішні мотиви трудової поведінки
колег.
Питанням мотивації присвячені праці багатьох вітчизняних науковців,
а саме: Ю. Андрійка, А. Афоніної, О. Баклана, Л. Бунтовської, С. Бєляєвої,
О. Баєвої, О. Дигуна, Л. Долгова, В. Задорожнього, І. Задарожнього,
В. Крючкова, Г. Кулікова, А. Шегди та інших.
Системи мотивації постійно вдосконалюються, тому керівництво
кожного підприємства, незалежно від форми власності, повинне
планомірно і безперервно займатися пошуком і розробкою ефективних
способів управління працею, які забезпечують активізацію людського
чинника.
Для успішного функціонування підприємства і його діяльності
загалом необхідні людські ресурси. Розвиток науково-технічного прогресу,
удосконалення виробництва, нові технології привели, з одного боку, до
скорочення потреби в робочій силі на виробництво однієї одиниці
продукції, а з іншого – посилили диференціацію між професіями,
підвищили попит на більш кваліфіковану працю. Фахівці у сфері
управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності
будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки свідомо її
персонал реалізує поставлені перед собою цілі [1, с. 76].
Управлінський персонал є активом підприємства, людським
капіталом, який передбачає менше контролю над собою та очікує
своєчасну і гідну економічну, психологічну та кар’єрну винагороду за
високопродуктивну й високоякісну працю. У наш час саме мотивація і
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стимулювання до праці, можливість реалізуватися як особистість і як
фахівець здатні втримати талановитих і перспективних управлінських
працівників на підприємствах у конкурентних умовах. Так, мотиваційна
складова в управлінні, відповідаючи сучасним умовам господарювання,
визначається саме як встановлений орієнтир до дії на багатьох
підприємствах. Але часто трапляються випадки, коли при значних
витратах на мотивування працівників віддача персоналу залишається на
низькому рівні. Як результат, у прагненні мотивувати своїх працівників
підприємство отримує зворотний демотиваційний ефект.
На багатьох вітчизняних підприємствах у працівників відсутня
фундаментальна мотивація щодо здійснення ефективної діяльності, вони
не хочуть брати на себе відповідальність за прийняття та реалізацію
управлінських рішень, не ототожнюють себе з підприємством, де
працюють, не розуміють об'єктивної необхідності досягнення єдності
особистих інтересів та інтересів підприємства.
В
окремих
підприємствах існує
проблема
невідповідності
професійного рівня управлінського персоналу вимогам, в інших неефективна або взагалі відсутня система мотивації персоналу.
Трапляється й інша ситуація, коли на підприємстві продовжує діяти
номенклатурна система управління, в якій сформувалося замкнене коло, де
все тримається на особистих зв'язках, на відносинах взаємної користі,
корупції, на створенні видимої діяльності. Номенклатурні начальники
достатньо життєздатні. Опираючись на особисті зв'язки, телефонне право,
взаємні «послуги» і навіть прямий підкуп, вони практично всесильні та
безконтрольні і тому перекривають всілякі шляхи до прогресу, інновацій,
пошуку нових шляхів розвитку [4,с. 583].
Перерахований вище перелік можна продовжувати. З метою
вирішення цих проблем власнику підприємства необхідно провести
моніторинг діючої системи управління на підприємстві та внести
відповідні корективи, пам'ятаючи при цьому, що економічна ефективність
діяльності підприємства залежить від того, наскільки успішно
підприємство управляє своїм інтелектуальним капіталом. Базовою
складовою цього капіталу є управлінський персонал підприємства.
На всіх рівнях роботи управлінського персоналу результатом
виступають саме управлінські рішення, від яких залежать показники
діяльності всього підприємства. Процес прийняття управлінських рішень є
достатньо складним і залежить від цілого комплексу чинників (зовнішніх
та внутрішніх), які мають мінливий характер і постійно створюють
нестандартні ситуації. Рішення, прийняті управлінцями, залежать не тільки
від їхніх знань, кваліфікації, професійного рівня, але й від особистісних
характеристик, практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду, творчого
підходу тощо. Тому невипадково недоліки й упущення в діяльності
управлінців (менеджерів) більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки у роботі технічного персоналу.
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Управління людьми має важливе значення для всіх підприємств –
великих і малих. Без потрібних людей жодне підприємство не зможе
досягти поставлених цілей і вижити. Людина є найважливішим елементом
виробничого процесу на підприємстві. Створення мотиваційного
середовища на підприємстві, насамперед, через забезпечення залежності
винагородження працівника від досягнутих ним результатів і кваліфікації,
максимальна зацікавленість людей у реалізації свого фізичного або
інтелектуального потенціалу – головне завдання власників підприємств.
Сьогодні потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули для
продуктивної праці та максимальної реалізації здібностей працівників.
Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою
забезпечення
стійкого
функціонування
підприємства.
Сприяти
впровадженню мотиваційного механізму діяльності управлінських
працівників на підприємстві можна, зокрема, через:
- проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності
персоналу;
- розробку мотиваційного механізму управління персоналом на
підприємстві;
- перепідготовку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу.
Важливим аспектом у зазначених напрямах є залучення професійних
зовнішніх консультантів, які спеціалізуються на управлінському
менеджменті. Також перевагу варто надавати вітчизняним консультантам,
які, безперечно, знають глибинні причини існуючих управлінських
проблем, пов’язаних із менталітетом, національними особливостями, та з
огляду на це розробляють шляхи оптимального їх вирішення.
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ЕФЕКТИВНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має велике
значення. Персонал є найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що
використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності
підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці персоналу.
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Саме через зацікавленість працівника у результатах його роботи при
створенні належних умов праці можна домогтися підвищення
продуктивності праці.
Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме
мотивація. Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного
зростання лише за умов ефективної мотивації. Недостатня ж мотивація на
підприємстві може виступати стримуючим фактором до зростання
показників ефективності його діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і виділення не вирішених раніше частини
загальної проблеми. Питанню ефективної мотивації праці на підприємстві
присвятили свої наукові роботи як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Серед
них: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дмитренко, М.
Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, О. Віханський, Н.
Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер, В. Врум, Ф. Герцберґ, О.
Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон,
Р. Оуена, та ін.
У працях зазначених учених з різних точок зору досліджено
теоретичні й практичні питання щодо ефективного управління персоналом.
Але, незважаючи на це, більшість вітчизняних підприємств на сьогодні
мають не ефективну систему мотивації персоналу. Питання розробки та
впровадження
мотиваційного
механізму
необхідно
вирішувати,
враховуючи специфіку діяльності кожного господарюючого суб’єкта. При
розв’язанні цієї проблеми доцільним є урахування вітчизняного та
зарубіжного досвіду.
Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили,
використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених
кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці,
мотивації й оцінці праці.
Трудова поведінка – це зовнішній, прояв відношення до праці, а
мотивація й оцінка – внутрішній.
Залежно від поведінки людини, мотивація – це процес свідомого
вибору їм того або іншого типу дій, обумовлених комплексним впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів (відповідно стимулів і мотивів).
В управлінні, мотивація – це функція керівництва, що полягає у
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з
повною віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з
метою зміни по заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій
та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на
цій основі трудового потенціалу.
Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може
одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами,
можливостями і здійснює певну діяльність.
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Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це складний процес,
ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підприємства.
Основні завдання мотивації:
– формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення
мотивації в процесі праці;
– навчання персоналу і керівного складу психологічним основам
внутріфірмового спілкування;
– формування в кожного керівника демократичних підходів до
керування персоналом з використанням сучасних методів мотивації.
За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати
такі завдання:
– залучення й утримання в організації кращих спецiалiстiв;
– визнання дiяльностi працiвникiв, якi досягли значних результатiв, з
метою подальшого стимулювання їх творчої активності;
– демонстрація ставлення керівництва до високих результатів праці;
– популяризація результатiв працi кращих працiвникiв;
– застосування рiзноманiтних форм визнання заслуг;
–покращення морально-психологiчного стану працiвникiв через
вiдповiдну форму визнання;
– забезпечення підвищення трудової активності колективу
підприємства.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідне
вдосконалення мотивації працівників, що може дати:
- підвищення результативності роботи персоналу;
- оперативне досягнення цілей підприємства;
- зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою та
нематеріальним стимулюванням;
- прозорість системи заохочування;
- зниження плинності кадрів;
- покращення психологічного клімату;
- покращення командної роботи [4].
Способи поліпшення мотивації праці прийнято ділити на матеріальні і
нематеріальні.
Перший спосіб відображає роль мотиваційного механізму оплати
праці в системі підвищення продуктивності праці. Він включає як
елементи вдосконалення системи заробітної плати, надання можливості
персоналу брати участь у власності і прибутку підприємства. Безумовно,
мотиваційний механізм оплати праці є важливим, але постійне підвищення
рівня оплати праці не сприяє як підтримці трудової активності на
належному рівні, так і зростанню продуктивності праці. Застосування
цього методу може бути корисним для досягнення короткочасних підйомів
продуктивності праці [2].
Матеріальна мотивація включає:
- заробітну платню;
- регулярні грошові премії з нагоди певних подій (ювілей служби,
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різноманітні державні та релігійні свята);
- нерегулярні грошові премії з нагоди певних подій у житті
працівника (ювілей, народження дитини, певні досягнення у роботі);
- інші грошові виплати (відсотки від підписаних контрактів,
гонорари).
Не менш важливою є нематеріальна (не фінансова) або непряма
мотивація.
До видів нематеріальної мотивації належать:
- подарунки;
- соціальний пакет;
- навчання;
- корпоративні святкування;
- відкритість і постійний діалог керівництва з персоналом; інші види
мотивації.
Отже, головним завданням керівництва будь-якого підприємства
повинно стати створення на ньому ефективного мотиваційного
середовища. Цього можна досягти насамперед через забезпечення
залежності винагороди працівника від досягнутих ним результатів і
кваліфікації, тим самим зацікавити людей у реалізації свого потенціалу.
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ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
У сучасному менеджменті все більшого значення набувають
мотиваційні аспекти. Мотивацiя перcоналу є оcновним заcобом
забезпечення оптимального викориcтання реcурciв, мобiлiзацiї наявного
кадрового потенцiалу. При розробці правильної системи мотивації
робітників відбувається підвищення продуктивності і прибутковості
діяльності компанії.
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Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави,
одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної
особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично
кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає
сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить
ефективне використання трудових ресурсів.
Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє
підвищенню конкурентоспроможності продуктивності і, в кінцевому
результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти
підприємству на економічно новий рівень розвитку та реалізувати свої
можливості на вищому рівні.
Проблемам мотивації праці присвятили свої наукові роботи такі
відомі вчені, як: А. Маслоу, Е. Мейо, М.В. Врум, Д. Мак-Грегор, О.С.
Іванілов, О.О. Гетьман, В.М. Шаповал, Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков,
Н.П. Гончарова, С.Ф. Покропивний, Н.І. Склярук, О.І. Славута, Л.І. Шваб
та інші.
Мотивація - це процес спонукання людини або групи людей до
досягнення цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби,
захоплення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали тощо [2].
У процесі праці у людей цілеспрямовано формується зацікавлене
ставлення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану
поведінку людини, визначає напрямок поведінки і ґрунтується на
внутрішніх і зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотив - це
усвідомлена причина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку. Мотив є
суб'єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у кінцевому підсумку
перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок
трансформації зовнішнього спонукаючого фактора (стимулу) і його
усвідомлення індивідом.
Метою роботи будь-якого підприємства є отримання прибутку та
постійне його зростання. Для досягнення поставленого завдання, в першу
чергу, необхідним є правильне мотивування поведінки людини,
спрямування її зусиль на підвищення результативності діяльності, тобто
удосконалення системи мотивації праці. Система мотивації на рівні
підприємства повинна базуватися на таких вимогах:
- надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового
просування за критерієм результативності праці;
- узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання
особистого внеску в загальний успіх;
- створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та
добробуту всіх працівників;
- забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності,
реалізації здібностей працівників;
- підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавленості в
реалізації загальної мети [3].
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У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів
працівників підприємств реалізується через велику кількість методів
мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи:
- економічні (прямі) – відрядна оплата, почасова оплата, премії за
раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за
максимальне використання робочого часу;
- 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 вищому рівні.
Безперечно, керівництво підприємств має вміло комбінувати різні
методи мотивації задля досягнення успіху, не концентруючись лише на
матеріальній складовій.
Система мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів,
які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому
щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.
Система мотивації має будуватися на певних вимогах, які
стимулюватимуть працівників до ефективної роботи, поліпшують
показники діяльності, зменшують плинність кадрів і т.д. У системі
мотивації важливо враховувати вікову, професійну, освітню, статеву
структури мотивів у колективах працівників. Адже зазначені зміни в
структурі колективів часто зумовлюють зміни у співвідношенні мотивів
[3].
Продумані до дрібниць системи матеріальних стимулів ґрунтуються
на всебічному моніторингу економічних інтересів працівників, урахуванні
умов їхньої праці та життя, сімейного стану, трудових навичок і є
ефективним механізмом поєднання матеріальної зацікавленості персоналу
та продуктивності його праці.
Побудова ефективного механізму мотивації — надзвичайно складна
справа, адже існує величезна кількість людських потреб та засобів їх
задоволення. Ті мотиватори, що дають ефект у даних умовах стосовно
одних людей, можуть зовсім не діяти за інших обставин. Не існує
універсальної системи мотивації, тому кожне підприємство повинно
розробити свою систему стимулів працівників для досягнення конкретних
цілей підприємства [1, С.87]. Адже мотивований працівник має прагнення
до самоствердження та самореалізації, спонукає розвивати у собі трудовий
потенціал та самостійно покращувати результати своєї роботи.
Отже, ефективна організація системи мотивації є важливим чинником
прогресу та розвитку підприємства. Система мотивації повинна бути
орієнтована на кінцевий результат, мати справедливий характер та бути
простою й зрозумілою для кожного працівника. Розробка мотиваційної
моделі передбачає необхідність чітко усвідомлювати бажані результати,
при цьому важливе значення набуває система мотивації, яка тісно
пов’язана з життєвим циклом підприємства.
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Система мотивації праці на підприємстві відіграє одну з провідних
ролей з усіх внутрішніх факторів, що впливають на розвиток підприємства,
організації. Правильне стимулювання робітників і вдале мотивування до
виробничої діяльності дає внутрішній поштовх для більш ефективного
виробництва та зрештою більш ефективного функціонування
підприємства.
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Ефективне керівництво визначається не лише особистими зусиллями
керівника, але зусиллями всіх членів робочої групи. Якщо керівник
відповідатиме лише за невелику кількість працівників, то за допомогою
неймовірних зусиль, можливо, йому вдасться виконати роботу всієї групи,
якщо він того хоче. Однак, коли керівник відповідає за досить велику
організацію, то він не може ефективно керувати, намагаючись виконати
всю роботу колективу.
В наш час керівник не в змозі сам вирішувати всі управлінські
проблеми, навіть ті, які безпосередньо входять у коло його службових
обов´язків, оскільки їх занадто багато, вони різнобічні й специфічні, а його
знання, досвід і запас часу - обмежені.
Делегування, попри свою фундаментальне значення, є одним із
найбільш незрозумілих і неправильно застосовуваних концепцій
управління. Не поні травня повністю необхідності делегування або ще, що
потрібно зростання його ефективності, багато блискучі підприємці
зазнавали невдач саме у той час, якщо їх організації ставали великими.
Щоб лише наблизитися розуміти, як ефективно здійснювати делегування необхідно зрозуміти пов'язані з цим концепції відповідальності держави і
організаційних повноважень.
Також делегування повноважень має низку позитивних мо ментів:
а) Керівник звільняється з виконання рутинної роботи і він здобуває
час на вирішення творчих питань.
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б) Делегування повноважень є своєрідною формою підвищення
кваліфікації співробітників і загальнодосяжний спосіб максимального
використування їх знань і практичного досвіду.
в) Делегування є великим стимулом у роботі підлеглих, які починають
почуватися господарями у тих ділянках роботи, заохочує ініціативу,
привчає до самостійності готовить людей до переміщення більш вищої
посади. Делегування повноважень - це той випадок, коли вбивають зразу
кількох зайців.
Тому, делегування повноважень є найкращим засобом збагачення
праці. Менеджери вищих рівнів передають підлеглим свої знання і
завдання щодо розробки управлінських рішень. Це дозволяє їм звертатися
до нових проблем, які не можна передоручити, знаходити більш важливі та
складні ділянки застосування своїх сил.
Якщо відсутнє делегування повноважень, це означає, що немає
розвитку організації. На кожному рівні управління щорічно повторюються
ті самі операції, зберігається та ж продуктивність праці в управлінні.
Управління не поширює свій вплив на нові галузі в керованих процесах[1,
с. 12].
Під делегуванням слід розуміти процес, за якого працівники, що
мають визначені правила, передають частину цих прав і доручають
виконання тих або інших видів робіт іншим співробітникам даної
організації.
Але ж делегування є процесом, за допомогою якого здійснюється
поділ праці між людьми. Тому він обов´язковий для будь-якого
підприємства, фірми, компанії. Менеджмент, як такий, неможливий без
делегування повноважень.
Якщо делегування немає, менеджер змушений виконувати всі без
винятку трудові процеси сам, щоб досягти цілей, що стоять перед
організацією. Але це неможливо за великого обсягу виробництва та
продажів. Тому необхідно передавати частину своїх прав і обов´язків
підлеглим. З цього погляду навіть розподіл виробничих завдань
робітникам повинен розглядатися як передача їм повноважень з виконання
визначених технологічних операцій.
Передача повноважень можлива за наявності взаємної довіри між
менеджером і підлеглим. Це можливо тільки тоді, коли менеджер сам
формує свою команду. Ефективне управління, засноване на делегуванні
повноважень, невіддільне від підбору та розстановки кадрів, постійної
роботи з людьми. Тому важливі здібності менеджера знайти працівника,
якому можуть бути делеговані повноваження, уміння формулювати
кінцеву мету і проміжні завдання, встановлювати критерії, оцінки і методи
контролю діяльності виконавця, форми мотивації.
Невміння і небажання делегувати повноваження породжують серед
значної частини підлеглих безініціативність, утриманство, прагнення
максимально обмежити свої функції, бачити в кожному непередбаченому
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дріб´язку привід для звертання до начальства. Шкідливість такої установки
безсумнівна.
Правильне делегування завжди має дві сторони. Перша полягає в
тому, щоб знати, що і кому слід делегувати. Менеджер, приступаючи до
розподілу праці на своїй ділянці, повинен заздалегідь чітко визначити
обов´язки для кожного виконавця, їхній обсяг і послідовність[3, с. 42].
Іншу сторону делегування складає форма або спосіб доручення
обов´язків. Важливо, щоб менеджер володів умінням створювати
зацікавленість підлеглих, тобто щоб йому було доступне мистецтво
використання влади і мистецтво досягнення гарних результатів за
допомогою своїх працівників.
Делегуванню повноважень передує значна підготовча робота, яку
повинен здійснювати керівник. Вона полягає у визначенні того, для чого,
кому, яким чином делегувати повноваження, які вигоди від цього.
Коли керівник покладає на працівників відповідальність і передбачає
їм повноваження для виконання завдань (не має значення, індивідуальних
або групових), вони відповідають тим, що прагнуть взяти більш активну
участь у житті організації та успіху в роботі свого підрозділу і всієї
організації.
Делегування дозволяє працівникам розвиватися. Якщо керівник сам
приймає всі рішення і висуває всі ідеї, то працівники ніколи не навчаться
виявляти ініціативу і нести відповідальність за доведення завдань до
успішного завершення[3, с. 70].
Тому зовсім очевидно, що делегування вигідне і для працівників, і для
керівників, якщо воно виконується правильно. Хоча керівник може
делегувати працівнику будь-яке завдання, але слід пам´ятати, що деякі
завдання повинні бути, безумовно, делеговані працівникам, а інші не слід
делегувати ніколи.
Таким чином, делегувати повноваження потрібно завжди
максимальній кількості співробітників, які знаходяться на найнижчих
поверхах управлінської структури, де на практиці реалізуються прийняті
рішення.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
В сучасних умовах, забезпечення ефективного функціонування будьякого підприємства потребує створення добре налагодженої системи
управління процесами формування, використання та розміщення
фінансових ресурсів. Поряд з тим, виникає об’єктивна потреба постійного
аналізу та прогнозування фінансових змін на підприємстві.
Отож, одним із механізмів фінансового управління, який дозволяє
керівництву своєчасно реагувати на невпинні зміни зовнішнього та
внутрішнього середовища, аби підтримувати ліквідність підприємства на
достатньому рівні, виступає ефективне фінансове планування. У зв’язку з
цим, раціональне застосування даного механізму набирає актуальності в
наш час.
Розкриваючи сутність фінансового планування, необхідно відзначити,
що суттєвий внесок у дослідження питань фінансового планування внесли
такі вчені: І. Т. Балабанов, О. Г. Біла, М. Д. Білик, І. А. Бланк, В. М. Нелеп,
О. О. Орлов, А. Д. Шеремет, О. Д. Василик, О. М. Ковалюк, С. В.
Льовачкін, Р. С. Сайфулін, А. М. Поддєрьогін та інші.
Ринкова економіка поставила свої вимоги до організації фінансової
діяльності підприємства. Тепер його фінансовий стан визначає не тільки
можливості утримання конкурентоспроможності та забезпечення
економічного розвитку, а й взагалі – подальшого існування.
Досить важливим для розуміння місця фінансового планування в
системі менеджменту економічного суб’єкта є таке визначення:
«Фінансове планування - це процес розробки системи фінансових планів і
планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку
підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення
ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді». При
цьому основний акцент зроблено саме на порядку розробки та складання
фінансових планів з метою найповнішої реалізації завдань менеджменту
підприємства.
Центральним об’єктом фінансового планування виступають фінансові
ресурси. Економічна інтерпретація суті та значення у відтворювальному
процесі фінансових ресурсів, їх елементів та джерел формування
визначають необхідність та спосіб їх включення, відображення, деталізації
у складі показників фінансового плану підприємства, в залежності від
цього будується система його фінансових планів.
Важливою складовою частиною теорії фінансового планування
виступає методологія – сукупність сутнісних підходів до здійснення
фінансового планування, що є у розпорядженні теорії і практики, а також
варіантів здійснення цього процесу [1, с. 134].
Виділяють чотири етапи фінансового планування на підприємстві
(рис. 1).
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Чотирьохетапний процес планування передбачає прийняття рішень і
здійснення заходів, які на кожній стадії планування впливають на
майбутнє підприємства. Тобто необхідно постійно на кожному етапі
фінансового планування враховувати нову інформацію [2, с. 56-58].
1. Аналіз інвестиційних можливостей і можливостей фінансування, якими
розпоряджається підприємство
2. Прогнозування наслідків поточних рішень з метою запобігання
несподіванок, розуміння зв’язку між поточними і майбутніми рішеннями
3. Обґрунтування обраного варіанта із усіх можливих рішень (цей варіант
і буде представлений в кінцевій редакції плану)
4. Оцінка результатів, досягнутих підприємством порівняно з цілями
Рисунок 1. Етапи фінансового планування на підприємстві
Аналіз літературних джерел дозволив провести деталізацію
складових, на основі яких формування системи фінансових показників
підприємства є оптимальним та ефективним. До них належать:
1) визначення і конкретизація певних фінансових показників для
аналізу та контролю процесів на всіх стадіях ЖЦТ;
2) забезпечення реалізації місії та цілей стратегічного плану на заставі
формування реальних довгострокових показників;
3) застосування багатоваріантної системи фінансових показників;
4) моделювання ринкової ситуації, всебічний аналіз кон’юнктури
ринку, визначення ступеня фінансового ризику;
5) інформаційне забезпечення всього процесу фінансового
планування, при цьому інформаційний масив має бути повним, якісним,
достовірним, достатнім, актуальним тощо [3, с. 22-26].
Фінансове планування в системі менеджменту повинне відповідати
таким основним принципам:
- багатоваріантність, альтернативність та селективність – реакція на
середовище, що змінюється, шляхом переходу на заздалегідь обґрунтовані
та визначені альтернативи;
- глобальність, системність, комплексність і збалансованість –
орієнтація на охоплення окремими фінансовими планами всіх аспектів
діяльності об’єкта та взаємозв’язок між ними;
- безперервність – фінансове планування є складним процесом,
зупинка якого повертає підприємства у початкову позицію;
реалістичність,
досяжність
–
урахування
особливостей
функціонування об’єкта, відносно якого розробляються фінансові плани,
та можливості досягнення певних параметрів;
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- ефективність і соціальна орієнтованість – забезпечення, з одного
боку, перевищення результатів, передбачених плануванням над витратами,
потрібними для його здійснення; з іншого – участь у пом’якшенні
суспільних проблем;
- довгостроковість заходів – орієнтація на розв’язання складних
проблем, які існуватимуть у довгостроковій перспективі;
- принцип достатності інформації – при фінансовому плануванні
необхідно використовувати інформацію, яка є повною і достовірною.;
- принцип імовірності помилок – дає змогу відслідковувати помилки,
що виникають у процесі фінансового планування, а також у межах
розроблених фінансових планів оцінити ризик можливої помилки та її
наслідки, і сформувати основні методи реагування на помилки.
Отже, сформульовані принципи свідчать про те, що фінансове
планування дає тільки тоді позитивні результати, коли базується на
пізнанні об’єктивних законів розвитку суспільства, тенденціях руху
фінансових ресурсів, вивченні наявного економічного становища,
результатів діяльності суб’єктів господарювання, а також поставлених
стратегічних цілей розвитку.
Підсумовуючи, можна також стверджувати, що на сьогодні фінансове
планування є одним із альтернативних фінансових інструментів, яке
використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності
та підвищення власної рентабельності та платоспроможності як одних із
найбільш важливих показників міцного фінансового стану суб’єкта
господарювання.
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗНАНЬ В РЕГІОНІ
Сучасні тенденції розвитку економіки відрізняються поглибленням
глобалізації та динамічності змін, що проявляється, у поглибленні
взаємодії,
взаємозалежності
регіональних
економік,
уніфікації,
стандартизації міжнародної бізнес-діяльності, розширенні та ускладненні
взаємозв’язків між ключовими гравцями. Прагнення до відкритості
національних економіки України, постійне посилення інтеграційних
процесів приводять до усунення бар’єрів між ринками, регіонами,
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країнами. В таких умовах можливість успішно конкурувати як на
внутрішньому так і на світовому ринках визначається наявністю
конкурентних переваг у регіоні. Нова система зв’язків, основою якої є
інтенсивний розвиток науки та інформаційних технологій, економіка
знань, змушує генерувати нові джерела економічної ефективності.
Важливим внеском в менеджмент знань стало прояснення
сутності
організаційного знання. Виділили чотири пізнавальних процеси, що
утворюють спіраль знань: «соціалізація передбачає перенесення неявних
знань від однієї людини до іншої при їх взаємодії; екстерналізація означає
переклад неявних індивідуальних знань в явні організаційні знання;
комбінування означає перенесення явних знань в явні шляхом з'єднання і
перетворення існуючих знань в форму, що забезпечує прямий доступ
користувачам; інтернаціоналізація передбачає трансформацію людиною
явних знань в неявні, формування нового прикладного знання» [5].
Нове поняття «менеджмент знань» (knowlеdgе-mаnаgеmеnt), або
управління знаннями, пов’язане з сучасної управлінської наукою і
практикою. Менеджмент знань – це систематичний процес ідентифікації,
використання та передачі інформації і знань, які люди можуть створювати,
удосконалювати і застосовувати [3; 5]. Управління знаннями можна
визначити як мистецтво створювати вартість з нематеріальних активів
організації, як цілеспрямований процес конвертації знань у вартість.
Менеджмент знань приводить до змін в способі мислення менеджерів, до
відходу від застарілих, ортодоксальних підходів. Головна мета управління
знаннями – це створення нових більш потужних конкурентних переваг [1,
с. 102].
Менеджмент знань формує і використовує інтелектуальний капітал
організації, підвищує віддачу наявних нематеріальних активів, поширює
результати НДДКР на подібні проекти, а отже трансформує знання у
практику роботи організацій, створює умови для отримання нових знань та
впровадження інновацій, сприяє формуванню інноваційного клімату,
підтримує конкретні інноваційні проекти.
Управління знаннями для кожної організації (підприємства, установи)
в регіоні дає можливість [3]:
швидко адаптуватися до вимог споживачів за допомогою більш
ефективних інноваційних рішень;
втілювати інновації в продукцію;
використовувати інтелектуальні активи партнерів, здійснюючи
спільну технічну, функціональну, галузеву експертизу;
прискорювати навчання та передачу навичок персоналу;
економити ресурси за рахунок повторного використання вже
знайдених рішень.
Реальні шанси на успішне створення і впровадження нових знань,
розробок з’являються, коли є дієві механізми, які стимулюють загальну
інноваційну активність. При цьому ключову роль відіграє подолання
372

Перешкоди

впливу різних інституційних, інфраструктурних та інших бар’єрів, що
перешкоджають ефективному інноваційному розвитку (табл. 1).
Таблиця 1.
Перешкоди на шляху набуття нових знань *
Суспільство
Інертність по
відношенню до змін

Підприємства
Страх перед змінами,
непередбачувана реакція

Відсутність навичок
пошуку та відбору
потрібної інформації
Відсутність
відповідальності за дії та
рішення
Відсутність
зацікавленості у передачі
знань іншим

Значні витрати часу на
засвоєння нових підходів
та методів
Відсутність гнучкості,
адаптації до нововведень
Невдачі у модернізації
структур

Регіон
Ускладнений пошук знань,
стимулювання
впровадження
нововведень
Фрагментація діяльності
Функціональні
прорахунки
Відсутність розумінні
сутності управління
знаннями

* Автор [2, с. 184]

Для успішного запровадження менеджменту знань в регіоні необхідні:
розвинута технологічна інфраструктура, що дозволяє за допомогою
комунікацій ефективно поширювати знання;
організаційна культура, яка сприяє розповсюдженню знань від одного
працівника та підрозділу до інших;
безперервне та висококваліфіковане навчання персоналу;
активізація пошуку нових підходів до ведення бізнесу.
Отже, система управління конкурентними перевагами регіону на
основі концепції менеджменту знань має включати: аналіз і планування
конкурентних переваг на основі ідей бенчмаркінга та прогнозування
майбутніх ринків;
визначення факторів, що впливають на
конкурентоспроможність; визначення проблем діяльності; формування
портфеля конкурентних переваг; методику розробки конкурентної
стратегії та заходів, що дозволяють нарощувати конкурентні переваги.
Конкурентоспроможність регіону є синергетичною характеристикою,
що відображає здатність динамічно реагувати на зміни ринкової ситуації з
метою утримання переваги. Для досягнення інтегрованої конкурентної
переваги регіональні органи влади мають сприяти самонавчанню та
саморозвитку, формуванню інноваційного мислення та креативного
підходу до вирішення завдань, що постають перед суб’єктами
господарювання [6, с. 22].
Пріоритетними завданнями інституції забезпечення формування
компетентностей має бути:
формальне та неформальне поширення знань;
розвиток і навчання, сприяння безперервному пошуку і набуття
нових знань, оволодіння новими знаннями;
розвиток знань, умінь, навичок та кoмпетенцій менеджменту
підприємств, установ, організацій щодо подолання кризових явищ в
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процесі активізації інноваційної діяльності;
соціально-політичних, соціально-економічних та інших актуальних
викликів сучасного суспільства;
визнання, сертифікація та ліцензування знань і умінь, освоєних у
практичний діяльності.
Сучасна регіональна ресурсна концепція визначає поняття
конкурентної переваги як результат реалізації стратегії щодо створення
підприємствами регіону унікально привабливих товарів і послуг на основі
використання рідкісних компетентностей підприємств, що не можуть бути
досить швидко скопійовані їхніми конкурентами [7]. Прихильниками
ресурсної концепції було доведено, що саме в організаційних здібностях
менеджменту підприємства по забезпеченню унікальності його бізнесмоделі в порівнянні з конкурентами криється запорука процвітання. При
цьому особливий акцент було зроблено на визначенні та розвитку
ключових компетентностей, що дозволяють генерувати стійкі конкурентні
переваги. Для успішної реалізації ідеї спільних цінностей підприємство
повинно активно вдосконалюватись та перетворюватись в динамічну
організацію, що самонавчається. Головною цінністю таких організацій є
формування системи менеджменту знань, акумулювання нових знань та
досвіду, підвищення компетентності працівників.
Отже,
управління
конкурентними
перевагами
повинно
здійснюватись постійно, динамічно, враховуючи особливості розвитку
галузі, управлінських та інформаційних технологій. Удосконалення
організації управління та самонавчання підприємства, розвиток людського
капіталу, формування інтелектуальної бази знань підприємства – нові
елементи сучасної парадигми забезпечення конкурентних переваг.
Поширення менеджменту знань сприяє поширенню атмосфери довіри та
творчості, посилює взаємодію між підприємствами регіону, сприяє
формальному та неформальному обміну знаннями, професійними
навичками.
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Науковий керівник: Горшков М. А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз спеціалізованих джерел показав, що на сучасному етапі
становлення ринкової економіки використання операційних пріоритетів на
українських промислових підприємствах є одиничними випадками. На
сьогодні ще досі залишається не вирішено питання, яке поєднання та які
операційні пріоритети потрібно використовувати для більш ефективного
управління підприємством.
Зростання міжнародної конкуренції і прискорений розвиток сучасних
технологій примусили організації (підприємства) по-новому розглянути
весь комплекс питань управління своїми операційними системами.
За оцінками провідних фахівців, успіх підприємства на ринку на 20%
залежить від правильно обраної стратегії, 80% успіху визначає виконання
вибраної стратегії.[3] У питанні реалізації загальної стратегії підприємства
операційна стратегія відіграє головну роль, оскільки пов’язана і з
товарами, і з послугами, і з процесами, а також з організацією їх виконання
у всіх підсистемах операційної системи бізнесу, що охоплює всі підрозділи
підприємства. Без ефективної і раціонально організованої операційної
функції жодна організація не може утримати за собою лідерство на ринку,
оскільки вона програє в швидкості доставки, ціні або якості, а, швидше за
все, за всіма трьома показниками.
Проблеми операційного менеджменту та впровадження операційних
пріоритетів на підприємстві розглядались у наукових працях таких вчених:
Чейза Р. Б., Еквілайна Н. Д., Якобса Р. Ф., С. Уїкхема, Тері Хілла.
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Операційна стратегія в сучасній літературі з управління розглядається
як загальна політика і плани використання ресурсів підприємств, націлені
на максимально ефективну підтримку їх довгострокової конкурентної
стратегії [1]. В окремих підходах під операційною розглядають стратегію,
яка визначає принципи управління окремим ланками організаційної
структури і ланцюга створення доданої вартості [4].
Операційна стратегія полягає в прийнятті рішень, що пов’язані з
розробкою виробничого процесу та інфраструктури, необхідної для
підтримки його функціонування. Розробка процесу полягає у виборі
придатної технології, складанні графіка процесу в часі, визначенні
товарно-матеріальних запасів, а також способу розміщення даного
процесу.
Операційну стратегію можна розглядати як складову частину
загального процесу планування, що забезпечує відповідність операційних
задач задачам більш широкої організаційної структури. Оскільки такі
задачі мають тенденцію змінюватися з часом, операційна стратегія також
повинна розроблятися з врахуванням можливих майбутніх змін потреб
покупців продукції підприємства. Операційні можливості будь-якого
підприємства можна розглядати як деякий портфель можливостей, що
найбільше точно підходять для адаптації до запитів споживачів продукції
або послуг підприємства.
Для забезпечення своєї конкурентоспроможності підприємства різних
країн керуються різними пріоритетами. Шлях до успіху операційної
стратегії полягає в тому, щоб максимально точно визначити всі можливі
варіанти пріоритетів; зрозуміти , які можуть бути наслідки вибору кожного
з наявних варіантів, а також те, на які компроміси прийдеться йти у
випадку обрання того чи іншого варіанта.
Відповідно до ранніх робіт С. Уікхема Скіннера з Гарвардської
бізнес-школи і більш пізніх досліджень Террі Хілла з Лондонської бізнесшколи розрізняють кілька основних типів операційних пріоритетів:
витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання
замовлення, надійність постачань, здатність фірми реагувати на зміну
попиту, гнучкість і швидкість освоєння нових товарів, а також специфічні
для кожного окремого товару критерії [5].
Використовувати всі операційні пріоритети водночас більшість
українських промислових підприємств не мають змоги: у них не вистачає
коштів, застарілі технології та матеріальна база, відсутні кваліфіковані
кадри. Тому спочатку необхідно виділити такі пріоритети, які
підприємство може запровадити самостійно за власний кошт, з
найменшими
витратами.
Використання
ж
для
збільшення
конкурентоспроможності підприємства операційних пріоритетів таких, як
витрати виробництва, якість і надійність продукції, гнучкість і швидкість
засвоєння нових товарів вимагає залучення значних коштів. Виходячи з
цього, на першому етапі необхідно зосередити свої зусилля на
впровадженні таких пріоритетів:
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1.
Термін виконання замовлень. У сучасних умовах реалізація
цього пріоритету цілком залежить від самого підприємства:
стану його техніки і технології (автоматизації виробництва,
частка ручної праці, стан та сучасність техніки й устаткування, сучасність
технології виробництва);
- системи управління (методи управління, взаємодія підсистем між
собою); робочої сили (кваліфікація працівників, наявність необхідних
працівників, укомплектованість підрозділів).
2. Надійність постачань. В умовах ринку цей пріоритет пов’язаний з
терміном постачання і забезпечує підприємству стале становище в
конкурентному середовищі. Крім того, вважаючи, що для українських
підприємств характерна нестача обігових коштів, тому важливою постає
проблема скорочення товарно-матеріальних запасів, а це призведе до
подальшого підвищення ролі надійності постачань як оцінного критерію
при виборі постачальників.
3. Здатність реагувати на змінення попиту залежить у першу чергу від
виробничої потужності підприємства, його кадрової політики й загалом від
корпоративної стратегії фірми.
4. Інші пріоритети, залежно від виду продукції. Це надання
спеціальних послуг для збільшення обсягів продажів продукції, що
випускається ними:
- Технічна підтримка. Компанії можуть чекати від постачальника
комплектуючого надання технічної допомоги в розробці продукції,
особливо на перших стадіях конструкторських робіт і виробництва.
- Після продажна підтримка постачальника. В умовах ринку цей
пріоритет дозволяє фірмі забезпечувати технічну підтримку своєї
продукції після продажу і може стати найважливішим. Це допоможе
укріпити взаємозв’язок зі споживачем.
- Інші критерії, пов’язані з такими характеристиками продукції:
колірне оформлення, розміри, вага, можливість варіацій розміщення
виробу на монтажній ділянці і зміни продукції залежно від конкретних
потреб замовника, а також ступінь різнорідності товарної номенклатури.[2]
Отже, враховуючи те, що операційні пріоритети не залишаються
незмінними, а змінюються з часом у міру розвитку операційної системи
підприємства для підтримки своєї конкурентоспроможності. В сучасних
умовах споживачі вимагають купувати таку продукцію, яка має найбільш
важливі характеристики: вироблена в точній відповідності з технічними
умовами, у встановлений термін, з певною надійністю, за можливо
нижчою ціною. Комбінація важливих на даному етапі розвитку
підприємства пріоритетів забезпечить підвищення цінності продукції,
зміцнить його становище на ринку.
Підприємство повинно максимально точно визначати операційні
пріоритети, що диктуються ринком збуту і мають сталу тенденцію
змінюватися в часі. Практика розвитку підприємств показала постійне
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змінення вимог покупців, які треба виконувати для підтримки рівня своєї
конкурентоспроможності.
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням
конкурентності ринків, швидкими темпами зростання змін в зовнішньому
середовищі, інформатизацією суспільства, та факторами глобалізації.
Значний вплив на ситуацію в ринковому просторі здійснюють кризові
явища, наслідки яких відчувають підприємства практично усіх сфер
діяльності. В цих умовах значно підвищується роль стратегії, яка
забезпечує приоритетні напрямки розвитку підприємства. Однак для того,
щоб розроблена стратегія була успішно реалізована, потрібно прикласти
значних зусиль по вдосконаленню самого процесу її розробки. У зв'язку с
цим постають питання вдосконалення методики розробки стратегії, яка б
інтегрувала стратегії різних напрямків діяльності підприємства і
враховувала фактори, які впливають на кожен із стратегічних рівнів і на
стратегію вцілому.
Проблематика формування стратегії значною мірою висвітлена в
роботах зарубіжних вчених, серед яких такі відомі фахівців як: М. Тресі Ф.
Вірсем, Дж. Г. Бойетт, Дж. Т. Бойетт, що згрупували кращі ідеї майстрів
стратегічного управління та Г. Мінцберга, що систематизував підходи до
розробки стратегії [1]. Питаннями формування стратегії розвитку
підприємства на ринку займаються такі відомі вітчизняні фахівці, як: Ю.С.
Погорєлов, Т.С. Максимова, Н.В. Цопа, О.В. Раєвнєва. Але враховуючи
високу практичну значущість данної проблеми в управлінні
конкурентоспромоністю підприємства питання розробки ефективної
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стратегії розвитку підприємства потребує подальшого аналізу та
дослідження.
Для того, щоб ефективно розробити стратегію, спочатку необхідно її
детально спланувати, вирішивши, в якій послідовності будуть розставлені
блоки процесу розробки стратегії. Для цього складається алгоритм
розробки стратегії. В запропонованому алгоритмі спочатку визначається
місія. Аналіз місій різних компаній показує, що не всі вони відрізняють
поняття місії і цілі функціонування. На наш погляд, місія − це покликання,
вище призначення підприємства, його якісна роль, яку воно виконує або
буде виконувати в суспільстві.
А ціль − це те, до чого підприємство прагне і не завжди це зв'язано з
суспільством. Місія − вища ціль підприємства. Вона націлена на
суспільство, а от же і на споживачів, потреби яких задовольняє. Від
правильності постановки місії залежить майбутня стратегія підприємства.
Оскільки мова йде про стратегію розвитку підприємства, то спочатку
потрібно більш розширено описати бачення, розуміння цього розвитку для
реалізації місії, тобто розробити концепцію розвитку.
Концепція − це система, яка відображає сукупність бачень
приоритетних напрямів розвитку підприємства для реалізації місії на
основі поєднання потреб суспільства і розвитку потенціалу підприємства
[2]. Від концепції переходять до постановки стратегічних цілей − певного
мотивуючого фактору, який стимулює процес реалізації концепції і
викликає бажання та інтерес досягнути бажаного результату. Розгляд цілей
крізь рамку результату допомагає побачити те, що підприємство отримає
внаслідок власних дій. Наступним блоком в алгоритмі виступають
процеси, пов'язані з деталізацією стратегічних цілей та задач на кожному з
трьох виділених напрямків. Ці процеси включають в себе постановку
дерева цілей, ранжування задач, розмежування їх за вагомістю і
першочерговістю. Далі іде стратегічний аналіз, що виступає в ролі фільтра,
через який проходять всі цілі, задачі і процеси. На даному етапі
аналізується зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, його
можливості, загрози, і здійснюється оцінка правильності і доцільності
поставлених цілей. Кінцевим результатом алгоритму розробки стратегії є
сама стратегія або сукупність альтернативних стратегій (рис. 1) [3].
Процес розробки стратегії повинен здійснюватись за п'ятьма рівнями:
Корпоративний рівень − розробляється в теоретичному вигляді. За
його реалізацію повинен відповідати керівник підприємства. Даний рівень
носить характер перспективного розвитку і спрямований на формування
довгострокових цілей.
На бізнес-рівені визначаються конкретні межі діяльності шляхом
визначення конкурентних цілей і задач. Визначаються конкретні
“горизонти” яких необхідно досягти та формуються задачі реалізація яких
дозволить досягти омріяних “горизонтів” . Від цілей даного рівня
залежатиме, як підприємство зуміє позиціонувати себе.
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Рисунок 1. Алгоритм процесу розробки стратегії розвитку
Формування
місії підприємства
підприємства
Функціональний рівень визначає напрямок діяльності тієї чи іншої
функціональної служби всередині однієї сфери бізнесу. Даний рівень
спрямований на втілення в життя цілей і задач поставлених на бізнес-рівні.
Його процеси включають деталізацію стратегічних задач бізнес-рівня, а
також проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства.
Доцільно зазначити, що розробка стратегії відбувається по трьом
основним сферам діяльності підприємства − маркетинговій, фінансовій та
організаційно-технічній. Дані області відображають основні складові
діяльності в стратегічній сфері: маркетингова стратегія направлена на
створення умов функціонування підприємства на ринку та ефективної
політики ведення конкурентної боротьби; фінансова стратегія відповідає за
регулювання внутрішнього становища фірми, її прибутків і витрат, а також
співставлення вимог підприємства з його реальними можливостями;
організаційно-технічна стратегія відповідає за стан технічного і ресурсного
забезпечення на підприємстві, а також за створення збалансованої
організаційної структури.
Наступним кроком в розробці стратегії розвитку підприємства
повинен стати аналіз фінансового стану підприємства за такими
показниками як платоспроможність і ліквідність (на скільки підприємство
забезпечене матеріальними ресурсами, та чи в змозі воно здійснювати
платежі по зообов′язанням), та ділова активність і рентабельність (на
скільки ефективно підприємство може розпоряджатися власними засобами
виробництва) [2].
Технічний рівень підприємства нерозривно пов'язаний з організацією і
продуктивністю праці. Важливими факторами формування сучасної
стратегії розвитку підприємствана ринку повинні стати: рівень наукової
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організації праці, характеристика персоналу, забезпеченість кадрами,
якісний склад кадрів, поточність кадрів, система організації та підвищення
кваліфікації персоналу , його навчання тощо
Отже, підсумовуючи вище сказане стратегія − це головний напрямок
діяльності фірми, план, який розробляється керівництвом компанії у
вигляді стратегічних цілей, задач і напрямків діяльності організації для
досягнення ефективних показників роботи і бажаного результату. Без
добре розробленої стратегії, ретельно прорахованих ходів її розробки
підприємство не в змозі досконало вести свою роботу та отримувати
бажані результати.
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Мотивація має великий вплив на результати роботи. Тому
співробітники більш вимогливо ставляться до своїх роботодавців. А
особливо тепер, коли в умовах становлення та розвитку ринкових
відносин, набуває вагомого значення вивчення досвіду розвинених країн у
мотивації праці. На сьогоднішній день існує безліч методів, теорій і
підходів щодо мотивації праці.
Актуальність даної теми полягає в тому, що мотивація працівників
важлива, перш за все, для підприємця. Адже для того, щоб досягти цілей
підприємства, потрібно стимулювати працівників до здійснення
ефективної діяльності та ефективного прийняття рішень і запланованих
завдань.
В зарубіжних країнах зібрано великий досвід у стимулюванні праці
найманого працівника, шляхом залучення працівника до справ фірми,
підвищення його зацікавленості у результатах праці. Менеджери з
управління персоналом на Заході дотримуються висновку про те, що
співробітники є головною цінністю компанії. Тому для покращення
ефективності праці робітників існує безліч моделей системи мотивації
праці, найпоширенішими з них є: японська, американська, французька,
німецька, англійська та шведська [3, c.44].
381

Японська модель характеризується, коли за основу управління праці
береться групова робота, виховання колективізму, відданості фірмі, уважне
та дбайливе ставлення до працівників. Основним поштовхом до
високопродуктивної праці є: гарантія зайнятості та просування по службі,
високооплачувана праця, належні умови і зміст праці, мікроклімат в
колективі, відносини між працівниками та керівниками.
Шведська модель орієнтується на збагачення приватної власності та
ринкового регулювання. В основу покладено принципи високої соціальної
захищеності населення, стабільність доходів та повна зайнятість. Та
дослідження показали, що надмірна соціальна захищеність призвела до
негативного впливу на трудову діяльність населення та є причиною
зниження трудової мотивації [2].
Американська модель мотивації спирається на підтримку
підприємницької активності та збагачення активної частини населення.
Основною ідеєю даної системи є оплата праці – видозміна погодинної
системи оплати праці з нормованими завданнями та всілякими формами
преміювання. Перевагою даної моделі є підвищення ефективності робочої
сили на підприємстві, зростання задоволеністю працею, скорочення
загальної чисельності персоналу.
Німецька модель забезпечує як соціальні гарантії, так і економічний
добробут. Головним пріоритетом є інтерес як однієї людини, так і інтереси
усього суспільства. Закордонні дослідники дійшли висновку, що
поєднання забезпечення і соціальних гарантій, і економічного добробуту,
являє собою одну з найбільш оптимальних моделей [4, c.218].
Особливістю англійської моделі мотивації є поширення партнерських
відносин між підприємцями і робітниками. Від активності персоналу
залежить прибуток і прийняття рішень на підприємствах.
Основними проблемами у мотивації працівників України є: оплата
праці робітника та ефективність його роботи, ділові якості та кваліфікація,
особиста ініціатива та неуспішне впровадження стимулюючих систем [5,
c.160].
Кожен підприємець по-своєму вирішує як стимулювати своїх
працівників до ефективної діяльності. Та не завжди роботодавець успішно
проводить заходити з мотивації працівників. В більшості випадків
робітники не задоволені своїм місцем роботи, тому зростає рівень
безробіття, також знижується показник задоволеності працею через
непорозуміння з керівництвом, неналежні умови праці.
Для того, щоб працівники були задоволені своєю роботою та умовами
праці, ефективно виконували свою роботу, потрібно проводити низку
заходів у стимулюванні робітників. Перш за все, повинна бути загальна
матеріальна винагорода, різні надбавки, премії, компенсації тощо. Та
матеріального стимулювання замало. Потрібно до уваги брати і
нематеріальне стимулювання, що включає в себе: проведення цікавих ігор,
конкурсів для колективу, тренінгів, організація корпоративних вечірок та
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інше. Все це є запорукою успіху підприємства та всього колективу, що
працює в ньому [1, c. 34].
Українським роботодавцям слід звернути увагу на дані мотиваційні
заходити. Адже у наш час відбувається відтік кадрів за кордон, у пошуках
високооплачуваної роботи. Щоб призупинити цей процес більшості
підприємцям потрібно переглянути свою політику на підприємстві
стосовно робітників і створити для них такі умови праці, щоб у них навіть
не виникало не те, що бажань, а навіть думок про те, що їх не влаштовує
робота, чи не задовольняє заробітна плата.
Отже, щоб зрозуміти як правильно змотивувати людину потрібно
знати, що рухає людину, що спонукає її до діяльності, як зацікавити її у
певному виді робити, і лише тоді можна розробити ефективну систему
форм і методів управління.
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ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Для досягнення поставлених цілей керівництво підприємства має
слідувати певним нормам, які відображують функції менеджменту. Адже
вони дозволяють правильно організувати роботу підприємства та
змінювати його в подальшому для того, щоб завжди приносити
максимальні прибутки та мінімальні витрати.
На сьогоднішній день неможливо уявити підприємство без
менеджера. Він виконує досить відповідальну роботу. За його допомогою
утворюються та здійснюються усі виробничі процеси від самого їхнього
зародження і аж до отримання кінцевого результату. А будь який
менеджмент тримається на п’яти функціях, які допоможуть йому будувати
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та змінювати підприємство для того, щоб його удосконалити, а тому дана
тема є актуальною у нас час.
Теоретичні та практичні аспекти класифікації функцій менеджменту
відображалися у працях багатьох науковців, а саме таких як Й. С.
Завадський, Л.М. Бойко, М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Р. Дафт,
М. О. Бєсєдін В. М. Нагаєв та ін.
Функції менеджменту – це види діяльності щодо об’єкту, які
зумовлюються кооперацією та поділом виконуваної роботи серед
управлінського персоналу [1].
Зазвичай використовують класифікацію функцій менеджменту, що
була запропонована А. Файолем. І процес менеджменту складається з
чотирьох взаємопов’язаних функцій: планування, організації, мотивації та
контролю. Але на сьогодні виділяється ще одна функція – регулювання.
Функція планування є базовою та передбачає прийняття рішень про
те, які саме мають бути цілі, завдання підприємства і що потрібно зробити
для того, щоб їх досягти.
У результаті своєї роботи функція планування має відповісти на такі
запитання:
1. Де організація зараз знаходиться? Керівники повинні оцінити
сильні
ти
слабкі сторони організації в таких важливих галузях, як фінанси,
виробництво, наукові дослідження та розробки, маркетинг, персонал.
2. В якому напрямі організація прагне розвиватися? Оцінюючи
загрози
та можливості, що виникають у ринковому середовищі, керівництво
визначає, якими повинні бути цілі та завдання організації та що може
завадити організації досягти їх.
3. Які шляхи досягнення цілей? Керівники повинні вирішити, що
необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей та завдань.
Відповіддю на це запитання є стратегічні і тактичні плани організації [3,
с.145].
Виконання функції планування не є гарантією успіху, тому що
передбачити усі негативні чинники неможливо.
Функція організації передбачає створення структури підприємства на
основі тих плані, що були встановлені раніше. Ця функція відтворює у
реальність усі дії для досягнення поставленої мети. Важливим аспектом у
процесі організації є делегування, а саме виконання робіт за допомогою
інших осіб [1].
Наступною функцією є мотивація. Мотивація - це процес
спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи групи
людей) до цілеспрямованої поведінки або до виконання певних дій,
спрямованих на досягнення власної мети чи мети організації [3, с.214].
Мотивація включає в себе результати психологічних досліджень і
складаються з двох категорій: змістові і процесуальні.
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Функція контролю передбачає процес забезпечення досягнення цілей
організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності,
оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючих дій
[3, с.234].
Остання функція менеджменту – регулювання. Вона забезпечує
виконання усіх поточних заходів, пов’язаних з усуненням відхилень від
заданого режиму функціонування організаційної системи виробництва.
Здійснюється вона в процесі оперативного управління спільною діяльністю
людей шляхом диспетчеризації на основі контролю й аналізу цієї
діяльності [2].
Усі вище перераховані функції менеджменту дуже тісно пов’язані,
окремо кожна з них немає сили, щоб підприємство могло справно
працювати. Вони ніби доповнюють і водночас продовжують одна одну,
утворюючи злагоджений механізм, який буде працювати з максимальним
результатом. Навіть якщо виключити хоча б одну з них, то вся система не
матиме сенсу та проведена праця буде даремною.
Отже, функції менеджменту є досить об’ємними і завдяки останній
можна впливати на усі інші та вносити зміни, які необхідно. А також варто
пам’ятати, що тільки комплексне дотримання вимог усіх функцій
дозволить швидко досягти бажаних результатів.
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НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
З переходом від командно-адміністративного типу управління до
ринкового перед наукою менеджменту постало завдання формування
теоретико-методологічних підходів ефективного управління діяльністю
підприємств, а також практичних рекомендацій щодо його забезпечення,
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маючи на увазі вдосконалення системи управління підприємством з
орієнтацією на споживача.
Операційний менеджмент як елемент системи управління значно
впливає на ефективність діяльності підприємства, інтегруючи взаємодію
підрозділів підприємства та його взаємозв’язки з постачальниками,
споживачами та конкурентним середовищем, тому вдосконалення якості
операційного менеджменту є одним с таких завдань яке потребує науково
обґрунтованого підходу до його вирішення.
Проблемами, оцінки та вдосконалення ефективності операційного
менеджменту і операційної системи займалися наступні вчені: Л. Геловей,
В. Деордієва, Р. Чейз, Р. Якобс, О. Шапоренко, О. Горелик, А. Стерлигова,
А. Фель, В. Іванова, Т. Луцик, Н. Сухарев. А. Курочкін, Р. Фатхутдинов, О.
Сумець та інші.
Операційний менеджмент дає змогу суб’єктам господарювання
організувати свій виробничий процес таким чином, щоб максимально
ефективно використовувати наявні обмежені ресурси, задовольнити
потреби споживачів і максимізувати власний прибуток. При цьому
конкурентоспроможність компаній, що впроваджують операційний
менеджмент, набуває довгострокового характеру [3].
Операційний менеджмент займається розробкою організаційних
систем, що забезпечують максимально ефективне використання ресурсів у
процесі їх перетворення на продукт, а також управління цим процесом. В
основі такої системи знаходиться трансформація, яку можна представити
як механізм управління – саме тут чинники виробництва перетворюються
на готову продукцію, роботу, послугу шляхом певного впливу на ресурси.
В узагальненому вигляді можна виокремити чотири операції в
операційному менеджменті: постачання, виробництво, транспортування,
сервіс.
Будь-яка діяльність суб’єкта господарювання планується від даних
маркетингового аналізу, що відображає реальні потреби споживачів, які
вони хочуть і можуть задовольнити. Саме планування дозволяє правильно
організувати виробництво залежно від потреб споживачів [1, c.14].
Центральним моментом операційного менеджменту, як вже
зазначалося, є задоволення потреб споживача, врахування передусім його
думки при створенні й виробництві продукту. Важливим положенням
операційного менеджменту є також зосередження уваги на якості процесів,
а не самого продукту.
Можна запропонувати сім основних завдань, вирішення яких
сприятиме вдосконаленню системи операційного менеджменту на
сучасних підприємствах України (табл.1):
- впровадження інновацій на підприємстві та залучення інвестицій [2];
- використання системи «бережливого виробництва»;
- встановлення операційних пріоритетів;
- підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- розробка операційної стратегії;
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- оцінка конкурентного середовища [2];
- забезпечення конкурентоздатності продукції.
Таблиця 1.
Методи вдосконалення операційного менеджменту на сучасних
підприємствах України
Метод
Впровадження інновацій
та залучення інвестицій

Використання системи
«Бережливе виробництво»

Встановлення операційних
пріоритетів

Характеристика методу
Особливістю якісного операційного менеджменту є
постійний
розвиток
операційної
системи
підприємства, а без розробки і впровадження
інновацій, а також залучення фінансових ресурсів, це
неможливо.
Ця система, що дозволяє скоротити витрати на
виробництві,
збільшити
швидкість
процесу
виробництва продукції, швидко реагувати на зміни
попиту, покращити якість продукції та управляння
виробництвом, підвищити ефективність взаємодії з
постачальниками [1, c.16].
Операційні пріоритети впливають на: собівартість
продукції,
швидкість
виконання
замовлення,
гнучкість виробництва, на якість продукції, на
співпрацю з постачальниками, а також здатність
реагувати на зміни попиту, якість сервісних послуг.

Розробка операційної стратегії

Операційна стратегія полягає в розробці загальної
політики і планів використання ресурсів фірми,
націлених на максимально ефективну підтримку її
довгострокової конкурентної стратегії [2].

Оцінка конкурентного
середовище

Конкурентне середовище впливає на вхід (якість і
ціна постачання необхідних ресурсів та робочої сили)
операційної системи, на вихід
(конкуренти та споживачі) та на саму систему
(політикою держави та НТР галузі).

Забезпечення
конкурентоздатності продукції

Конкурентоздатність продукції визначається через
сукупність якісних та вартісних характеристик
товару, які з точки зору покупця є суттєвими і
забезпечують задоволення конкретних потреб.

Отже, операційний менеджер у процесі функціонування
підприємства може вирішувати різноманітні завдання щодо розміщення,
планування підприємств і робочих площ, розподілу ресурсів і
послідовності їхнього використання, вибору устаткування, його
експлуатації, поточного ремонту, модернізації, заміни, проектування
технологічного процесу і контролю його ходу, вибору методів робіт і
їхнього проектування, контролю якості робіт і продукції та багато інших.
За останні роки операційний менеджмент зазнав значних змін і в
даний час набув величезного значення для бізнесу. Сучасні вимоги до
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відновлення бізнесу, підвищення якості продукції, що швидко змінюються
в умовах конкуренції і процесів, що їх забезпечують, а також загальний
погляд на проблеми управління, свідчать про те, що правильне управління
операціями, а також пошук нових методів поліпшення системи
операційного менеджменту є необхідною умовою для успішної роботи і
виживання будь-якого сучасного вітчизняного підприємства.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Горшков М.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від
рівня розвитку системи управління капіталом, який є необхідним
атрибутом бізнес-діяльності – від моменту створення до ліквідації або
реорганізації суб’єкта господарювання. Протягом століть багато науковців
присвятили свою увагу дослідженню сутності категорії «капітал» та
особливостей системи управління ним. Ці питання залишаються
актуальними і за сучасних умов.
Перше глибоке дослідження категорії «капітал» належить
фізіократам. Саме вони запропонували поділ капіталу на основний і
оборотний [7].
Подальший розвиток і уточнення цієї категорії відбувалося в роботах
класиків політичної економії А. Сміта, Д. Ріккардо, Дж. С. Мілля. Так, А.
Сміт під капіталом розумів частину запасів продуктів, матеріалів і знарядь,
від яких очікується отримання доходів [4].
Ґрунтовно розглядав питання капіталу та проблеми управління ним К.
Маркс. Не дивлячись на усю довгу історію становлення цього терміну, що
був застосовуваним ще за часів древньої Греції, саме Маркс надав йому
більш сучасного значення та чітко визначив. Капітал для Маркса був
окремим випадком багатства і, на його думку, складався з носіїв вартості –
товарів і грошей, включаючи зобов'язання до отримання і сплати та
виступав атрибутом людини, а саме, підприємця. Точніше, відношенням
між підприємцями, що дозволяє зіставити їх фінансові можливості, а також
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відношенням між підприємцями (капіталістами) і пролетаріатом. У
«Капіталі» приводиться декілька різних визначень капіталу, але всі вони
по суті зводяться до багатства, що використовується в підприємницькій
діяльності, а тому здатному до самозростання.
У подальших дослідженнях поширилося декілька ідей стосовно
сутності капіталу як багатства, фінансових ресурсів, грошей тощо. На
нашу думку, значно розширила уявлення про сутність капіталу робота Г.
Беккера «Людський капітал», згідно якої ця категорія виражається запасом
знань, навиків, мотивацій, що є у кожного працівника. Іншими словами,
навики людини, освіта, знання перетворюються на ще один чинник
виробництва і, відповідно, формування капіталу [5].
Наступну «модернізацію» категорії «капітал» здійснив французький
соціолог П. Бурдьє, який піддав критиці прагнення К. Маркса звести сферу
людського життя тільки до економічного простору і описати суспільство
як опозицію класів власників і невласників засобів виробництва
(економічного капіталу). На думку П. Бурдьє, людина живе одночасно в
декількох соціальних просторах – культурному, науковому, економічному,
політичному. Влада, положення людини в суспільстві визначається
об'ємом і структурою накопиченого їм капіталу в різних формах – у формі
культурного, соціального, символічного і економічного капіталу. Згідно
теорії П. Бурдьє, всі форми капіталу схильні до конвертації, наприклад,
людина може перетворити соціальний капітал на економічний [2,3].
Для перехідної економіки дослідження соціального капіталу має
особливе значення: цивілізовані ринкові відносини на пострадянському
просторі тільки починають формуватися, а це означає, що конфлікт між
працею і капіталом ще вимагає свого розв’язання.
Через недосконале управління капіталом як на макро- так і на
мікрорівні, економіка України доволі повільно долає кризовий стан.
Прискорити процес виходу з кризи можна за допомогою управління, що
відповідає сучасним умовам, спирається на досягнення науки та враховує
практику. Саме тому проблема управління капіталом набуває особливої
актуальності на сучасному етапі розвитку економіки України. Капітал
підприємства представляє відображені в грошовій формі фінансові,
матеріальні і не матеріальні ресурси підприємства, що акумулюються ним
із різних джерел для забезпечення економічних умов безперервної
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і забезпечення
зростання добробуту власників і найманого персоналу. На практиці
вітчизняних та зарубіжних підприємств переважає утилітарний, вузько
направлений підхід до аналізу капіталу. У той же час необхідно
відзначити, що капітал є категорією, що має складну економічну природу, і
показники його не відбиваються прямо у фінансовій звітності
підприємства. Тому одержання показників капіталу можливо тільки з
застосуванням розрахункових і аналітичних методів. Дані обставини, у
свою чергу, і визначають гостру необхідність у розробці і використанні
при проведенні оцінки й аналізу капіталу системи показників, що найбільш
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повно характеризують його стан, рух і ефективність використання. Серед
напрямків розвитку механізму управління капіталом підприємства слід
виокремити такі:
– оптимізація зовнішніх і внутрішніх, вхідних і вихідних грошових
потоків;
– вдосконалення методики оцінювання обсягу і структури капіталу на
поточний і перспективний періоди;
– виважена дивідендна політика;
– вдосконалення оцінки фінансових ризиків й їх зниження;
– якісний фінансовий контроль за виконанням завдань щодо розподілу
та використання прибутку підприємства;
– раціональне використання нерозподіленого прибутку тощо.
Таким чином, можемо зробити висновок, що капітал є економічною
категорією, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових
відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства,
капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави,
власників і персоналу і характеризує загальну вартість засобів у грошовій,
матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його
активів. Також можна додати що ефективне використання капіталу
підприємства повинно постійно вдосконалюватися та маневрувати серед
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
В сучасних умовах всі підприємства намагаються підтримувати та
зміцнювати свою конкурентоспроможність, а саме тому приділяють увагу
питанням, які пов’язані з формування та управління іміджем. Адже він є
аспектом сприйняття і визнання організації в суспільстві.
Позитивний імідж підприємства в сучасних економічних умовах є
важливим фактором конкурентоспроможності і якщо приділяти
недостатньо уваги щодо питань іміджу, то це сприятиме звуженню
можливостей організації.
Вивченням та дослідженням питань щодо методів, підходів і
технологій, а також базового інструментарію механізму формування
іміджу підприємства присвячено багато наукових робіт як вітчизняних, так
і зарубіжних науковців, таких як: І. Гофман, С. Колосок, І. Колосовська,
А.Панасюк, Т. Пахомова, Е. Семпсон, В. Шепель, З. Хатікова, Н.
Онопрієнко, В.В. Божкова, Т.В. Лебідь, О.В Родіонов, К. Щербаткова та
інші. Проте, теоретичне обґрунтування комплексного підходу щодо
створення іміджу підприємства залишається ще недостатньо розробленим.
Існує безліч визначень поняття «імідж». Наприклад, на думку Д. Доті,
імідж - це все і всі, хто має хоч якесь відношення до компанії і
пропонованих нею товарів і послуг. Це витвір, що постійно створюється як
словами, так і образами, які химерно перемішуються і перетворюються в
єдиний комплекс [2, с. 165].
Л.Е. Орбан-Лембрик вважає, що імідж (від англ. image — образ) — це
враження, яке організація та її працівники справляють на людей і яке
фіксується в їхній свідомості у формі певних емоційно забарвлених
стереотипних уявленнь (думках, судженнях про них)
Ю.B. Строцюк зазначає, що імідж — це позитивний образ будь-якої
фірми, що формує стабільну конкурентну перевагу через створення
загального образу, репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів
про престиж підприємства, його товари та послуги, післяпродажний сервіс
[3, с. 244].
Отже, якщо узагальнити дані визначення, то імідж підприємства – це
певний образ компанії, який створюється як у суспільній, так і в
індивідуальній свідомості, завдяки засобам масової комунікації та
психологічному впливу. Цей образ вкрай необхідним для формування
довіри потенційних споживачів. Імідж підприємства виступає одним зі
спонукальних чинників для вступу споживачів у фінансові
взаємовідносини з компанією. Позитивний імідж компанії підвищує
конкурентоспроможність всього підприємства та є одним з факторів
комерційного успіху [1, с. 54].
Імідж на підприємстві виконує ряд функцій:
1) демонстративну;
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2) спонукальну;
3) адаптивну;
4) рекламну.
В разі відсутності управління і контролю іміджу підприємства, він
складається в споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде
адекватним і сприятливим для фірми.
Створення іміджу — питання стратегічного планування діяльності
компанії. Привабливий імідж фірми може працювати довгі роки і
підтримувати підприємство за складних обставин. Тому при формуванні
іміджу слід спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об'єкти, які
асоціюються в споживачів із довготривалими цінностями життя.
Процес формування іміджу організації є досить складним і потребує
застосування спеціальних методів, принципів та підходів менеджменту.
Методику формування корпоративного іміджу підприємства потрібно
здійснювати у такій послідовності:
 виявлення у споживачів вражень про підприємство, імідж якого
потрібно формувати;
 конструювання іміджу підприємства, як відповідь на очікування
споживачів;
 розробка стратегії формування іміджу;
 безпосереднє формування іміджу: втілення моделі, реалізація
оперативних та стратегічних планів; — контроль за реалізацією плану;
 моніторинг сформованого іміджу, розробка заходів з його
підтримки та модернізації
У процесі формування іміджу можна виокремити три етапи:
1) моніторинг;
2) розробка і реалізація;
3) контролінг [4, с. 97].
Під час розробки іміджу враховують такі основні чинники:
 маркетинговий – виокремлення маркетингових відмінностей
об'єкта;
 соціологічний – визначення переваг, до яких схильна аудиторія;
 ситуаційний – визначення контексту, в якому відбувається
формування іміджу;
 комунікативний – забезпечення відповідного інформаційного
впливу.
Важливо сформувати як зовнішній, так і внутрішній імідж
підприємства. Зовнішній імідж – це те, як її сприймають суспільство,
засоби масової інформації та інвестори. Зовнішній імідж складається із:
— громадської думки про компанію, яка формується рекламною
кампанією, якістю продукції, зв'язками із засобами масової інформації та
суспільною роботою (сприйняття компанії суспільством);
— якості продукту;
— відчутного іміджу — п'ять відчуттів;
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— реклами;
— суспільної діяльності;
— зв'язків із засобами масової інформації;
— зв'язків з інвесторами;
— ставлення персоналу до роботи і свого зовнішнього вигляду.
А внутрішній імідж компанії — ставлення до компанії її персоналу і
керівників. Внутрішній імідж також впливає на сприйняття компанії
суспільством.
Наявність позитивного уявлення співробітників про компанію
об'єднує колектив, дає впевненість у завтрашньому дні кожного окремого
працівника, стимулюючи його тим самим до більш активної роботи і
віддачі спільній справі, прагненню до підвищення власної кваліфікації, що,
в свою чергу, позитивно відбивається на зовнішньому вигляді компанії як
стійкої, професійної організації і хорошому роботодавця. Основними
детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та соціальнопсихологічний клімат.
Отже, дослідивши сутність іміджу, можна стверджувати, що він є
невід’ємною складовою конкурентоспроможності та ефективності
діяльності будь-якого підприємства. Тому необхідно здійснювати
управління та контроль іміджем організації. Адже як стверджують, що
спочатку організація працює на імідж, а потім імідж працює на
організацію.
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ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в
управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною
їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації,
по суті, є головним завданням керівництва персоналом. При ефективній
організаційній структурі, сучасному устаткуванні (оргтехніці, засобах
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збору й обробки інформації), але без мотивації праці працівників
підприємству домогтися бажаних результатів неможливо. Низький рівень
мотивації праці не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих
кінцевих результатів праці. У сучасних умовах проблемою мотивації є
недосконалість мотивації на підприємствах, недостатнє фінансування
заходів, спрямованих на вдосконалення мотивації персоналу, а також те,
що на підприємствах не приділяють належної уваги мотивації [1, c. 26].
Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї історії
економічної науки. Питаннями мотивації праці займалися як закордонні,
так і вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг,
А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б.
Mocнер, Б. Снідерман та інші. Проте, враховуючи мінливість зовнішнього
середовища, можна стверджувати, що питання вивчення мотивації
персоналу й надалі залишається актуальним [3, с. 313].
Мотивування являє собою процес формування такого психологічного
стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до
діяльності, спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє собою
прагнення працівника задовольнити свої потреби; в загальному розумінні як спонукання людей до активної діяльності, процес свідомого вибору
людиною певної лінії поведінки, які зумовлюють людину до трудової
діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення
певних цілей [2, c. 298].
В економічній літературі система мотивації управлінського персоналу
підприємства повинна відповідати таким принципам:
‒гнучкості - здатність до оперативного реагування на зміну зовнішніх
і внутрішніх умов функціонування;
‒системності - повне відображення індивідуального вкладу людини в
досягнення кінцевих результатів підприємства через ланцюги «людинапосада-робота» і «особа-група-колектив»;
‒відповідності - встановлення такого рівня мотивації персоналу, який
відповідає кількості, якості та вагомості затраченої праці;
На нашу думку для системи мотивації управлінського персоналу
важливу роль також відіграють наступні принцип такі як:
‒структурованість - характеризує поділ заробітної плати на частини,
кожна з яких є відображенням особистого вкладу працівника в досягнення
поточних, кінцевих і віддалених результатів діяльності підприємства;
‒відкритість системи мотивації персоналу - прозорість та
інформаційна доступність для кожного працівника [4, с. 192].
Потреби постійно змінюються, тому не можна розраховувати, що
мотивація, яка спрацювала один раз, знову буде ефективною. З розвитком
особистості розширюються і можливості, потреби у самовираженні. Таким
чином, процес мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний.
Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є:
‒грошові виплати за виконання поставлених цілей.
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‒покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть
принести шкоду фірмі.
‒соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових
пільг, послуг і виплат соціального характеру.
‒нематеріальні стимули (винагороди-вдячності, письмова подяка
керівництва та навіть компліменти).
‒«побудова» (підсвідомий вплив на людину) - дає можливість
пробуджувати у співрозмовника поважне ставлення і прагнення брати
приклад з мовця.
Крім цього, на нашу думку, необхідно брати до уваги інші не менш
важливі методи мотивування персоналу:
‒професійне навчання - можливість розвитку особистісних якостей і
отримання спеціальних знань, які відкривають широкі перспективи.
‒кар’єрне зростання - стимул працювати старанно, виконувати свої
обов’язки якісно та оперативно.
‒зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою
внутрішньої пошти або внутрішнього сайту компанії, організувавши для
цього спеціальну рубрику [4, с. 268].
Отже, які б не були інноваційні технології, найсприятливіші зовнішні
умови, без добре підготовленого та мотивованого персоналу високої
ефективності роботи досягнути неможливо. Вкладення в людські ресурси
стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та стійкого
функціонування підприємства. Сучасний керівник повинен враховувати всі
фактори, щоб забезпечити успішну роботу підприємства. При формуванні
оптимальної системи мотивації сучасним керівникам підприємств
необхідно використовувати класичні теорії мотивації і враховувати
менталітет народу.
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ ШЛЯХИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК
ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЗРОСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Фактор мотивації персоналу має важливе значення в забезпеченні
ефективної діяльності людини у будь-якій сфері діяльності. Мотивація
персоналу – це та річ, завдяки якій можливо збільшити продуктивність
праці не погіршивши умови праці та становище працівника, якість
продукції та інше.
Мотивація дає змогу забезпечити найвищу ефективність праці
персоналу. Щоб цього досягти, керівники повинні вміти:
 викликати у персоналу почуття довіри до себе;
 впливати на думку та поведінку працівника, не викликаючи при
цьому у нього образи або незадоволення;
 застосовувати
методи
матеріального
та
нематеріального
стимулювання [4].
Мотивація персоналу є однією з провідних функцій управління, адже
досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей у
колективі. Мотивація персоналу підприємства не може бути дієвою без
застосування сучасних форм і методів матеріального та нематеріального
стимулювання персоналу.
В сучасних соціально-економічних умовах перевагу слід віддати
нематеріальному стимулюванню. До нього належать пільги, привілеї,
визнання вкладу працівника в успіх спільної справи, залучення працівника
до прийняття рішень, соціальний захист та допомога у вирішенні
індивідуальних проблем співробітників. Розумна мотивація відчутно
підвищує продуктивність праці і робітник починає працювати набагато
краще. Організації, працівники яких працюють краще, має більшу
прибутковість [2].
Існує багато шляхів, що дають можливість мотивувати персонал без
грошових коштів, найбільш популярними серед яких є:
1. Цікава робота. Працівників потрібно заохочувати, надавши їм
додаткових повноважень. Можна передати деякі обов’язки керівника,
доручити нові завдання або проекти. Це допоможе працівникам розвивати
свої професійні навички. Залучення працівників до процесу прийняття
рішень, показує, що їх точку зору поважають, і це примушує їх творчо
мислити в процесі прийняття рішень.
2. Вільний час. Працівник, маючи вільний від роботи час, повернеться
відпочивши і ефективність його праці значно зросте.
3. Публічне
визнання.
Зусилля
працівників
повинні
бути
продемонстровані і висвітленні. Так піднімається їх самооцінка, а отже
продуктивність праці буде кращою.
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4. Інформація. Керівник організації повинен повідомляти працівників
щодо роботи і функціонування організації, показуючи цим, що їх думка
важлива і кожен працівник цінний. Така інформація стимулює працівників
працювати краще.
5. Незалежність. Для більшості працівників важливо мати свободу у
виборі способу виконання своєї роботи. Кожен працівник здатен
самовдосконалюватися на своєму робочому місці, з метою просування по
cлужбі.
6. Гнучкість. Персонал високо цінує можливість гнучкого графіку
роботи [3].
Перераховані шляхи стимулювання та мотивування персоналу не
потребують матеріального забезпечення. Але деякі методи вже є не досить
актуальними. Так, наприклад, покрасуватися на дошці пошани раніше було
метою кожного працівника, але сьогодні найпопулярнішим способом
нематеріальної мотивації є корпоративна культура. Колег збирають на
тренінги, вони разом святкують свята. Проте, все це не діє, коли в самій
організації панує вічно гнітюча атмосфера. Керівництво повинно постійно
підтримувати злагоду і позитивний стан працівників.
Незважаючи на те, що сьогодні найкращою мотивацією працівників є
премія, креативні менеджери вигадують нові бюджетні способи мотивації
співробітників. Адже, є такі працівники з високооплачуваними
професіями, для яких важлива похвала. Також в кожній організації, на
кожному підприємстві є не досить престижні посади. Тому тут теж є
важливою мотивація. Так, наприклад, Уолт Дісней відмінно розумів
потреби працівників і чудово знав, що люди, незалежно від умов оплати
праці, будуть іти з роботи, яка є не престижною. Тому він малопопулярні
серед працівників пральні в готелях парків розваг при Діснейленді,
перейменував в текстильні служби, що прирівнювало їх за важливістю зі
службою маркетингу або клієнтської службою. При цьому потрапити на
роботу в текстильну службу було набагато простіше [5].
Науковці відмічають, що кожна людина індивідуальна, і в кожної
людині є індивідуальні потреби, які вона бажає задовольнити працюючи на
підприємстві. Таким чином, при побудові системи мотивації керівнику
слід пам'ятати, що не можна мотивувати всіх працівників однаково.
Система нематеріальної мотивації повинна бути різна не тільки для
працівників різних рівнів, але і враховувати соціальний статус, вік, стать
працівника, а також його психологічні особливості [1].
Отже, якщо керівництво організації чи підприємства, прагне до
зростання й розвитку, для нього важливе підвищення якості роботи, і тут
немає нічого кращого ніж стимулювання. В наш час, період розвитку і
застосування новітніх технологій вже є не досить актуальним заохочувати
робітників тільки заробітною платою (хоча цей момент не потрібно
виключати). Зараз ефективними є нематеріальні стимулювання, що вигідно
і для керівників. Нематеріальна мотивація можлива і необхідна, її основна
мета– задоволення співробітника і «здоров’я» колективу в цілому.
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Впевнені у завтрашньому дні та позитивно налаштовані працівники будуть
сприяти зростанню організації.
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Секція № 2
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ
РЕСУРСАМИ
УДК 351.522.4
Т. В. Ашурко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ ЗА
ДОПОМОГОЮ МОТИВАЦІЇ
Стаття присвячена вивченню сучасних підходів до мотивації праці
шляхом аналізу існуючих мотиваційних моделей, розкриття їх достоїнств
та недоліків .
Ключові солова: трудові ресурси, система мотивації, теорії мотивації,
ієрархія потреб, стимулювання праці.
Актуальність теми. В теперішній час в умовах ринкових відносин
відбувається

відмова від ієрархічного управління, жорсткої системи

адміністративного впливу на функціонування підприємств. Одним з
основних чинників цього процесу є новий підхід до управління трудовими
ресурсами підприємства. Особливе значення в управлінні трудовими
ресурсами відіграють мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є
основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів,
мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу
мотивації - це отримання максимальної віддачі від використання наявних
трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і
прибутковість діяльності підприємства.
Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї історії
економічної науки. Питаннями мотивації праці займалися як закордонні,
так і вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг,
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А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг,
Б. Mоснер, Б. Снідерман та інші.
Мета дослідження: проведення аналізу класичних теорій мотивації з
ціллю впровадження їх основних положень на сучасних українських
підприємствах.
В умовах сучасності питання управління трудовими ресурсами стає
все більш гострим, тому що потреби працівників з розвитком суспільства
змінюються, і ті принципи впливу на персонал які були актуальними
декілька років тому вже не є дуже ефективними і потребують
вдосконалення і модернізації відповідно до теперішніх потреб працівників
та суспільних засад.
Успішність будь якої організації залежить від її кадрів, адже
швидкість і якість виконання роботи залежить від того на скільки
працівник комфортно почувається на своєму робочому місці, а також на
скільки він задоволений

своєю роботою. Чим вищий показник

задоволеності працею – тим вищий рівень виробництва. Це залежить від
правильної мотивації колективу, чіткої постановки задач, вчасного
реагування на проблеми що виникають в колективі, та безліч інших
факторів. Це спонукає до пошуку нових форм управління, розвитку
потенційних можливостей працівників, забезпечення їх мотивацією до
трудового процесу.
Трудовим ресурсом, що розуміється як свідомо сформована індивідом
на основі природних даних сукупність виробничих властивостей, володіє
більшість людей відповідного віку, що називаються працездатними. На
практиці працездатне населення ототожнюється з «трудовими ресурсами»
[2, с. 67].
Управління трудовими ресурсами є одним з найважливіших напрямків
діяльності

підприємства

і

вважається

основним

критерієм

економічної успішності.
Управління трудовими ресурсами включає в себе наступні етапи:
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1. Планування ресурсів спрямовано на розробку плану задоволення
майбутніх потреб в людських ресурсах.
2. Набір персоналу передбачає створення резерву потенційних
кандидатів на всі посади.
3. Відбір, оцінка кандидатів на робочі місця та відбір найкращих з
резерву створеного в ході роботи.
4. Визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної
плати і пільг з метою приваблення, найму та збереження працівників.
5. Профорієнтація і адаптація: введення найнятих працівників в
підприємство та його підрозділи, розвиток у працівника розуміння того,
чого від нього очікує підприємство, та яка праця в ньому отримує гарну
оцінку.
6. Навчання: розробка програм для навчання трудовим вмінням , які
потрібні для ефективного виконання роботи.
7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової
діяльності та доведення її до працівника.
8. Підвищення, пониження, звільнення, переведення: розробка методів
переміщення працівників на посади з вищим або нижчим рівнем
відповідальності, розвитку їх професійного досвіду шляхом переміщення
їх на інші посади та ділянки роботи а також процедур припинення
договору найму.
9. Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі:
розробка програм направлена на підвищення ефективності праці керівних
кадрів [2, с. 69]. Але жоден з етапів управління, якщо його проводити не
беручи під увагу потреби кожного працівника, та здійснюючи на нього
вплив через мотивацію, не дасть максимального результату.
Мотивація – процес впливу на людину з метою стимулювання її до
певних дій, за допомогою певних мотивів [1].
Апухтин О. О. розглядає модель управління шляхом мотивації. Дана
модель опирається на вивчення потреб, інтересів, настрою, особистих
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інтересів працівників, а також можливості інтеграції мотивації з
виробничими вимогами і цілями підприємства. Кадрова політика при такій
моделі орієнтується на розвиток людських ресурсів та укріплення
мікроклімату в колективі.
Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття
фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що
людина вважає цінним для себе. Потреби, в свою чергу, поділяються на
первинні (фізіологічні) і вторинні (психологічні), винагороди – внутрішні і
зовнішні [3].
Тема задоволеності персоналу дуже активно вивчається вченими,
існує безліч теорій та моделей мотивації і задоволення працею.
Розглянемо основні з теорій мотивації та задоволеності працею.
Теорія двох факторів Ф. Херцберга. Виконавши ряд досліджень
вчений розділив всі фактори які впливають на задоволеність працівників
на дві групи: гігієнічні та на мотиватори. До гігієнічних відносяться:
відносини з колегами, керівництвом, підлеглими; моральний клімат
організації; винагороди (у випадку фіксованої заробітної плати); вміння
керівника; фізичні умови праці; стабільність робочого місця. Гігієнічні
фактори

на

викликають

задоволеності

працею,

але

викликають

дискомфорт у разі їх відсутності. Друга група факторів – мотиватори, саме
вони виступають стимуляторами ефективної праці. До них відносять:
досягнення
(можливість

цілей,
самому

визнання,
приймати

цікавий
певні

зміст

праці,

рішення),

самостійність

відповідальність,

професійно-кар’єрний ріст, можливість особистісної самореалізації [1].
Виходячи з дослідження Ф. Херцберга можна зробити такі висновки:
відсутність гігієнічних факторів веде до незадоволення працею; наявність
мотиваторів може компенсувати відсутність факторів гігієни але зовсім
частково і неповноцінно; в звичайних умовах наявність факторів гігієни
сприймається як природне і не несе мотиваційної дії;
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досягти

максимального результату можна при наявності факторів гігієни та при
присутності мотиваційних факторів.
Ф. Ільясов приводить приклади класифікації вченими-розробниками
інструментарію оцінки факторів задоволеності працею на п’ять великих
груп: оплата праці; кар’єра; психологічний клімат; відношення з
керівництвом; власне сама робота [1].
Найбільш розповсюдженою теорією мотивації є теорія запропонована
А. Маслоу.

Її прихильники вважали, що в предметом психології

вважається не свідомість а поведінка людини. В основі поведінки лежать
потреби людини, які діляться на п’ять груп: фізіологічні; потреби в
безпеці, та впевненості в майбутньому; соціальні потреби; потреби в
повазі, в визнанні оточуючими і прагненню особистих досягнень; потреба
в самовираженні [1].
Виходячи з теорії А. Маслоу можна зрозуміти, що мотивація людей
визначається широким спектром їх потреб, перші дві групи потреб є
первинними (вимагають першочергового задоволення), три інші –
вторинними.
Вчений Д. МакКлелланд рекомендує при стимулюванні працівників
враховувати вторинні потреби влади, успіху та причетності [3]. Керівнику
для того щоб мотивувати працівника необхідно дати йому можливість
задовольнити його найважливіші потреби шляхом такого виду дій, які
сприяють досягненню цілей всієї організації.
З розвитком економічних стосунків і вдосконаленням управління
значна роль в теорії мотивації відводиться потребам більш високих рівнів.
Представником цієї теорії є Д. МакКлелланд. Він вважає що потреби
вищого рівня зводяться до трьох факторів: прагнення до успіху, прагнення
до влади, прагнення до визнання. Керувати такими потребами, на його
думку, можна готуючи працівників до переходу по ієрархії на вищий
рівень шляхом проходження атестації, направлення на курси підвищення
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кваліфікації. Такі люди мають широке коло спілкування і прагнуть його
розширити. Керівник має сприяти цьому [1].
У зв’язку з зростаючою необхідністю вияснити вплив матеріальних та
нематеріальних факторів на мотивацію людини з’явилася теорія мотивації
Ф. Херцберга. Він в результаті експериментів над працівниками однієї
компанії зробив висновки, що існують

дві основні категорії факторів

оцінки ступеня задоволення від виконаної роботи: фактори, що утримують
на роботі, та фактори що мотивують до роботи. Згідно з теорією Ф.
Херцберга відсутність мотивації, а вони зв’язані з характером та суттю
самої роботи, не викликає незадоволення роботою, проте їх присутність в
певній мірі приносить задоволення і мотивує працівників до потрібних дій
і підвищенню ефективності праці [1].
Різниця в теоріях Ф. Херцберга та А. Маслоу наступна: на думку
А. Маслоу, після мотивації працівник обов’язково починає добре
працювати, а на думку Ф. Херцберга, він почне краще працювати тільки
після того, як вирішить, що мотивація неадекватна.
Формулюванню теорії «Х» та «Y» Д. Макгрегора передувало
вивчення потреб різноманітної спрямованості. Відповідно до теорії «Х»
люди за найменшої можливості уникають роботи, відповідальності, їм не
вистачає почуття честолюбства.
Визначальними при цьому в них є потреби захищеності. За таких умов
стимулювати людей до праці здатні тільки контроль і погрози. Згідно з
теорією «У» за певних умов люди прагнуть до відповідальності й
виконання роботи. У цій ситуації відбувається орієнтація на потреби
вищого

порядку:

причетності,

мати

високі

цілі,

автономії

та

самовираження.
Теорії, які відображають процес винагородження акцентують увагу
не лише на потребах, а й безпосередньо на процесі стимулювання,
визначенні умов, за яких процес мотивування буде ефективним.

404

Теорія очікувань В. Врума ґрунтується на очікуванні певної події.
Наприклад, після закінчення інституту випускник очікує отримати роботу.
При аналізі мотивації до праці теорія очікувань підкреслює
важливість трьох взаємозв’язків: затрати праці – результати, результати –
винагорода і валентність (задоволення винагородою).
Згідно з теорією справедливості С. Адамса працівники суб’єктивно
зіставляють свої винагороди із затраченими зусиллями та з винагородами
інших працівників, які виконують аналогічну роботові [3].
Таблиця 1.
Переваги та недоліки теорій мотивації
Теорія
Ієрархія потреб
А. Маслоу

Переваги
- мотиваційний процес може
тривати нескінченно;
- система мотивації розвивається
разом зі зміною потреб;
- можливість створити ситуацію в
якій потреби працівника будуть
співпадати
з
потребами
підприємства.

Двофакторна
теорія
Ф. Херцберга

мотиваційні
чинники
в
недостатній
кількості
не
викликають незадоволення;
- сформовані переліки факторів для
персоналу дозволяють працівникам
самостійно
виявляти
свої
вподобання;
- успіхи в праці, визнання заслуг,
службове
та
професійне
підвищення посилюють позитивні
мотиви поведінки.
- можливість використання обох
теорій: спочатку теорію примусу –
щоб
допомогти
працівнику
самореалізуватися,
а
потім
переходити до демократичної теорії
щоб дати працівнику свободу дій.

Теорія «Х» та
«Y»
Д. Макгрегора

Теорією потреб
Д. Макклелланда

Недоліки
- важко підлаштуватися під
індивідуальні риси людини ;
- перехід з рівня на рівень
ланцюга
потреб
не
підтверджується
практикою
управління;
- модель важко піддається
адаптації в практиці управління
в малому та середньому бізнесі.
суб’єктивні
методи
дослідження;
- наявність обох груп факторів
не завжди є можливою і не
завжди підходить працівникам;

- неможливість врахування
індивідуальних потреб кожного
працівника;
-використання
авторитарного
або демократичного стилю
керівництва,
відсутність
«золотої середини».
- люди з сильною потребою у владі недостатньо
враховані
придатні до керівних посад, мають індивідуальні
особливості
організаторські здібності, впевнені кожного;
в собі;
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Продовження таблиці 1.

Теорією потреб
Д.
Макклелланда

Теорієя
справедли-вості
С. Адамса

Комплексна
теорія
Л. Портера
Е. Лоулера

- люди з сильною потребою в
успіху прагнуть до помірного
ризику, особистої відповідальності,
ініціативи;
- люди з сильною потребою в
причетності швидко налагоджують
доброзичливі
відносини
в
колективі, успішно вирішують
конфлікти,
надають
емоційну
підтримку.
- люди з сильною потребою у
владі придатні до керівних посад,
мають організаторські здібності,
впевнені в собі;
- люди з сильною потребою в
успіху прагнуть до помірного
ризику,
особистої
відповідальності, ініціативи;
- люди з сильною потребою в
причетності
швидко
налагоджують
доброзичливі
відносини в колективі, успішно
вирішують спори і конфлікти,
надають емоційну підтримку.
- роз’яснення перспектив (зусилля
- винагорода);
пояснення
працівникам
залежності
винагороди
від
результатів праці.

- результативна праця веде до
задоволення;
і результат
залежить
від
витрачених зусиль, здібностей,
характеру;
- рівень докладання зусиль
визначається цінністю винагороди
і ступенем впевненості в належній
винагороді.

На основі

не
показано
механізм
задоволення потреб нижчого
рівня, які в нестійкій українській
економіці, не менш активні, ніж
вищі;
- використання моделі на
практиці
викликає
значні
організаційні труднощі.
недостатньо
враховані
індивідуальні
особливості
кожного;
не
показано
механізм
задоволення потреб нижчого
рівня,
які
в
нестійкій
українській економіці, не менш
активні, ніж вищі;
- використання моделі на
практиці
викликає
значні
організаційні труднощі.

модель
спирається
на
задоволення
потреб
за
допомогою грошей;
- визначення справедливості
винагороди суб’єктивно і з
боку працівника, і з боку
керівника і практично не
піддається узгодженню.
- точне визначення цінностей
винагороди – основна проблема
і для керівника, і для
працівника;
- оцінка здібностей і рис
характеру суб’єктивна і може
не відповідати дійсності.

всіх вищерозглянутих теорій потрібно застосовувати

мотиваційні методи управління працею. Під ними розуміють систему
прийомів і способів впливу на стан мотивації працівників за допомогою
маніпуляції суб’єктивними відчуттями задоволення або незадоволення
своїх потреб. Управління працею з використанням мотиваційних методів
406

розуміє під собою створення всіх можливих умов для виконання роботи;
визначення цілей і задач кожного; створення оточення, що сприяє
виконанню задачі (надання засобів, необхідної інформації тощо.)
Висновки. В сучасних умовах керівник повинен враховувати всі
фактори, для того щоб забезпечити успішне функціонування підприємства.
Одним з таких факторів є проблема мотивації. При формуванні
оптимальної системи мотивації сучасним керівникам підприємств потрібно
використовувати класичні теорії мотивації з урахуванням національного
менталітету. Враховуючи теперішню ситуацію в Україні та розглядаючи
особливості економічного і функціонального розвитку її структур, можна
прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому
заохоченні, поступово відходить в минуле. Але проблема мотивації в
Україні на практиці ще довго буде чекати свого розв’язку.
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КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В статті представлена концепція стратегічного управління персоналом,
яка відходить від рефлексивних покрокових реакцій на конкурентні загрози
і заснована на попереджувальному формуванні умов для прискореного
розвитку персоналу підприємства.
Ключові слова: персонал, кадровий потенціал. концепція управління
формуванням персоналом.
Поява нових тенденцій в менеджменті організацій, визнання
соціального напрямку як одного з пріоритетів сталого розвитку підводить
до необхідності узагальнення досвіду найкращих практик управління
персоналом та формування його нової концепції.
Більшість науковців формулюють сучасну концепцію управління
достатньо широко, підкреслюючи її відмінності за критеріями оцінювання
ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не
мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній
контроль); за формою організації (органічна, гнучка форма організації, а не
централізована, бюрократична) тощо. При цьому, вони відзначають
наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових
служб. Характерною сучасною рисою роботи з персоналом є прагнення до
інтеграції всіх аспектів кадрової роботи, всіх стадій їх життєвого циклу з
моменту прийому на роботу до виплати пенсійної допомоги.
Виходячи з цього, під концепцією управління формуванням
персоналом ми розуміємо систему теоретико-методологічних поглядів на
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розуміння та визначення суті, змісту, цілей, задач, критеріїв, принципів та
методів управління персоналом, а також організаційно-практичних
підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах
функціонування підприємств. В умовах, що постійно змінюються,
постійно змінюється і концепція управління персоналом підприємства, а
отже її особливості потребують дослідження.
Об’єктом концепції, що досліджується, є персонал підприємства,
який необхідно розглядати, на нашу думку, як відкриту систему, тому що
він знаходиться під постійним впливом факторів зовнішнього середовища:
ринок праці, соціально-демографічні фактори, доходи та рівень життя
населення, рівень освіти населення. Концептуальна модель формування
кадрового потенціалу, як відкритої системи, представлена на рис. 1.
Соціально-демографічна
ситуація

Освітньо-професійний рівень
населення
Професійно-кваліфікаційні
характеристики

Трудові
характеристики

Інтереси

Потреби

Особистісні
характеристики

Цілі

Психологічні
характеристики

Фізіологічні
характеристики
Доходи
і рівень життя

Ринок праці

Рисунок 1. Концептуальна модель формування кадрового потенціалу
підприємства
Оскільки персонал підприємства пропонується розглядати, як
складну, динамічну систему, що розвивається, змінює у часі та просторі
свої параметри, піддається впливу зовнішнього середовища та впливає на
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нього за принципом зворотного зв’язку, то він повинен володіти такими
властивостями:
Цілісність – система розглядається як сукупність змінних. Вона
поводить себе як єдине ціле, тобто зміна одного компоненту кадрового
потенціалу веде до зміни всіх інших.
Диференціація – передбачає, що різні компоненти кадрового
потенціалу виконують лише властиві їм функції та ці компоненти не
можуть бути взаємозамінними.
Складність – визначається неоднорідністю компонентів кадрового
потенціалу, як системи, які її утворюють, а також різнохарактерністю та
ієрархічністю зв’язків та структурним різноманіттям між компонентами
кадрового потенціалу.
Динамічність

–

кадровий

потенціал

підприємства

постійно

розвивається та змінює свої параметри у часі.
Однак поряд з перерахованими властивостями кадрового потенціалу
підприємства

як

відкритої

системи

він

характеризується

рядом

особливостей, до яких відносяться: унікальність та непередбачуваність;
наявність граничних можливостей; властивість змінювати структуру та
формувати варіанти поведінки; здатність до адаптації, мобільність тощо.
Становлення теоретичної бази щодо розробки концепції системи
управління персоналом (СУП) потребує дослідження вже існуючих та
формування, відповідно до вимог розвитку менеджменту, нових принципів
управління ним.
Узагальнення принципів управління персоналом, що сформульовані
різними науковцями 1-5, дало змогу нам визначити основні принципи
побудови системи управління персоналом підприємства в сучасних
умовах:
взаємозв’язок

функцій

управління

персоналом

та

цілей

підприємства, тобто функції управління персоналом не є реакцією на
виробничі плани, вони повністю інтегровані у корпоративне планування;
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професіоналізація функцій управління кадровим потенціалом, тобто
вони повинні здійснюватися працівниками відповідної кваліфікації;
гнучкість - тимчасове вибуття окремих працівників, які володіють
відповідним потенціалом, не повинно переривати процес здійснення будьяких функцій управління або виробництва;
економічність - здійснення найбільш ефективної та економічної
організації системи управління кадровим потенціалом, зниження витрат на
систему управління та утримання раціонального кадрового потенціалу;
науковість - відповідність системи управління та аналізу кадрового
потенціалу основним напрямам теорії менеджменту;
платність - принцип оплати за результат, за конкретний вклад у
досягнення цілей підприємства, справедливий розподіл доходів;
комплексність - формування та використання кадрового потенціалу
на підприємстві повинно являти собою єдину систему з необхідним
ступенем деталізації;
оперативність - своєчасне прийняття рішень по удосконаленню
кадрового потенціалу, який відповідав би цілям, що стоять перед
підприємством;
перспективність - в процесі формування та управління персоналом
необхідно враховувати перспективи розвитку та збереження підприємства;
автономність

-

раціональний

розподіл

суб’єктів

кадрового

потенціалу за підрозділами підприємства.
Реалізація цих принципів, передбачає встановлення взаємозв’язків
між

різними

показниками

використання

кадрового

потенціалу

підприємства та характеристиками стану зовнішніх та внутрішніх
факторів, розроблення моделей, що розкривають взаємозв’язок між
кінцевими результатами виробництва та ступенем використання відносно
обмежених кадрових ресурсів.
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Управління формуванням та розвитком кадрового потенціалу
підприємства потребує побудови принципової моделі. В результаті
досліджень нами запропонована така модель (рис. 2).
Середовище організації (внутрішні та
зовнішні фактори)

Цілі та стратегії діяльності
підприємства

Концепція управління кадровим потенціалом підприємства

Аналіз кадрового потенціалу підприємства
Визначення
компонентів

Дослідження
динаміки

Оцінка структури

Вибір визначення стратегії управління персоналом
Розвиток

Збереження

Реструктуризації
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структури
управління
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системи мотивації
трудової діяльності

Реалізація стратегії розвитку СУП

Контроль та оцінка реалізації стратегії

Рисунок 2. Принципова модель управління персоналом підприємства
Основними етапами процесу формування кадрового потенціалу у
відповідності до моделі є:
- аналіз кадрового потенціалу підприємства;
- вибір цілей управління персоналом підприємства;
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- визначення стратегії управління персоналом у відповідності до
пріоритетів діяльності підприємства;
- створення умов для реалізації стратегії;
- реалізація стратегії розвитку кадрового потенціалу;
- контролювання та оцінювання реалізації стратегії.
Як було зазначено вище персонал підприємства характеризується як
кількісними, так і якісними компонентами. Для проведення його аналізу та
оцінки автором пропонується оптимізувати систему оцінки кадрового
потенціалу за такими напрямами:
- встановлення єдиних стандартів та норм оцінки;
- адаптація систем оцінки персоналу;
- відбір компонентів для оцінки, які є легкими у використанні, надійними
та такими, що дають точну характеристику.
Аналіз та оцінка персоналу повинна спиратися на такі методи:
- методи експертних оцінок;
- методи стратегічного аналізу;
- методи економічної та математичної статистики тощо.
Результати аналізу та оцінки персоналу підприємства є базою для
обґрунтування його стратегічного розвитку. Саме така думка дає
можливість врахувати у моделі управління формуванням персоналом
довгостроковий характер та необхідність прогнозу в процесі розвитку
кадрового потенціалу.
Дослідження в галузі стратегічного управління дають можливість
нам зробити висновок, що використання стратегії в процесі формування та
розвитку кадрового потенціалу є підходом, який дозволяє ефективно
розподілити

людські

ресурси

підприємства

та

скоординувати

дії

керівництва для досягнення цілей підприємства.
Оскільки

дослідження

показали,

що

класифікація

стратегій

підприємства неоднозначна, то не існує єдиної думки щодо суті стратегії
управління формуванням та розвитком кадрового потенціалу 1,3,5,7.
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Таким чином під стратегією управління персоналом підприємства
пропонується розуміти довгостроковий, якісно визначений напрям
використання та розвитку персоналу, спрямований на його удосконалення,
задоволення потреб працівників та досягнення поставлених цілей
підприємства.
Роль цієї стратегії визначається наступним:
-

дає можливість підприємству оцінити сильні та слабкі сторони

кадрового потенціалу з точки зору конкурентних переваг;
-

оцінювання можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища;

-

створення бази для розподілу трудових ресурсів;

-

визначення альтернативних дій чи комбінацій дій стосовно формування

та ефективного використання кадрового потенціалу.
Процес розробки стратегії управління персоналом вимагає сучасної
технології її розробки. У літературі існує декілька поглядів щодо
технології розробки стратегії.
Деякі автори пропонують 7 таку послідовність: місія, цілі, аналіз
зовнішнього середовища, виявлення сильних та слабких сторін, розробка
стратегічних альтернатив, вибір стратегії, реалізація стратегії, оцінка
стратегії.
Існує думка 3, що розробка стратегії відбувається у такій
послідовності: вибір місії; встановлення цілей; аналіз становища ринку;
оцінка чинників, що впливають на стратегію; оцінка можливостей і загроз;
стратегія розвитку господарчого портфелю; стратегічні зміни у факторах,
що регулюються; очікувані фінансові результати.
Інші автори 7 вважають, що необхідно 7 етапів: визначення місії,
створення

стратегічних

зон

господарювання,

встановлення

цілей,

ситуаційний аналіз, розробка стратегії маркетингу, реалізація тактики,
стеження за результатами.
Армстронг М. стратегічне управління починає з місії та цілей, далі
аналізують стратегічні зміни шляхом зовнішнього аналізу можливостей і
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загроз і внутрішнього аналізу сильних сторін і слабкостей і, нарешті,
розробляють функціональні, бізнесові, глобальну і корпоративну стратегії
[3].
Модель стратегічного управління за А.А. Томпсоном та А Дж.
Стріклендом передбачає взаємодію 4 підсистем: стратегічного аналізу,
стратегічного вибору, реалізації стратегії, моніторингу та оцінки 2.
Попов С.А пропонує наступну модель стратегічного управління, яка
складається з блоків: стратегічного аналізу, концепції корпоративної
стратегії, стратегічної програми дій, реалізації стратегії, стратегічного
контролінгу 1.
Як бачимо більшість авторів вважають доцільним починати процес
стратегічного управління з формулювання місії. Однак, на нашу думку, це
не завжди так. Місія підприємства не змінюється кожного року.
Уявляється більш доцільним, на нашу думку, розпочинати процес
розроблення стратегії управління персоналом з вивчення тенденцій змін
зовнішнього середовища (демографічні зміни, доходи населення, рівень
зайнятості, рівень освіти тощо) та провідного досвіду і аналізу сильних і
слабких сторін кадрового потенціалу підприємства. Сильні і слабкі
сторони не можливо виявити без їх залежності від умов зовнішнього
середовища.

Сам

процес

виявлення

сильних

та

слабких

сторін

здійснюється шляхом зіставлення своїх позицій з позиціями конкурентів та
оптимальними значеннями.
В

процесі

вивчення

зовнішнього

середовища

відкриваються

можливості і небезпеки, а також розробляються вимоги до зміни стратегії з
урахуванням прогнозованого стану середовища.
Виявлення сильних та слабких сторін відкриває той потенціал, на
який може розраховувати підприємство у конкурентній боротьбі,
намагаючись досягти своїх цілей. Діагностика кадрового потенціалу
дозволяє визначити конкурентні переваги, які необхідно максимально
використати, і недоліки, яких необхідно позбутися або мінімізувати їх
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вплив. Цей процес відбувається у нерозривному зв’язку з паралельною
оцінкою між бажаннями одержати вигоду із змінюванням зовнішнього
середовища і можливостями робити те, що дозволяють обмежені ресурси.
Водночас з діагностикою зовнішнього середовища та внутрішнього
потенціалу пропонується використовувати бенчмаркінг – метод сучасного
менеджменту, за допомогою якого підприємство порівнює свій кадровий
потенціал з потенціалом інших компаній з метою здійснення конкретних
змін, що дозволяють поліпшити діяльність підприємства та підвищити
його конкурентоспроможність.
Тобто, бенчмаркинг – це цілеспрямовані пошуки вдалих прикладів
організації роботи успішних компаній, вивчення цих феноменів та
використання їх у себе. Таким чином, підприємство вчиться на прикладах
не тільки конкурентів але й успішних фірм у інших галузях. До того ж,
вдалі приклади можуть слугувати в якості орієнтирів при встановленні
цілей і для оцінювання ефективності використання кадрового потенціалу.
Корисність від бенчмаркингу очевидна – переймаючи досвід
провідних підприємств, можна удосконалювати власний потенціал; не
потрібно витрачати кошти на експерименти, замовляти маркетингові
дослідження; менше ризику, оскільки враховується чужий досвід.
Роботу з інформацією у бенчмаркингу при вирішення завдань
формування кадрового потенціалу поділяють на 5 етапів.
Перший етап. Слід вирішити, які саме компоненти кадрового
потенціалу необхідно покращити, обрати критерії, за якими буде
проведена оцінка.
Другий етап. Пошук компаній, які можуть слугувати прикладом.
Вони повинні бути успішними та відкритими з погляду інформації.
Третій етап. Збір інформації. Джерелами інформації про кадровий
потенціал підприємства можуть бути публікації у пресі, бази даних, звіти
про діяльність, спеціальні конференції та семінари, спілки підприємців.
Найбільш приємне і поширене джерело – ділові знайомства. Збираючи
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інформацію, необхідно пам’ятати, по-перше, з’ясовувати не тільки цифри,
але й фактори, що пояснюють досягнення компанії, що є лідером; подруге, перевіряти одержану інформацію усіма можливими шляхами.
Четвертий етап. Аналіз зібраної інформації. При цьому важливо не
тільки з’ясувати схожість та розбіжності в оцінці компонентів потенціалу,
але й виявити причини відставання, виділити корисний досвід та зробити
висновки про можливість використання цього досвіду у себе.
П’ятий етап. Впровадження вдалих рішень, адаптованих під своє
підприємство, а не сліпе копіювання загальної моделі.
Вдала реалізація обраної стратегії формування та розвитку кадрового
потенціалу

потребує

запропонованій

відповідних

концептуальній

важелів.

моделі

є

Такими
системи

важелями

в

мотиваційного,

організаційного та інформаційного забезпечення.
Оскільки, стратегія управління персоналом відображає стан розвитку
соціальної

складової

підприємства,

то

з’являється

необхідність

формулювання мотиваційної системи. Мотиваційна система визначає
пріоритети мотиваційних комплексів внутрішньої мотивації, зовнішньої
позитивної мотивації та мотиваційних факторів протидії.
Реалізація стратегії управління персоналом потребує організаційного
забезпечення та визначення зв’язку впливу кадрового потенціалу на
систему управління підприємством в цілому.
Ще одним елементом моделі управління персоналом підприємства є
створення належного інформаційного забезпечення. На сьогоднішній день
до інформаційного забезпечення висуваються такі вимоги: створення
глобальної системи обліку; використання сучасних операційних систем;
доступність інформації; можливість здійснення контролю за динамікою
змін стану кадрового потенціалу.
Саме створення моделі інформаційного забезпечення дасть змогу
виконати керівництву функції контролю та регулювання в процесі
управління кадровим потенціалом. Ця функція охоплює встановлення
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цілей,

поточний

збір

та

оброблення

інформації

для

прийняття

управлінських рішень, здійснення контролю відхилень за фактичними
показниками від оптимальних або запланованих, а також підготовку
рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень.
Координуючи, інтегруючи і спрямовуючи діяльність всієї системи
стратегічного

управління

персоналом

підприємства

на

досягнення

встановлених цілей, контроль синтезує всі складові запропонованої
концепції.
Таким чином, запропонована концепція означає відмову від
рефлексивних покрокових реакцій на конкурентні загрози і заснована на
попереджувальному формуванні умов для прискореної еволюції кадрового
потенціалу.
Для реалізації запропонованої схеми управління персоналом основну
увагу було сконцентровано на вирішення таких задач:
- узагальнення існуючих методів формування та організації використання
кадрового потенціалу;
- розроблення способу формування кадрового потенціалу визначеного
рівня якості, який відповідає відібраним критеріям;
- встановлення логічних, математичних, статистичних залежностей між
виробничими цілями та кадровим потенціалом;
- визначення можливостей збереження кадрового потенціалу, якщо він не
використовується на сучасному етапі, а також в умовах невизначеності;
- визначення ступеню впливу кількісних та якісних показників кадрового
потенціалу на результати виробничої діяльності підприємства та його
цілі.
Для вирішення поставлених задач необхідне розроблення прийнятних
для практичного застосування методів аналізу кадрового потенціалу,
відображення його стану та динаміки в той чи інший період часу.
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У статті розглянуто поняття трудових ресурсів підприємства.
Визначено роль трудових ресурсів в підвищенні прибутковості та
конкурентоздатності підприємства. Охарактеризовано відмінність між
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними
або

практичними

завданнями.

Відомо, що

праця

є одним із

найголовніших факторів економічного розвитку, а носієм праці є людина –
суб'єкт господарства. Безпосередньо від працівника та керівника залежить
ефективність

функціонування

підприємства

та

його

структурних

підрозділів В такому разі на перший план виходять інтелектуальні та
професійні здібності, які визначають можливості підприємства ефективно
функціонувати, тобто раціонально розподіляти ресурси і одержувати
відповідний ефект.
Значимість трудових ресурсів для підприємства завжди викликало у
науковців інтерес. Вивченням ролі та значення трудових ресурсів
підприємства займається багато вчених таких, як Струмілін С.Г., Грішнова
О.А., Покиньчереда В.В, Чернюк Л.Г., Дунда С.П та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний потенціал
підприємства — це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових,
фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників підприємства
ефективно

використовувати названі ресурси

для

виконання

досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.

місії,
Він є

багатокомпонентним.
Як правило, величина цього потенціалу визначається обсягом окремих
видів ресурсів (земельних, матеріальних, трудових, нематеріальних та
фінансових), які перебувають у розпорядженні підприємства. Ресурсний
потенціал – це можливості підприємства щодо використання наявних
ресурсів, які не лише використовуються, але є у зовнішньому середовищі,
а також тих, які можуть з’явитись у майбутньому для максимального
задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Обов'язковими
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умовами здійснення процесу виробництва є забезпечення його трудовими
ресурсами,

за

допомогою

яких

здійснюється

виробництво

певної

продукції.
Зарубіжна та вітчизняна економічна наука накопичила багатий досвід
аналізу процесів формування, розвитку та використання трудових
ресурсів.
Зважаючи на різносторонні підходи до визначення поняття «трудові
ресурси», доцільним буде провести дослідження їх визначення у науковій
економічній літературі. (табл.1)
Більшість дослідників розглядають трудові ресурси як частину
населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими
здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.
Серед науковців існують протиріччя щодо складу трудових ресурсів.
Так, О.В. Грішнова, Д.П. Богиня зазначають, що трудові ресурси
включають в себе населення працездатного віку, крім непрацюючих
пільгових пенсіонерів та інвалідів, і працюючих в економіці країни осіб
молодших та старших працездатного віку [2].
Д.В. Клиновий та Л.Г. Чернюк не підтримують дану точку зору,
оскільки вважають, що такий підхід є багато в чому проблематичним, тому
що належність до категорії «працюючий пенсіонер» або «працюючий
підліток» дозволяє лише констатувати факт про сьогочасну належність
даної особи до категорії зайнятого населення. При цьому припинення нею
участі в економічній діяльності автоматично виключає таку людину з
категорії «трудові ресурси». Підхід Д.В. Клинового та Л.Г. Чернюк є
цілком

логічним

та

відповідає

досліджуваного поняття [4].
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соціально-економічній

природі

Таблиця 1.
Визначення поняття «трудові ресурси» в науковій літературі
№

Автор

п/п
1.

М.Г.Акулов,
А.В.Драбаніч,
Т.В. Євась

2.

О.А. Грішнова

3.

Т.В. Давидюк

4.

Н.Д. Дарченко,
В.С. Рижиков,
О.М. Мікрюков

5.

Д.В. Клиновий,
Л.Г. Чернюк

6.

В.М. Ковальов

7.

А.В. Череп,
В.В. Сьомченко

Визначення поняття
Трудові ресурси – це частина працездатного
населення, що за своїми віковими, фізичними,
освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері
діяльності.
Трудові ресурси – це частина населення країни, що за
своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і
знаннями здатна працювати в народному господарстві.
Трудові ресурси є формою вираження переважної
частини людських ресурсів, це частина населення
країни, яка, маючи відповідні психофізіологічні,
фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти
матеріальні та духовні блага й послуги, щоб
здійснювати корисну діяльність.
Трудові ресурси – це частина населення країни, яка
відповідно до свого фізичного розвитку, розумових
здібностей і знань здатна працювати в економіці.
Трудові ресурси – це частина населення суспільства,
яка має необхідний фізичний розвиток, здоров’я,
освіту, культуру, здібності, кваліфікацію та професійні
знання для суспільно–корисної діяльності та
відноситься до
певної
вікової категорії
–
працездатного віку.
Трудові ресурси – це частина населення, що проживає
на певній території, яка володіє фізичними та
інтелектуальними здібностями, знаннями, навичками
й уміннями, необхідними для роботи у певній
трудовій сфері .
Трудові ресурси – це економічно активне, працездатне
населення, частина населення, яка має фізичні і
духовні здібності до участі у трудовій діяльності.

Отже, трудові ресурси є формою вираження переважної частини
людських ресурсів, це частина населення країни, яка, маючи відповідні
психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти
матеріальні та духовні блага й послуги, тобто здійснювати корисну
діяльність.
Термін «трудові ресурси» на мікрорівні характеризує сукупність
працівників

різних

професійно–кваліфікаційних

груп,

підприємстві та які входять у його обліковий склад [5].
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зайнятих

на

Для того щоб визначити особливості формування трудових ресурсів в
сучасних умовах, варто розкрити особливості питання формування
робітничих кадрів, трудових ресурсів, а також людського фактору та
визначити їхню роль у соціально–економічній трансформації відповідних
історичних моделей і концепцій.
Оригінальна

концепція

формування

трудових

ресурсів

була

розроблена відомим американським ученим російського походження П.
Сорокіним (1889-1968), який представляв населення як

складний

соціальний агрегат, основними площинами формування він вважав
економічну, професійну і політичну. Сорокін виключну роль відводив
групуванню саме за професійною ознакою, вважаючи зв'язок за професією
найбільш глибоким, докорінним, на відміну від зв'язку за схожістю
ідеологій чи політичних партій. У відповідності з вищезазначеним,
робітничі кадри П. Сорокін визначав як сукупність осіб, подібних за
професією, майновим станом та за обсягом прав, об'єднаних спільністю
соціально-правових інтересів [3].
Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють)
та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці).
Для

характеристики

працюючих

на

підприємстві

в

сучасній

економічній літературі та нормативних актах зустрічаються різні терміни:
трудові ресурси, персонал, кадри, трудовий колектив. Усі вони можуть
бути використаними, оскільки характеризують робітників підприємства з
певною особливістю [6].
Трудові ресурси підприємства – це всі працюючі на підприємстві
громадяни, які вкладають свою працю, фізичні та розумові здібності,
знання, практичні навички у виробничо–фінансову діяльність для
виконання місії підприємства та досягнення його цілей. Термін «трудові
ресурси» зазвичай використовується для характеристики робітників
підприємства як один з елементів ресурсного потенціалу підприємства.
Використовуючи термін «кадри», найчастіше мають на увазі працюючих
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спеціалістів і кваліфікованих працівників, які постійно працюють на
даному підприємстві [1].
Найбільш універсальним і узагальнюючим є термін «персонал».
Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що
отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід
практичної діяльності.
Саме персонал є центральною ланкою при вирішенні питань
конкуренції, економічного зростання і забезпечення ефективної роботи
суб’єктів господарювання.
Формування персоналу в сучасних умовах базується на принципах,
які представлені на рис. 1.
Принципи формування
персоналу

свобода вибору
працівником
спеціальності та місця
роботи

добровільність праці та
трудових відносин

державне регулювання
трудових відносин, умов
праці та соціального
захисту працівників

Рисунок 1. Принципи формування персоналу підприємства
Державне регулювання трудових відносин, умов праці та соціального
захисту працівників забезпечується законодавчими та нормативними
актами щодо умов найму та звільнення, захисту звільнених, їх
перепідготовку, тривалості робочого часу, охорони праці тощо.
Враховуючи те, що багато підприємств поза основною діяльністю
виконують функції, які не відповідають головному їхньому призначенню,
усіх працівників підрозділяють на дві групи: персонал основної діяльності
та персонал неосновної діяльності.
Зокрема,

у

промисловості

до

першої

групи

–

промислово–

виробничого персоналу – відносять працівників основних, допоміжних та
обслуговуючих

виробництв,

науково–дослідних
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підрозділів

та

лабораторій, заводоуправління, складів, охорони – тобто всіх зайнятих у
виробництві або його безпосередньому обслуговуванні. До групи
непромислового персоналу входять працівники структур, які хоч і
перебувають на балансі підприємства, але не зв’язані безпосередньо з
процесами промислового виробництва: житлово-комунальне господарство,
дитячі садки та ясла, амбулаторії, навчальні заклади тощо.
Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний для
розрахунків

заробітної

вимірниками

плати,

результатів

продуктивності

праці

узгодження

виробничої

береться,

як

трудових

діяльності
правило,

показників

(для

з

визначення

чисельність

тільки

промислово–виробничого персоналу).
На сьогоднішній день від трудових ресурсів залежить ефективне
функціонування

підприємства,

а

тому

досить

важливою

умовою

формування ефективної команди є постійний розвиток персоналу, зокрема
підвищення

кваліфікації.

Рівень

кваліфікації

персоналу

повинен

випереджати розвиток технології виробництва і системи організації
виробничо–трудового процесу. Чим вищий загальний рівень розвитку
економіки, чим складніші завдання йому доводиться вирішувати, тим
важливішою є потреба у трудових ресурсах високої кваліфікації.
Висновки. З вищесказаного можна зробити висновок, що саме
трудові ресурси підприємства є невичерпним резервом підвищення
ефективності діяльності підприємства. Даний вид ресурсів є важливим
стратегічним

потенціалом,

впливають

на

конкурентоспроможність

підприємства. За допомогою трудових ресурсів визначаються напрями
подальшого розвитку та ефективного управління підприємством.
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УДК 331.108.5
Т. В. Білоусова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Персонал

є

найскладнішим

та

специфічним

видом

ресурсів,

що

використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності
підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці персоналу.
Саме через зацікавленість працівника у результатах його роботи при
створенні

належних

умов

праці

продуктивності праці.
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можна

домогтися

підвищення

Ключові слова: Стимулювання, мотивація, трудовий колектив, методи
мотивації, проблеми мотивації в сучасних умовах господарювання.
Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме
мотивація. Постановка проблеми. Підприємство може реалізувати свій
потенціал до економічного зростання лише за умов ефективної мотивації.
Недостатня ж мотивація на підприємстві може виступати стримуючим
фактором до зростання показників ефективності його діяльності.
Саме тому питання вдосконалення мотивації праці персоналу на
підприємстві

є

актуальним

і

зумовило

вибір

теми

дослідження,

сформувало його мету і завдання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми мотивації
праці та створення мотиваційного механізму займають важливе місце в
менеджменті і досліджувалися багатьма зарубіжними та вітчизняними
вченими. Свої роботи

по проблемам мотивації трудової діяльності

присвятили такі вчені: А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Д. МакКлеланд, В. Врум, М. Вольський, Г. Цехановецький, М. ТуганБарановський, Д. Богиня, А. Колот, Весніна В.Р., Цвєтаєв В.М. та інші. У
працях зазначених учених з різних точок зору досліджено теоретичні й
практичні питання щодо ефективного управління персоналом. Але,
незважаючи на це, більшість вітчизняних підприємств на сьогодні мають
не ефективну систему мотивації персоналу. Питання розробки та
впровадження

мотиваційного

механізму

необхідно

вирішувати,

враховуючи специфіку діяльності кожного господарюючого суб’єкта. При
розв’язанні цієї проблеми доцільним є урахування вітчизняного та
зарубіжного досвіду.
Метою даної статті є дослідження є розробка теоретичних та
практичних
рекомендацій щодо підвищення рівня мотивації трудової діяльності
працівників

внаслідок

вдосконалення

стимулювання праці.
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дієвої

системи

оплати

і

Викладення

основного

матеріалу.

Одна

з

головних

задач

для

підприємств різних форм власності – пошук ефективних засобів
управління працею, які забезпечують активізацію людського чинника.
Найважливішим причинним чинником результативності діяльності людей
є їх мотивація.
В теоретичному плані мотивація поведінки людини – дуже складний і
багато в чому не вивчений феномен.
Таблиця 1.
Трактуваня поняття «мотивація праці» різними авторами
Вчений:

Кібанов А.Я.

Весніна В.Р.

Цвєтаєв В.М.

Мескона М.

Богиня Д.П.

Тлумачення визначення мотивація:
розглядає мотивацію як процес свідомого
вибору особою того або іншого типу
поведінки, яка визначається комплексною
дією зовнішніх (стимули) і внутрішніх
(мотиви) чинників [1, с.695].
мотивація включає внутрішній стан
людини, і те, що знаходиться зовні нього,
визначене як стимул або задача [3, с. 504].
розглядає мотивацію як процес активізації
мотивів працівників і створення стимулів
для спонукання їх до ефективної праці [6,
с. 549]
мотивація
визначається
як
процес
спонукання працівників до діяльності для
досягнення цілей організації [7, с.672].
Мотивація
-….суб’єктивна
сторона
діяльності людини, яка представлена
широким спектром потреб, бажань,
почуттів, інтересів [8, с.112].

Таким чином, узагальнюючи різні підходи, можна визначити, що
мотивація є процесом спонукання людини до діяльності за допомогою
комплексної дії зовнішніх і внутрішніх чинників для досягнення мети
організації.
Основними завданнями мотивації є: формування в кожного найманого
працівника розуміння місця й ролі в процесі виробництва; формування в
керівників всіх рівнів демократичних принципів до управління промислово
виробничим персоналом з використанням суспільної мотивації та інших
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методів;

психологічна

підготовка

менеджерів

всіх

рівнів

до

комунікабельного спілкування з найманими працівниками. Процес
мотивації формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.
Внутрішні фактори пов'язані з особистістю людини — її потребами та
інтересами, соціальними установками, індивідуальною позицією щодо
окремих речей, моральними переконаннями, очікуваннями, сприйняттям
та усвідомленням певних цінностей.
Серед зовнішніх факторів переважають стимули, що застосовує
організація, в якій працює людина. Стимулювання – це заохочення людей
до підвищення ефективності трудової діяльності, яке базується на
матеріальній

чи

не

матеріальній

винагороді.

Загалом

система

стимулювання являє собою оптимальним поєднанням матеріального і
морального стимулювання, виховних дій для порушників трудової
дисципліни. Соціальна ефективність стимулювання визначається мірою
взаємозв’язку системи стимулів із системою інтересів і потреб, на які ці
стимули спрямовано.
Матеріальними стимулами праці, крім грошових винагород, є
можливість зміни соціального статусу (кар’єра), отримання пам’ятних
подарунків, туристичних та екскурсійних путівок, певних пільг та
привілеїв

в

області

соціально-культурного

й

житлово-побутового

обслуговування.
Моральні стимули - задоволення від усвідомлення того, що здійснена
робота стане корисною для колективу, в якому він працює, або для
суспільства в цілому.
Щодо України, то сьогодні на багатьох підприємствах застосовуються
лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має
комплексного характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані
один з одним, використовуються окремо. Ще одним недоліком такої
системи мотивації є те,що вона має поточний, короткотерміновий
характер, не націлена на майбутнє.
429

Співробітники кожної української організації
умовно поділяються
середньостатистичні
співробітники,
що
виконують свої обов'язки

10

добре

так званий баланс, тобто ті, кого
прийнято називати ледарями або ж
ті, хто не достатньо компетентний

10

«перлини»
володіють
компетенція ми, впливають на
конкурентоспроможність
фірми.
Як правило
це люди, які
вимагаюють визнання, посадового
зростання, особливого статусу і тд.
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Рисунок 2. «Поділ співробітників на групи» [5]
Системи мотивації, які необхідно розробляти в наш час, повинні:
1.

бути багатофакторними;

2.

мати конкретну спрямованість на групу працівників або на

окремого працівника;
3.

постійно удосконалюватися та доповнюватися;

4.

бути значимими для організації.

Саме це дасть можливість враховувати такі фактори мотивації праці
персоналу, які на даному етапі розвитку організації займають пріоритетне
місце, забезпечують індивідуальний підхід до працівників, що вкрай
важливо для творчого ставлення до праці та розвитку інноваційних
процесів. Мотивація персоналу ні за яких обставин не повинна стати
самоціллю організації.
На сучасному етапі в Україні можна виділити такі проблеми
мотивації праці на підприємствах, як:
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1. неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого
керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на
покращення праці робітників;
2. керівники не звертають увагу на покращення психологічного
клімату в колективі;
3. відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних
результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства вона
перестала

виконувати

свою

головну

–

стимулюючу

функцію,

і

перетворилась на просту надбавку до посадового окладу.
Причини недосконалості чинної системи оплати праці певною мірою
відображають кризовий стан вітчизняної економіки та пов`язані з
відсутністю дієвого механізму мотивації та стимулювання ефективної
праці [4, с. 360].
Що ж до стимулювання праці, то в Україні відсутня конкретна
система заходів спрямована на підвищення продуктивності праці на
підприємствах. Кожна організація виокремлює самостійно складові
мотиваційного процесу, держава забезпечує, наприклад, держслужбовців.
Законодавством України, зокрема закон України «Про державну службу»
(від 16.12.1993р.) передбачено умови оплати праці. Згідно з цим законом
державним службовцям забезпечується достатні матеріальні умови і їх
матеріальне забезпечення складається з посадових окладів, премій, доплат
за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі, ще й грошова
винагорода за сумлінну працю, надання пільг, гарантування забезпечення
житлом, безоплатне медичне обслуговування у державних закладах
охорони здоров’я, преміювання. Тобто, складається враження, що держава
створила всі необхідні матеріальні умови для праці такої важливої
структури як державна служба.
Крім

матеріальних

стимулів

в

Україні

використовують

і

нематеріальні. До нематеріальних стимулів, які застосовуються можна
віднести

–

соціальні

стимули

(престижність
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праці,

можливість

професійного і службового зростання), моральні (повага з боку оточуючих,
нагороди) і творчі (можливість самовдосконалення та самореалізації).
Важливим інструментом нематеріального стимулювання виступають
корпоративні свята, особливо із залученням членів сім'ї співробітників.
Отже, враховуючи всі недоліки організації оплати праці потрібно
визначити шляхи виходу з кризи заробітної плати, що полягає у
відновленні заробітної плати як реальної ефективно діючої економічної
категорії

ринкової

економіки,

відновленні

її

основних

функцій:

відтворювальної, стимулюючої і регулюючої.
Вдосконалення

мотивації

праці

можливе

через

нефінансові

винагороди, які в останній час набувають особливої актуальності. Це
способи винагороди співробітників, які є вирішальними при виборі місця
роботи та складанні враження про нього. Під нематеріальними, а точніше,
нефінансовими винагородами мають на увазі всі методи, що не стосуються
безпосередньо оплати праці, які компанії використовують для винагороди
своїх співробітників за добру роботу, підвищення їх мотивації й
прихильності до фірми [3, с. 504].
Висновки. Отже, важливим фактором досягнення високого рівня
життя населення, а також підвищення продуктивності праці є мотивація та
стимулювання праці. В сучасних умовах необхідні нові моделі оплати
праці, що дають простір розвиткові особистої матеріальної зацікавленості.
Необхідно

не

просто

забезпечувати

матеріальну

зацікавленість

у

визначених результатах праці, але і зацікавити працівника в підвищенні
ефективності праці. Доцільно відмітити, що при вдосконаленні діючих
систем оплати праці на рівні підприємства та держави актуальніше було б
звернутися до іноземного досвіду, де мотиваційні аспекти управління
персоналом компаній і фірм набули великого значення та можуть бути з
успіхом перенесені на українські підприємства.
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УДК 658.13
М. В. Вечірко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
У статті висвітлено окремі аспекти розвитку людського капіталу в
забезпеченні

ефективного

функціонування

сільських

територій.

Досліджено соціальне становище в сільській місцевості. Зроблено
висновок про необхідність перегляду соціальної політики держави щодо
сприяння розвитку людського капіталу на селі. Запропоновано створення
соціально-культурних та господарсько-інфраструктурних ініціатив як
основу розвитку самоврядування сільських територій

формування

команди лідерів.
Ключові слова: людський капітал, сільські території, соціальна політика
держави, самоврядування, ресурси,
Розвиток держави відбувається в розрізі тенденцій світової інтеграції,
які потребують формування напрямків національної політики розвитку на
принципах

пріоритетності

розвитку

людини

та

підвищення

інтелектуального рівня держави в цілому. У світі, і в Україні зокрема, у
певній мірі відбувається зміна ключових ресурсів розвитку, коли
вирішальним фактором стає не простір із закріпленим на ньому
виробництвом, а наявність мобільних фінансів і людський інтелект.
В сучасних умовах людський капітал у сукупності з наявними
матеріально-технічними, сировинними і природними ресурсами стає
рушійною силою конкурентоспроможності, економічної ефективності та
сталого розвитку сільської місцевості [5]. Але розвиток людського
капіталу в сільській місцевості України має в основному негативні
тенденції, що накладає відповідний відбиток на функціонування економіки
і соціальної сфери сільських територій. У зв'язку з цим актуалізується
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проблема пошуку механізмів розвитку людського капіталу на селі з
урахуванням процесів депопуляції, зростання безробіття та скорочення
сільськогосподарського виробництва.
Теоретичне підґрунтя щодо пріоритетності розвитку людського
капіталу

закладено

у

працях

провідних

учених-класиків

світової

економічної думки: У. Петті, А. Сміта, А. Маршалла, К. Маркса, Т.
Шульца, Г. Беккера, Дж. Мінцера, Л. Туроу, М. Фішера. Науковоприкладні дослідження з питань формування і використання людського
капіталу,

його

багатофункціонального

значення

знайшли

своє

відображення у працях вітчизняних вчених і практиків: О. Бородіної, Л.
Безтелесної, О. Біттера, К. Банківської, В. Галанця, О. Кузьмака, Л.
Михайлової, І. Михасюка, Л. Семів, О. Щокіна, К. Якуби та ін. [4].
Метою статті є обґрунтування ролі людського капіталу у забезпеченні
розвитку сільських територій.
Протягом усього періоду існування України як незалежної держави
наголошувалося на пріоритетності розвитку сільських територій, зокрема
соціальної сфери села. Розвиток сільських територій як мета аграрної
політики було задекларовано на законодавчому рівні, однак у положеннях
законів і підзаконних актів не були закладені механізми створення умов
для подальшого розвитку соціальної інфраструктури села, натомість
практично призупинилося оновлення її матеріальної бази.
Проведені

заходи,

пов'язані

з

передачею

об'єктів

соціальної

інфраструктури сільських населених пунктів до комунальної власності,
фінансуванням видатків і розподілом витрат на утримання таких об'єктів,
не забезпечили їх підтримку на належному рівні. Усе це мало своїм
наслідком ряд негативних тенденцій, зокрема зменшення кількості об'єктів
культурного,

освітнього,

оздоровчого,

побутового

призначення,

інженерної інфраструктури сільських територій [7].
У

сільській

місцевості

відбувається

зниження

якості

життя,

звужується доступ селян до основних соціальних послуг - освіти, охорони
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здоров'я, зростає бідність сільського населення, рівень безробіття. На
сьогодні, незважаючи на деяке зростання зайнятості й доходів сільських
мешканців порівняно з кінцем 90-х, їх рівень продовжує залишатися
низьким відносно середніх показників по країні і окремих сфер
економічної діяльності. Збільшується рівень безробіття серед сільської
молоді. Неналежні умови праці, несправедливо низький рівень її оплати
позбавляють молодь можливості залишатися на селі. Велика її частина
втратила мотивацію до праці.
Спостерігається масовий виїзд працездатних сільських жителів у
пошуках роботи за межами держави. В усіх групах населення зростає
смертність, особливо серед людей віком 30-40 років, яку не без підстав
пов'язують із поширенням алкоголізму. Висока смертність і низький рівень
народжуваності є фактором погіршення демографічної ситуації на селі.
Зрозуміло, що в аграрній політиці необхідно розглядати село не лише
як сферу, де виробляється аграрна продукція, а й зважати на соціальні,
культурні, духовні потреби його мешканців. Сільські території потребують
вирішення питань щодо поліпшення під`їзних доріг із твердим покриттям,
житлового

будівництва,

комунально-інженерної

інфраструктури,

транспортного сполучення, зв'язку, медичного обслуговування, освіти,
культури, послуг побуту і торгівлі, організації відпочинку, а також
створення належних умов для занять спортом і фізичною культурою
сільського населення.
Подолання негативних явищу соціальній сфері села потребує не
тільки поліпшення всієї соціально-економічної діяльності на селі,
узагальнення та застосування вітчизняного й зарубіжного досвіду в цій
галузі, відповідного фінансового забезпечення, а й застосування нових
підходів щодо розвитку людського капіталу [3].
Людський капітал може бути ідентифікований як сформований або
розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас
здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано
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використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє
зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання
доходів (заробітків) його власника.
Слід відмітити, що на формування людського капіталу значний вплив
має зацікавленість держави у його збільшенні шляхом фінансування з
Державного бюджету освіти, охорони здоров'я і духовного та фізичного
розвитку населення. У розвинених країнах світу держава бере на себе все
більшу частку витрат на людських розвиток. Це обумовлено надзвичайно
важливим стратегічним значенням таких інвестицій і тим, що вони мають
значний позитивний ефект для соціального та інноваційного розвитку.
Така тенденція є негативною і сприяє деградації людського капіталу як у
країні в цілому, так і на селі зокрема. Обсяги бюджетного фінансування в
людський капітал щорічно зростають, однак планові показники у цілому
недовиконуються. Левова частина бюджетних коштів спрямовується на
соціальний захист населення, насамперед це витрати на забезпечення
пенсіонерів. Обсяги фінансування процесів формування і збереження
якісних характеристик людського капіталу зростають повільно.
Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», підписана Президентом
України 12 січня 2015 р., передбачає забезпечення гарантій, що кожен
громадянин матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони
здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах.
Наголошується, що територіальні громади самостійно вирішуватимуть
питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність
за розвиток всієї країни [8]. Тому розвиток людського капіталу на селі як
складова

соціально-економічного

розвитку

сільських

територій

є

пріоритетним саме для територіальних громад, місцевих ініціатив.
А зараз в країні розробляється концепція децентралізації влади з
розширенням

повноважень

органів

місцевого

самоврядування.

Децентралізацію влади в Україні не варто розглядати виключно у контексті зменшення повноважень органів державної влади та передачу
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частини з них муніципальній владі. Актуальною стає й децентралізація
місцевого самоврядування. Причому така децентралізація часто видається
необхідною не лише на рівні місцевого самоврядування обласного рівня, а
й на рівні районів та окремих громад, як міських, так і сільських.
Реалізується ж децентралізація місцевого самоврядування через створення
об'єднань

громадян,

місцевих

господарських,

підприємницьких

та

інфраструктурних ініціатив чи ініціативних груп, громадських організацій
чи навіть комерційних структур [2].
Європейський досвід свідчить, що розвиток сільських територій в
цілому базується на меншій присутності держави в економіці та підтримці
не бізнесу, а сільських жителів. Існує два стратегічних підходи до
активізації та забезпечення соціально-економічного розвитку сільських
територій: «розвиток зверху», що ґрунтується на державних, регіональних
і місцевих грантах, які мають на меті підтримку місцевого самоврядування,
комунального господарства та розвитку інфраструктури на селі; та
«розвиток знизу», який включає місцеві ініціативи, дії громад, які
підтримуються інформаційно, організаційно та фінансово.
Велику увагу питанням місцевих ініціатив приділяють міжнародні
організації, зокрема ООН, Світовий банк, ОЕСР, ОБСЄ, Рада Європи, а
також Асоціація міст України. Початковими є соціально-культурні та
господарсько-інфраструктурні ініціативи, які стосуються життєво важливих

або

соціально

значущих

питань

(зламаного

водогону,

занедбаного кладовища, незручного залізничного переїзду, поганої дороги,
відсутності магазину, тощо). Доволі рідко початкові проекти та ініціативи
глибші за змістом: створення органів самоорганізації населення, контроль
за місцевою владою, формування загонів охорони правопорядку, сприяння
підприємництву, регуляторна діяльність [3].
Аналізуючи місцеві ініціативи та процес їх втілення, можна помітити
особливу роль ініціативної групи та її лідера. Саме поєднання потенціалу
громади і активістів формує основу для створення місцевих починань.
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Водночас ініціативна група завжди свідомо чи підсвідомо прагне до
підтримки авторитетних людей. При цьому часто виокремлюється її лідер особа, яка здатна впливати на поведінку інших людей без використання
примусу і яку інші члени громади добровільно визнають своїм керівником.
Зрозуміло, що в сільській місцевості важко знайти не лише одну
людину, яка б відносно добре виконувала більшість функцій, а й
згуртувати колектив, що складається із осіб, здатних до виконання певних
управлінських

ролей.

Для

забезпечення

якісного

менеджменту

громадських ініціатив як основи розвитку людського капіталу на селі
необхідно сформувати команду лідерів, менеджерів, вищих керівників, які
доповнюють один одного і здатні взаємно врівноважувати тенденційність
своїх підходів. Тоді місцеві ініціативи стануть надійним інструментом
розвитку сільських територій, що в свою чергу призведе до підвищення
вартості людського капіталу жителів сільської громади.
У процесі дослідження ми отримали відповідь на питання «що
робити?», але відкритим залишається питання «як це зробити?», що
окреслює предметну сферу майбутніх досліджень.
Отже, існують два напрями прогресу суспільства: від економічного
зростання до людського розвитку (ресурси національного багатства
зосереджені на засобах впливу на людський розвиток) та від людського
розвитку до економічного зростання (як кінцева мета діяльності людський
розвиток сприяє збільшенню національного багатства, є найважливішим
фактором подальшого економічного зростання). Тому розвиток людського
капіталу є першочерговою задачею підвищення конкурентоспроможності,
економічної ефективності та сталого розвитку сільської місцевості.
Обсяги бюджетного фінансування розвитку людського капіталу в
Україні

щорічно

зростають,

однак

планові

показники

у

цілому

недовиконуються, що спричинює де-градацію села та відтік молоді у міста
та навіть за межі країни.
Щоб нівелювати негативні тенденції функціонування сіл країни,
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необхідно створювати місцеві ініціативи територіальних громад, які
будуть займатися нагальними питаннями, які не є пріоритетними для
вищої

влади.

Слід

також

сформувати

команду

лідерів,

які

б,

взаємодоповнюючи один одного, розробляли заходи для задоволення
першочергових життєвих потреб сільського населення та можливостей
фізичного і духовного розвитку жителів села.
Процес формування та реалізації місцевих ініціатив неодмінно
позитивно впливає на розвиток сільських територій, що одночасно з
розвитком сільських громад сприяє збільшенню людського капіталу і такої
його складової, як соціальний капітал. Більше того відповідно до
економічних

закономірностей

спостерігається

очевидний

мультиплікативний ефект, який сприяє загальному розвитку сільських
територій та активізації господарської діяльності на селі.
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УДК 331.108 (045)
Н. С. Дубова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено сутність формування механізму управління персоналом
підприємства та визначено напрями підвищення його ефективності.
Ключові

слова:

механізм

управління

персоналом,

персонал,

корпоративна культура, мотивація, підвищення кваліфікації.
Важливе

значення

для

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства відіграє впровадження нових

підходів до управління

персоналом. Соціально-економічна ситуація в Україні, відсутність дієвого
механізму регулювання ринку праці, зниження рівня ефективності системи
менеджменту суб’єктів господарювання значно послаблюють ділову
активність підприємств, а також спричиняють необхідність формування
механізму управління персоналом.
Управління персоналом являється фактором позитивного розвитку та
підвищення ефективності діяльності підприємства тому вимагає особливої
уваги і залишається актуальним для всіх компаній. В сучасних умовах
чітко постає проблема удосконалення механізму управління персоналом,
який відповідатиме викликам часу.
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Головною мето статті є визначення підходів до формування
ефективного механізму управління персоналом.
Вивченню проблем формування механізму управління персоналом
присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед
них: Н. Базалійська, Д. Богиня, І. Бланк, Є. Бородіна, В. Вітвіцький, Н.
Власова, В. Волоська, П. Друкер, П. Іванов, І. Ігнатьєва, М. Каличева, А.
Кибанова, А. Колот, Є. Малік, О. Малюк, Р. Марра, Л. Марчук, М. Мескон,
В. Нижник, С. Оддонел, Т. Пітере, М. Поліщук, Г. Саймон, Є.
Ходаківський, Л. Шитікова, Г. Шмідт. Однак на сьогоднішній день дана
проблема потребує подальшого вивчення та дослідження.
Розглядаючи механізм управління персоналом в цілому, потрібно
розпочинати із системи цінностей, а далі підбирати форми і методи
управління персоналом, співзвучні до цієї системи, будувати кадрову
політику,

враховуючи

вплив

зовнішніх

і

внутрішніх

чинників.

Фундаментальним блоком в управління персоналом є організаційна
культура, яка є міцним стержнем організацій та дозволяє адаптуватися її
учасникам до будь-яких змін завдяки сильній психологічній відбірності,
вірності ідеалам і впевненості в доцільності своєї мети [6; c. 37].
Виходячи з того, що моральні засади є визначальним фактором
поведінки і рішень переважної більшості людей, на підприємствах України
повинні розвиватись ті функції організаційної культури, які стверджують
морально-етичні принципи і засади взаємодії персоналу і їм повинні
сприяти діючі в Україні законодавчі акти, як це прийнято у таких
розвинених країнах, як Німеччина, Швеція, Данія, Канада та інших [3; c.
250].
Ще однією важливою складовою, яку слід врахувати при формуванні
ефективного механізму управління персоналу є наймання працівників. В
сучасних умовах при прийнятті на роботу на вітчизняні підприємства
головними вимогами є наявність освіти та стажу, а основними методами
відбору кандидатів – вивчення документів працівника та співбесіди. Такий
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підхід практично не дає інформації про потенціал працівника, його
особисті якості й психологічні особливості, що не дозволяє моделювати
процес його подальшої участі у власному розвитку та у розвитку та
підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Адже відсутність
чітко відпрацьованого механізму підбору персоналу і добору кадрів
підприємства не завжди забезпечують себе саме тими працівниками, які
будуть найбільш ефективно виконувати свої функції та обов’язки [8; c. 58].
Одним із головних завдань управління персоналом є формування
потрібного рівня мотивації праці, що виражається через стимулювання
працівників, шляхом впливу на мотиви поведінки останніх за допомогою
його складових. Для того, щоб ефективність продуктивності праці
працівника підвищувалась, його робота повинна бути цікавою і важливою
для нього, як необхідна обставина для отримання заробітної плати. До
групи зовнішніх чинників, які в першу чергу спрямовані на задоволення
матеріальних потреб працівника, але мало пов'язані із сутнісним змістом
роботи, віднесемо матеріальні виплати – заробітна плата, премії,
дивіденди, а також фактори гігієнічні – умови роботи, тривалість робочого
дня тощо. До зовнішніх факторів можна віднести професію, стосунки з
товаришами, службове зростання, зміст праці і т.д. З урахуванням цих
факторів можна сформувати ефективний мотиваційний механізм [1].
Одним із ефективних стимулюючих факторів механізму управління
персоналом є економічний інтерес, тобто заробітна плата [7; c. 222]. Але
повною мірою вона виконуватиме цю функцію лише коли відповідатиме
інтересам

працівника

і

максимально

компенсуватиме

розмір

індивідуального трудового внеску людини.
Заробітна плата повинна задовольняти потреби та інтереси працівника
повністю. Одночасно він має знати, які вимоги ставляться перед ним і які
санкції будуть застосовуватися у випадку невиконання вимог.
Оплата праці повинна бути безпосередньо пов’язана з підсумками
праці. Персонал повинен бути впевнений в наявності стійкого зв’язку між
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матеріальною винагородою та своєю працею. В заробітній платі
обов’язково повинен бути врахований компонент, який залежить від
досягнутих результатів. Застосування на підприємствах матеріальних
стимулів, не пов'язаних з результатами праці, може призвести до зниження
ефективності продуктивності праці [1].
Важливим фактором щодо підвищення ефективності управління
персоналом на підприємстві є наявність та зміст політики розвитку
персоналу, яка повинна передбачати наявність адаптаційних програм,
систем і програм навчання, підвищення кваліфікації та можливості
саморозвитку особистості [5; c. 54].
Система підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки
персоналу, з одного боку, повинна швидко реагувати на зміни потреб
підприємства в трудових ресурсах, а з іншого − надати можливість
працівникам відповідно до їх інтересів підвищувати свій професійний
рівень і навчатись.
Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання −
процес формування у працівників специфічних, професійних знань,
навиків за допомогою спеціальних способів навчання.
Управління

процесом

професійного

навчання

починається

з

визначення потреб, які формуються на основі потреб розвитку персоналу, а
також необхідністю виконання робітниками своїх поточних виробничих
завдань і обов’язків.
Навчання працівників дозволяє вирішувати завдання як в інтересах
підприємства – підвищення конкурентоспроможності підприємства, так i в
інтересах людини − підвищення рівня життя, створення можливості для
реалізації своїх здібностей [7; c. 223].
В сучасних умовах господарювання для покращення ситуації на
вітчизняних підприємствах треба звернути увагу на пошук ефективного
механізму управління персоналом, основою якого має стати, насамперед,
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культура цільового управління. Вона передбачає наявність чіткого
механізму управління за цілями та результатами.
Цей механізм базується на реалізації основоположних принципів
системного управління персоналом в контексті соціального розвитку
підприємства (цілеспрямування; зворотного зв‘язку за результатами
діяльності; мотивації робітників; адекватності працівника посаді, що він
займає) на основі моніторингової кваліметричної оцінки результатів праці,
ділових та особистісних якостей робітників‖ [2; c. 208].
Враховуючи особливості діяльності підприємств, теоретичні основи
формування та сутнісні характеристики механізму управління персоналом,
задля підвищення ефективності роботи підприємства, Ковтун Є.І.
пропонує наступний механізм управління персоналом (рис. 1) [4; c. 48].
Вдало сформований механізм управління персоналом створює базові
установки

для

оперативного

управління

кадровим

потенціалом

підприємства, він повинен вирішувати завдання не тільки виживання в
умовах зростаючої конкуренції, а й сприяти стійкості, розвитку
підприємства.
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Рисунок 1. Формування механізму управління персоналом
При формуванні механізму управління персоналом потрібно бути
спрямованим

на

досягнення

таких

цілей:

розвиток

професійно-

кваліфікаційного рівня працівників за умов оптимізації витрат; підвищення
ефективності використання трудових ресурсів; врахування інтересів
власників і працівників у результатах господарської діяльності; створення
та управління корпоративною культурою; формування більш високого
рівня мотивації праці; підвищення привабливості підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛІДЕРСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
УПРАВЛІНЦЯ
У даній статті проаналізовано основні типології лідерства.
Запропоноване сучасне бачення лідерських якостей і лідерства як
соціального явища. Доведено необхідність наявності лідерських якостей у
фахівців сфери менеджменту.
Ключові

слова:

лідерство,

управління,

менеджер,

професійна

діяльність менеджера
Постановка

проблеми.

Лідерство

являється

багатоаспектним

соціальним та управлінським явищем. Феномен лідерства проявляється в
усіх організованих групах, які спрямовані на досягненні спільної мети. До
цього часу так і не досягнуто повної згоди стосовно лідерства, а також
методів його вивчення. Крім того, феномен лідерства залишається
вивченим далеко не повністю в сфері менеджменту і дослідження даної
проблеми не припиняється, тому тема статті є актуальною.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Значна

кількість

досліджень висвітлює лідерство, порівнюючи його з таким явищем, як
керівництво. У пошуку різних підходів до осмислення даного поняття,
цікавими є дослідження О.Г. Романовського, Т.В. Бендас, В. П. Пугачова,
Д. Ольшанського, Е.А. Смірнова, Б.А. Раєвського, В.Г. Задикіна та ін.
Однак досі не існує єдиного розуміння змісту цього феномену.
Метою статті є визначення ролі лідерських якостей та лідерства
загалом в контексті професійної діяльності менеджерів-управлінців.
Виклад основного матеріалу. Поняття лідерства було завжди в
центрі уваги науковців та дослідників. Класикою вивчення феномену
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лідерства і його функцій є праці таких вчених, як Р. Емерсон, Ф. Тейлор,
М. Вебер,

Л. Бернард, Х. Саймон, Р. Стогділл, Е. Богардус.

Ще з часів Ф. Тейлора почалось цілеспрямоване й систематичне
вивчення феномену лідерства. Однак до сьогоднішнього дня так і не
досягнуто повної згоди стосовно розуміння цього поняття, а також методів
його вивчення.
Вченими запропоновано деклька визначень поняття лідерства,
зокрема:
- мистецтво заставляти інших робити те, що хочеш, і так, щоб вони
думали, що самі хочуть це робити;
- здатність впливати на окремі особи та групи працівників з метою
зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації;
- історично сформована соціальна потреба в організації процесу
спільної діяльності людей;
- міжособистісна взаємодія, що виявляється в певній ситуації за
допомогою комунікативного процесу і спрямована на досягнення
специфічної мети;
- основний процес організації групового прийняття рішення.
Тому можна зауважити, що в соціальному середовищі явище
лідерства неможливе без організаторських здібностей особистості, без
чітко визначеної мети, а також без наявності впливу.
Існує три головні підходи , які сформувались за період вивчення даної
проблеми, а саме: підхід з позиції лідерських якостей, підхід з позиції
лідерської поведінки та ситуаційний підхід до лідерства. Щодо першого
підходу, який вважають традиційним, то він передбачав існування
унікального набору рис людини, з якими вона народжується, а також
освіту, інтелект, привабливу зовнішність, впененість, комунікативні
здібності. Підхід з позиції лідерської поведінки стверджував, що лідера
можна виховати. Згідно з ним, ефективність керівництв визначають не
особисті якості, а манера поведінки керівника. Основою цього підходу є
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поділ стилів керівництва (автократичний, демократичний, ліберальний,
орієнтований на роботу, орієнтований на працівника). Ситуаційний підхід
до лідерства: вирішальну роль відіграють ситуаційні чинники для
ефективності лідерства, проте не виключається необхідність поведінкових
і особистісних характеристик. Основою данного підходу є визначення
стилів поведінки, а також особистих якостей, які є найоптимальнішими для
конкретних ситуацій.
Крім цього, поняття лідерства можна розглядати як відносини
домінування і підкорення, впливу та наслідування в системі групових та
міжособистісних відносин. Також важливо зазначити, що набір лідерських
якостей

та типів поведінки

змінювався

з часом. Якщо

Платон

виокремлював таку рису, як мудрість, необхідну для ідеального правителя,
а

Ф.

Аквінський,

божественні якості, то

середньовічний

філософ-теолог,

благочестя

та

Ф. Ніцше, А. Шопенгауер визначили поняття

лідерство як природне прагнення людини до влади. Вони зазначали, що
кожен індивід має таке прагнення, однак лідерами стають тільки ті, хто
може знехтувати мораллю на шляху до влади та впливу. Н. Макіавеллі
стверджував, що лідер використовує будь-які засоби для збереження свого
панування та підтримки громадського порядку.
Австрійський психолог А.Адлер [2] запропонував досить цікаве
пояснення механізму лідерства. Він розглядав орієнтацію на лідерство, як
своєрідний засіб компенсації комплексу неповноцінності, а лідерів як
людей, що зазнали крах своїх ілюзій та надій у дитинстві й прагнуть
компенсувати їх за рахунок використання домінування над іншими
людьми. Е. Богардус [2], американський соціолог, до головних рис лідера
відносить: енергійність, почуття гумору, розум, здатність привертати до
себе увагу, твердість характеру.
Комплексне дослідження феномену лідерства здійснив американський
соціолог Р. Стогділл. В результаті він отримав суперечливі висновки щодо
його індивідуально-особистісних характеристик. Вчений класифікував
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близько 40 елементів, пов’язаних із психологічними рисами лідерів та
розділив їх на такі групи: соціальне походження, фізіологічні дані,
особистісні

характеристики,

характеристики.
становлення

До

особистісних

лідера,

пристосованість,

а

інтелектуальні

він
до

характеристик,

відносить:
соціальних

здібності

соціальні

необхідних

упевненість,
–

та

тактовність,

для

ентузіазм

та

популярність,

адміністртивні здібності. Що ж до фізіологічних даних, то тут автор
виокремлює темперамент людини, який базується на нервовій системі і є
вродженою властивістю людини.
До головних лідерських рис А. Зоріна [1, с. 43], за підсумками
опитування

студентів,

відносить:

наполегливість,

товариськість,

активність, уміння переконувати, самостійність, упевненість в собі, уміння
налагодити позитивну атмосферу в колективі.
З. Гапонюк , в свою чергу, лідерські якості подіяляє на такі групи:
1.Загальнопрофесійні – здатність до професійної адаптації, високий
рівень теоретичної й практичної підготовленості, здатність виконувати
функціональні обов’язки, уміння бачити ключові завдання;
2. Якості творчої діяльності – творче ставлення до роботи, педагогічна
майстерність , широкий світогляд;
3.Соціально-психологічні

–

уміння

враховувати

індивідуальні

особливості підлеглих, організувати продуктивні особистісні контакти,
розбиратися в людях, здатність впливати на підлеглих особистим
прикладом, врівноваженість, схильність до вивчення людей, їх інтересів;
4. Соціально-комунікативні – здатність легко вступати в контакт з
людьми, відповідальність, гарна постановка голосу, уміння відстоювати
інтереси свого колективу, обовязковість, порядність і чесність.
Лідерство повинне бути відібране за професійними, діловими
ознаками, а не лише особистою відданістю лідера, що не достатньо для
здійснення сучасної управлінської діяльності.
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Отже, не існує єдиної думки стосовно лідерських якостей. На нашу
думку, кожного лідера формує певний час, група, суспільство та конкретна
ситуація.
В сучасних умовах потреба фахівців різних галузей забезпечується
конкурентоспроможністю,

яка

є

інтегральною

характеристикою

професійно компетентного фахівця, який здатен швидко адаптуватись та
ефективно вирішувати професійні проблеми. Досить важливим фактором
формування
особистих

конкурентноспроможного
рис,

які

забезпечують

спеціаліста

підвищення

стає

рівня

розвиток
професійної

компетентності та внутрішнього потенціалу. В рамках соціальнокультурної діяльності лідерство розглядають, як професійно важливу рису
[3].
Проведений аналіз сучасного ринку праці дозволяє зробити висновок,
що найпотребованішою сферою є менеджмент. Головною умовою
ефективного функціонування та розвитку будь-якої галузі є наявність
висококваліфікованого та професійного фахівця сфери менеджменту, який
повинен володіти лідерськими якостями. Професійні менеджери –
необхідна

ланка

будь-якої

організації.

Роботодавці

пропонують

менеджерам достойну заробітну плату, попит на цих спеціалістів зростає
досить швидко. Адже в сучасних умовах розвитку України, всі сфери
потребують професійних керівників, які можуть забезпечити її розвиток в
кризових ситуаціях.
Загалом сучасний менеджер повинен уміти: організовувати та
координувати колективну працю, планувати і організовувати, делегувати
повноваження
розподіляти

і

відповідальність,

обов’язки

,

здійснювати

розробляти

та

поточний

контроль,

впроваджувати

ефективні

технології, організовувати маркетингові дослідження, забезпечувати
соціальний захист працівників тощо.
Професор

Й.С. Завадський наводить свою модель сучасного

керівника. Згідно якої фахівець з менеджменту повинен володіти такими
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якостями, як високі життєві ідеали, справедливість і об’єктивність,
розвинуті комунікативні здібності та стратегічне мислення, гуманізм.
Передумовою формування успішного менеджера, на думку автора, є
лідерство [4, с. 29]. А Л.І. Скібіцька пропонуючи свою модель, наводить
свої вимоги до спеціаліста даної галузі. Вона поділяє їх на: ділові якості,
які поєднують у собі компетенцію та організаторські здібності, а також
особисті риси, що складаються з підгруп: вольові, вимоги до здоров’я та
способу життя [5, с. 54] .
Висновки.

Врахувавши

особливості

професійної

діяльності

керівника, ми вважаємо, що лідерство відіграє значну роль в діяльності
менеджера та забезпечує досягнення успіху професіонала. Ми вважаємо,
що необхідно продовжити дослідження феномену лідерства в рамках
професійної діяльності фахівців сфери менеджменту, зокрема дослідити
наявність

лідерських

характеристик

в

майбутніх

менеджерів,

які

навчаються у вищих навчальних закладах, а також успішних керівників
великих організацій та підприємств.
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Висвітлюється необхідність запровадження прогресивних методів добору
персоналу державної служби як складової державної кадрової політики.
Теоретично обґрунтовуються проблеми кадрового потенціалу державної
служби та механізми його формування на сучасному етапі.
Ключові слова: державна кадрова політика, добір, відбір, кадровий
потенціал, персонал державної служби.
Неефективні й застарілі, напрацьовані протягом багатьох попередніх
років методи управління сьогодні викликають недовіру до державної
служби серед громадськості та вимагають її реформування, як і
модернізації державного управління загалом. Важливим процесом, що
впливає на якість державної служби, є добір як першочергова ланка
кадрового забезпечення державної служби. Від його впорядкованості,
визначеності критеріїв підбору, чесності, політичної незаангажованості
залежить якість кадрового потенціалу державної служби України.
На сучасному етапі розвитку суспільства процес добору кадрів
регламентується низкою законодавчих та підзаконних нормативних актів,
що, однак, не зовсім якісно регулюють набір та проведення підбору
державних службовців. Добір кадрів на державну службу, на жаль, часто
супроводжується: невідповідністю кандидатів вимогам посади в органі
державної влади; відсутністю взаємозв’язку між обов’язками й завданнями
державних службовців та оплатою їх праці; низькою ефективністю
кадрового резерву, формальним характером стажування, необ’єктивним та
непрозорим конкурсним відбором; відсутністю єдиних професійних
стандартів прийняття на державну службу та просування кар’єрними
сходами. У такому контексті вдосконалення підбору кандидатів на
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державну службу набуває особливої значущості та актуальності як одна з
основних проблем державної служби України.
Розбудова
державного

держави
управління,

потребує

реформування

забезпечення

змістовного

всіх

складових

взаємозв’язку

суспільних реформ і конкретних управлінських інновацій, інституційної
спроможності для виконання нових функцій і завдань, урахування
здобутків світової спільноти щодо розвитку демократії. До цього часу
політика у сфері управління кадрами державної служби характеризується
застосуванням неефективних напрацьованих за радянський період методів
роботи з персоналом, які вже застаріли, консервативністю, не володінням
сучасними

технологіями

управління

кадрами,

що

призводить

до

«непривабливості» державної служби як для професійних кадрів, так і для
молоді.
Старі механізми формування кадрового потенціалу державної служби
вичерпали себе. А це, у свою чергу, породжує певні проблеми і
найголовніша з них – неефективність функціонування методів відбору на
посади в органах державної влади та інших кадрових технологій. Тому
Україні сьогодні, як ніколи, потрібна чітка, продумана система організації
роботи з кадрами, спрямована на вдосконалення їх фахового потенціалу,
підвищення моральних професійних якостей апарату як державних органів
влади, так і місцевого самоврядування. У зв’язку з цим набуває
актуальності

проблема

створення

ефективної

системи

кадрового

забезпечення владних органів, спрямованої на розвиток професійної,
політично нейтральної та авторитетної державної служби.
Державна служба – це механізм здійснення завдань і функцій
держави. Значення державної служби зумовлюється тим, що серед усіх
питань, які стоять перед державою, головним є питання про кадри. Аналіз
нинішньої ситуації свідчить, що сучасний стан кадрового потенціалу
органів влади та кадрової роботи на місцях не відповідає потребам часу
[1]. Тому загострюється необхідність всебічного теоретичного осмислення
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проблем

кадрового

потенціалу

державної

служби,

обґрунтування

необхідності запровадження прогресивних механізмів його формування в
контексті реалізації державної кадрової політики на сучасному етапі.
Аналіз стану наукової розробки проблеми формування кадрового
потенціалу державної служби розглядається у вітчизняній та зарубіжній
літературі в різних аспектах. Дослідники О. Оболенський, В. Олуйко, В.
Малиновський, С. Серьогін, А. Мельник, О. Пархоменко-Куцевіл
звертають увагу на основні проблеми, зумовлені станом кадрового
забезпечення органів державної влади.
Водночас їх праці стосуються окремих аспектів проблеми, як правило,
констатуються питання об’єктивного відбору, розстановки кадрів та їх
кар’єрного просування на основі особистих заслуг. Більш повно
представлені в науковій літературі питання професійного навчання
державних службовців. Проблема кадрового забезпечення державних
органів досліджується в контексті інших проблем. Це зумовлює потребу
наукової розробки одного з основних питань державної кадрової політики
– відбору кадрів, що має ґрунтуватися на чітко визначеній теоретичній та
науково-методичній базі.
Сьогодні перед Україною стоять проблеми, пов’язані із загальною
світовою тенденцією до глобалізації. Насамперед вони зумовлені
процесами її європейської та євроатлантичної інтеграції. Ключову роль у
цих процесах відіграє її основний інструмент – вітчизняна державна
служба, функціонування якої зумовлює якість державного управління [2].
У даний час питання основних складових механізму формування
кадрового потенціалу державної служби регламентується Конституцією
України, а також більш ніж 600 нормативно-правовими документами.
Нормативно-правова
декларативний

база

характер

державної

(зокрема,

служби

формування

має

здебільшого

кадрового

резерву,

проведення атестації тощо), через що і не працює. Водночас домінуючим
поглядом у науковій літературі щодо формування кадрів державної служби
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є така, що

наголошує на провідній

ролі

навчання, підготовки,

перепідготовки, підвищення кваліфікації під час формування кадрового
потенціалу державної служби. Поза увагою вчених залишається питання
системного підходу до проблем формування кадрового потенціалу та
вироблення механізму його формування.
О. І. Пархоменко-Куцевіл у своєму дослідженні глибоко аналізує
основні технології формування кадрів (залучення персоналу, добір,
професійна адаптація, мотивація, кар’єрне зростання, оцінювання, робота з
резервом), пропонує залучення персоналу розглядати як один з елементів
механізму формування кадрового потенціалу державної служби в Україні
[4,с.79]. Відбір кадрів є одним з основних елементів механізму формування
кадрового потенціалу. Формування кількісного та якісного складу
персоналу здійснюється за допомогою добору та відбору кадрів .
У більшості випадків відбір здійснюється лише під час прийому на
роботу в комерційні (недержавні) структури, оскільки застосування різних
форм відбору не зарегламентовано в нормативно-правових актах. Тому всі
розглянуті нами методи, форми відбору персоналу можуть до певної міри
бути корисними під час прийому на державну службу. Бажана
результативність процесу добору персоналу – добір кандидатів, які в разі
прийняття їх на роботу будуть працювати успішніше від інших, –
досягається в результаті проведення об’єктивної оцінки якостей кандидатів
на посади.
Основними

передумовами

цієї

оцінки

є

такі:

забезпечення

достовірності й надійності інструментів добору та формування чітких
визначених критеріїв оцінки якостей претендентів [5, с. 68]. Загалом добір
персоналу – це процес оцінки професійних якостей кола претендентів,
визначення придатності кожного з них для роботи на певних посадах. В
Україні, як і в інших країнах, цей процес є одним із найбільш складних у
роботі з кадрами. Без створення об’єктивної системи добору кадрів (що є
серйозною проблемою в системі державної служби України) значно
457

ускладнюється можливість припливу до неї найбільш компетентних і
кваліфікованих спеціалістів.
Для здійснення якісного відбору персоналу українські дослідники
пропонують використовувати різні методи відбору. На нашу думку, до
переліку основних з них слід віднести такі: анкетування, письмові та
моделюючі тести, пробні завдання, співбесіди, перевірка відомостей,
наведених в анкетах та рекомендаціях, експертне опитування, групова
дискусія. Будь-який з наведених методів може бути ефективним за його
чіткої регламентації, вибірковості та індивідуального підходу залежно від
посад державних службовців.
На етапі відбору кадрів створюються умови для повноцінного
формування особистості, визначаються особи, здатні вирішувати конкретні
професійні питання. При цьому слід ураховувати не тільки такі вимоги, що
характеризують загальний рівень професійної підготовки та кваліфікації, а
й ті, що належать до суб’єктивних якостей працівника, та готовність осіб
до виконання окремих видів організаторської діяльності. Маються на увазі
здібності, обдарування, нахили, ініціативність, діловитість та інші якості.
Виявлення особистісних якостей, відповідності до характеру майбутньої
роботи і є основним змістом пошуку та відбору кадрів. З огляду на
реальний стан справ, характеру суспільно-політичних процесів і завдань
державотворення в Україні, політика кадрового добору державних
службовців, на нашу думку, повинна базуватися на принципі системності й
належного наукового забезпечення. Основною передумовою призначення
на

відповідні

посади

державних

службовців

компетентних,

висококваліфікованих працівників є формування дійового кадрового
резерву та робота з ним (ст. 28 Закону України «Про державну службу»)
[1].
Формування

кадрового

резерву

повинно

забезпечити

добір

працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних
спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної
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реалізації управлінських рішень. Важлива роль у цьому плані відводиться
підготовці спеціалістів державної служби. У сучасному змінному світі
проблема підготовки фахівців для публічної сфери є найактуальнішою з
погляду забезпечення стабільного розвитку суспільства та країни [4, с. 79].
Однак формування кадрового резерву не може здійснюватися лише за
допомогою навчання та підготовки до роботи. Робота з кадровим резервом
є роботою з кадровим потенціалом, тобто з нерозкритими, прихованими
здатностями кадрів. Проте, як свідчить аналіз наукової літератури та
статистичних даних, кадровий резерв як механізм відбору є неефективним
та не відповідає потребам держави і вимогам часу. На сьогодні загальна
схема добору нових працівників є фактично універсальною для всіх
виконавчих органів державної влади. Статтею 15 «Прийом на державну
службу» передбачено конкурсний відбір, але в законі, як і в інших
нормативних документах, не наведено перелік інструментарних засобів, за
допомогою яких він здійснюється. При цьому порядок проведення
конкурсу

для

вступу

на

державну

службу,

що

регламентується

положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, також не
містить такої інформації.
Застосування

конкурсного

відбору

як

одного

зі

способів

раціонального добору кадрів має як переваги, так і недоліки.
По-перше, конкурс є демократичним засобом відбору, оскільки за
його проведення реалізовується конституційне право доступу кожного
громадянина до державної служби.
По- друге, конкурс є ефективним способом відбору, оскільки ставить
успішний результат у залежність від отримання вищих оцінок, ураховуючи
рівень підготовки, можливості та здібності кожного з конкурсантів.
Недоліки проведення конкурсу полягають у тому, що за багатьма
позиціями він не відповідає елементарним, загальновизнаним вимогам
зазначених теоретичних засад набору персоналу. Так, члени конкурсної
комісії здебільшого не є ні психологами, ні спеціалістами з набору, а
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методи відбору претендентів є недосконалими. Конкурс дає можливість
визначити тільки професійний рівень претендентів, але не їх моральні
якості, риси характеру. Слід висловити критичну оцінку існуючої
практики, коли добір на державну службу монополізовано керівництвом
певного державного органу, що неминуче породжує досить помітний
суб’єктивізм в оцінці ділових і моральних якостей кандидатів. Унаслідок
цього в можливих і реальних претендентів можуть існувати серйозні
сумніви в доцільності власної участі в конкурсі.
Тим часом ефективність конкурсного добору як форми кадрової
роботи визначається насамперед кількістю претендентів та якістю їх
професійного рівня. На нашу думку, централізація державної служби має
виявитися в зосередженні функцій добору претендентів на державну
службу в спеціально уповноваженому державному органі. Основним
інструментом добору на посади державної служби має бути конкурс, який
проводиться здебільшого на групу споріднених за кваліфікаційними
вимогами посад, а не на певну посаду.
Зарахування до резерву має здійснюватися тільки за результатами та
на підставі конкурсного відбору і не протиставлятися йому (як це має
місце сьогодні), а органічно доповнювати. Для поліпшення механізмів
конкурсного відбору потрібно доповнити Положення про конкурсний
відбір рейтинговими таблицями експертних оцінок претендентів на
відповідні посади, розглядати пропозиції щодо резерву на посади,
призначення на які здійснюється органами вищого рівня, спеціальними
комісіями, створеними при цих органах, ураховувати громадянський
авторитет претендента на керівну посаду, розробити науково обґрунтовані
рекомендації з визначення мотивації претендентів як складової їх рейтингу
під час набору на посади. Перед конкурсом доцільно проводити
психологічне тестування претендентів.
У доборі кадрів пріоритетним напрямом кадрової роботи повинно
бути забезпечення об’єктивного та комплексного оцінювання професійних
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і особистісних якостей претендентів на основі чітко регламентованих з
правового погляду норм, кваліфікаційних вимог щодо посади, на яку вони
претендують. На сьогодні в процесі експлуатації системи «Картка» ЄДКС
«Кадри» в органах державної влади є всі передумови для впровадження в
дію електронної бази даних претендентів на державну службу та відбір
кадрів з допомогою Інтернету. Що забезпечило б оперативність підбору
персоналу шляхом вивчення особових карток та автобіографій осіб, які
виявляють бажання працювати в системі державної служби. Для
впровадження сучасних процедур добору кадрів в органах державної влади
було б доцільно передбачити в штатах відділ кадрового менеджменту, до
складу якого входили б спеціаліст-інтерв’юер, спеціаліст з тестування,
психолог. Найбільш поширеним у сучасних умовах методом відбору
персоналу на підприємствах є тестування. Науково обґрунтовані тести
можуть

визначити

різноманітні

характеристики

людини

–

від

темпераменту до професійно важливих рис персоналу. Тестування може
дати інформацію про сьогоднішній стан кандидата, його відповідність
майбутній посаді.
Однак, щоб результати тестів були достовірними, тести, які
використовуються як методи відбору, мають бути науковими, а не
популярними. Переважна більшість рішень щодо відбору претендентів на
вакантні посади в провідних фірмах приймаються з урахуванням
результатів співбесід. До методів відбору належать також наведення
довідок про кандидата (надання рекомендацій) та випробувальний термін
роботи в організації. Основою правильного підбору кадрів є наявність
об’єктивної інформації про працівника і формальних вимог до вакантної
посади.
Загальна компетентність державного службовця визначається також
його

особистими

психологічними,

моральними

якостями

та

інтелектуальними здібностями. Визначення якостей, якими володіє
державний чиновник, в усі часи залишалось необхідною умовою
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технології влади і управління. Ще з давніх часів, коли управління
прийняло форму мистецтва підбору людей на державні посади, з’явилась
необхідність у більш точному виявленні їх здібностей, визначенні їх
професійних якостей, обов’язкових для виконання тих чи інших функцій.
Сьогодні реалізуються технології відбору кадрів на державну службу,
які базуються на положеннях Конституції України, Закону України «Про
державну службу», Положенні про роботу з кадрами в центральних та
місцевих органах державної виконавчої влади, низці інших нормативних
документів, що визначають правила та порядок відбору та прийому на
роботу працівників, їх переміщення, організацію атестації державних
службовців і роботу з резервом кадрів.
Набір

кандидатів,

відбір,

розвиток

та

збереження

висококваліфікованої й мотивованої державної служби доконечні для
ефективного надання державних послуг. Державна служба має являти
собою взірець поведінки, бути такою, що не лише змусить громадськість
поважати діяльність уряду, а й буде приваблювати людей на роботу в
державній службі.
Отже, у процесі формування кадрового потенціалу державної служби
головним є забезпечення об’єктивної й комплексної оцінки професійних та
особистісних якостей претендентів на основі чітко регламентованих
правил та кваліфікаційних вимог. Недотримання процедур відбору на
державну

службу

призводить

до

зниження

професіоналізму

і

компетентності державних службовців, неоднорідності кадрового складу.
Як свідчить практика, це, у свою чергу, призводить до невміння
працівниками самостійно приймати рішення, застосовувати прийоми
наукового прогнозування, вирішення конфліктів.
Таким чином, питання набору кадрів на державну службу в Україні
потребує доопрацювання в чинному законодавстві та нормативних актах з
метою уточнення проведення процедур відбору відповідно до сучасних
ефективних технологій, які вже давно застосовуються як у відомих
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успішних зарубіжних і вітчизняних приватних структурах, так і в
державних органах влади розвинених країн. Основні проблеми та
прогалини в існуючій системі добору персоналу державної служби
потребують подальшого наукового аналізу та вивчення з метою
вдосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в
Україні.
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факторів в практиці управління колективом. Розглядається класифікація
соціально-психологічних факторів та запропоновано модель сприятливого
соціально-психологічного клімату в колективі.
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На сьогоднішній день актуальною проблемою є дослідження
особливостей використання соціально-психологічних факторів в практиці
управління колективом на підприємстві. Адже саме під впливом соціальнопсихологічних факторів в управлінні формуються суспільна свідомість,
психологічні зв'язки в колективі та сумлінне відношення до праці.
Метою статті є обґрунтування особливостей використання соціальнопсихологічних факторів в управлінні на підприємстві.
Дослідженням використання соціально-психологічних факторів в
управлінні на підприємстві займались такі науковці, як Ф.Тейлор, К.
Платонов, П. В. Журавльова, Г. М. Андрєєва, Л. І. Михайлова, Ф. Хедоурі,
М. Н. Корнєв та інші.
В сучасних умовах постійно зростаючої конкуренції все більш
вагомою стає роль соціально-психологічних факторів в управлінні, адже
забезпечення високої продуктивності праці на будь-якому підприємстві
можливе лише в тому випадку, якщо ефективно використовуються
індивідуальні й психологічні особливості кожного працівника.
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Соціально-психологічні фактори визначаються якістю трудових
колективів, їх соціально-демографічним складом, рівнем підготовки,
трудової активності, стилем керівництва в підрозділах і на підприємстві в
цілому, що формує соціально-психологічний клімат [7].
Варто зазначити, що завдяки соціально-психологічному управлінню
вдається досягти відповідальності працівників за робочим процесом,
стійкості, стабільності, а також, підтримувати основні параметри,
забезпечувати якісний цілеспрямований розвиток всього підприємства.
Кожному трудовому колективу та кожній групі людей притаманний
певний психологічний клімат. Тому важливою умовою створення й
розвитку

трудових

колективів

є

дотримання

в

них

принципів

психологічної сумісності. Недостатня увага до соціальних і психологічних
факторів управління є основою несприятливих взаємовідносин у колективі,
що може призвести до різкого зниження продуктивності праці [8].
Відмітимо те, що кожна людина за своєю природою є унікальною і
неповторною. Її психічний склад являє собою те чи інше поєднання
особистісних рис і властивостей, що створює своєрідність характеру в
цілому. Крізь призму особливостей індивіда відображується вплив на
нього з боку зовнішнього середовища.
Відносини людини до даних впливів, що виражаються в її особистих
думках і настроях, в поведінці, являють собою її індивідуальний «внесок»
у формування клімату групи. Психіку колективу не слід розуміти як суму
індивідуально-психологічних особливостей кожного з її членів. Це якісно
нове утворення. Тому, для формування того чи іншого соціальнопсихологічного клімату групи мають значення не стільки індивідуальні
властивості її членів, скільки ефект їх поєднання. Рівень психологічної
сумісності членів колективу є фактором, який обумовлює у великій мірі
його клімат [1].
Зауважимо, що індивідуально-психологічні відмінності між людьми
залежать від динамічних особливостей їх психіки, а саме, рівня
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інтенсивності психічних процесів і станів, швидкості їх перебігу. Ці
відмінності виявляються в загальній активності людини, її моториці,
емоційності

і

відзначаються

достатньою

постійністю.

Сукупність

індивідуальних особливостей, які характеризують динамічну та емоційну
сторони поведінки, діяльності і спілкування людини, називається
темпераментом (Табл.1) [6].
Таблиця 1.
Види темпераменту особистостей
№

Види

1.

Холерик

2.

Сангвінік

3.

Флегматик

4.

Меланхолік

Характеристика
Людина холеричного темпераменту енергійна, неврівноважена,
схильна до бурхливих емоцій, швидких рухів, різких змін настрою,
пристрасна в роботі, здатна до лідерства.
Позитивним для холерика є здатність зосереджувати значні зусилля
протягом короткого часу, а недоліком те, що при тривалій роботі
йому бракує витримки.
Сангвініку властиві висока психічна активність, врівноваженість,
швидка зміна вражень, легкість і гнучкість у спілкуванні.
Сангвінік відзначається високою працездатністю, швидкою
реакцією, однак у нього швидко падає інтерес до роботи.
Флегматик відзначається деякою повільністю, інертністю, стійким
настроєм, постійністю і глибиною почуттів, розміреними діями і
мовою, серйозністю, наполегливістю в роботі.
Флегматик здатний довго і наполегливо працювати, але він не може
швидко переключатися на інші завдання.
Меланхоліку властиві сповільненість рухів, стриманість у мові,
низький рівень психічної активності, схильність до глибоких
переживань, замкненість, некомунікабельність.
Меланхолік відзначається великою витримкою, але повільним
входженням в роботу.

Отже, властивості темпераменту виявляються в основному у
своєрідності виконання роботи. Наявність у колективі особистостей різних
типологічних структур сприяє більш ефективній трудовій діяльності за
умови, якщо завдання розподіляються з врахуванням цих особливостей.
Звернемо увагу на те, що під соціально-психологічними факторами
(чинниками) здебільшого розуміють всі зовнішні і внутрішні умови, які
впливають на формування групових відносин і їх відображення в
загальному груповому настрої [4].
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Розглянемо класифікацію соціально-психологічних факторів та їх
характеристику, що представлені у табл. 2 [2].
Таблиця 2.
Класифікація соціально-психологічних факторів
Види

Характеристика факторів
У зв'язку зі збільшенням оснащення підприємств складними системами
керування сумісна діяльність по виконанню завдання приймає суттєве
значення. Будь-який колектив виявляє вплив на працездатність та безпечну
діяльність його членів, а ефективність групової діяльності в свою чергу
залежить від функціональних можливостей кожної людини. При сумісній
Згуртованість діяльності успішність досягнення мети та завдань в основному
колективу
визначається груповою активністю та характером внутрішньогуртових
взаємин, атмосферою в колективі. Під гуртовою активністю розуміють
сумісну діяльність людей, спрямовану на виконання загальних завдань.
Вона тісно пов'язана зі структурною організацією групи, раціональним
розподілом функціональних обов'язків, професійною підготовкою
спеціалістів, підпорядкуванням особистих інтересів та потреб колективним
завданням трудового колективу.
Характер атмосфери в колективі зумовлений системою взаємовідносин між
його членами в процесі виконання роботи (ділові взаємовідносини) та
міжособистісними відношеннями поза нею. Ділові відношення (формальні)
Характер
в колективі багато в чому залежать від структурної організації колективу та
атмосфери
регламентуються функціональними обов'язками особового складу,
колективу
керівними документами та соціальними нормами поведінки. Саме тому
міжособистісні відношення є одними з головних та визначних факторів у
формуванні та розвитку атмосфери (мікроклімату, психологічного клімату)
всередині колективу.
В залежності від характеру та вираженості мікроклімат колективу може
характеризуватись як дружелюбний, нейтральний, осередковоконфліктний
або загальноконфліктний. Характер міжособистісних відносин суттєво
впливає на функціональний стан, ефективність та безпечну діяльність
колективу. В згуртованих та дружних колективах майже не
Мікроклімат спостерігаються різні відхилення в поведінці людей при повній чи
колективу
частковій ізоляції і навпаки: при несприятливому кліматі рівень
психологічної несумісності зростає. Причинами психологічної несумісності
в колективах в більшості випадків є негативні риси характеру (егоїзм,
грубість, пихатість) або ж такі особливості поведінки, як пасивність,
необгрунтована причепливість при виконанні обов'язків, несхожість
поглядів на деякі аспекти праці, побуту, відпочинку і т.д.
Стосунки між членами колективу, їх спрямованість і ефективність
залежать, з одного боку, від широти та спільності інтересів, а з другого - від
їх індивідуально-психологічних особливостей, які в основному й
визначають характер внутрішньогрупової атмосфери. В залежності від
Стосунки між здібності контролювати свою поведінку, товариськість, емоційну стійкість
членами
та інші особисті якості всіх членів колективу можна розділити на такі, які
колективу
сприймаються або ж не сприймаються групою. Останні є одним з головних
джерел напруженості атмосфери, а при деяких умовах - розвитку
конфліктної ситуації. Неадекватні взаємовідносини, як причина
напруженості та конфліктності атмосфери серед колективу, можуть
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Продовження таблиці 2.

Сумісність

скластись і між особистостями, які сприймаються в колективі як наслідок
суперництва та боротьби за неформального лідера.
Важливість вивчення індивідуальних якостей членів, колективу пов'язана з
тим, що не дивлячись на відносну стійкість якостей особистості, вони
змінюються під впливом умов навколишнього середовища, особливостей
професійної діяльності. Тому в залежності від умов та особливостей дії
інших факторів, тривалості виконання роботи, особливу увагу потрібно
звертати на підтримку сприятливої групової атмосфери та групової
сумісності. Під груповою сумісністю колективу розуміється поєднання
таких індивідуумів, які за своїми соціально-психологічними властивостями,
психофізіологічними якостями та показниками функцій організму
забезпечують максимально можливий результат при мінімальній
психофізіологічній ціні діяльності взаємодіючих людей в колективі.
Сумісність - необхідна умова успішної діяльності трудового колективу.
Критеріями її оцінки є результати ефективної професійної діяльності та
суб'єктивне задоволення сумісною діяльністю. Психологічна сумісність чи
несумісність членів колективу найшвидше та найвідчутніше проявляється в
екстремальних та конфліктних ситуаціях.

Варто відмітити, що зростання ролі соціально-психологічних факторів
на сучасному етапі пояснюється змінами змісту суспільної праці:
покращенням її творчого й інтелектуального початку, а також зростанням
культурного й професійного рівня працівників. Також, зростають вимоги
до соціальних і психологічних умов виробництва, з одного боку, і до
психологічних якостей працівника (пам´ять, фантазія, мислення тощо) - з
іншого.
На підприємствах завдання будь-якого керівника полягає в тому, щоб
виховувати і підтримувати високі почуття власної гідності у своїх
підлеглих. Люди з високим рівнем такого почуття відрізняються
послідовністю

дій,

легше

справляються

зі

своїми

внутрішніми

конфліктами, виявляють високий самоконтроль. Це - врівноважені,
тактичні, спокійні та незалежні люди. Вони постійно підвищують свій
рівень загального розвитку, ретельно виконують покладені на них
обов´язки [3].
Необхідно також відзначити, що у процесі спілкування, і взаємин
виникають і розвиваються різні соціально - психологічні явища й процеси:
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взаємні

вимоги

й

вселяння,

постійні

загальні

взаємні

оцінки,

співпереживання й співчуття, психологічне суперництво й змагання,
наслідування й самоствердження, престиж та інше. Всі вони є стимулами
діяльності й поводження працівників, механізмами саморозвитку й
формування кожної особистості в колективі. Тому будь-якому керівнику
на підприємстві необхідно обов’язково забезпечити “зворотний зв’язок” з
колективом, а це передбачає знання тих психологічних факторів, які
визначають зміст і характер соціально-психологічного клімату в цілому
[9].
Позитивний соціально-психологічний клімат в колективі не є
продуктом спонтанного його розвитку. Він є нагородою за завзяту,
цілеспрямовану і тривалу працю всього колективу, результатом добре
спланованої й організованої діяльності.
До головних характеристик сприятливого та ефективного соціальнопсихологічного клімату, на формування якого має орієнтуватися будь-яке
підприємство, належать такі (табл. 3) [5].
Таблиця 3.
Модель сприятливого соціально-психологічного клімату
Основні параметри соціальнопсихологічного клімату
Стосунки
Спілкування
Ставлення до праці
Переважаючі цінності
Рівень громадської думки
Ставлення до мети спільної
діяльності
Переважний емоційний настрій
Емоційне реагування на негативні
явища
Загальне емоційно-особистісне
відчуття кожного члена колективу

Основні характеристики соціальнопсихологічного клімату
Гуманні, ставлення з повагою до кожного
члена колективу
Взаємодопомога, ввічливість
Творча спрямованість на інноваційну
діяльність
Особистість, духовні потреби,
самоактуалізація
Принциповість, взаємовимогливість,
дисциплінованість
Позитивне, згуртованість
Оптимістичний
Переживання, співчуття, активний пошук
резервів подолання негативних явищ
Почуття захищеності
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Таким чином, на підставі викладеного вище можна зробити висновки,
що

використання соціально-психологічних факторів та соціально-

психологічний розвиток колективу є основною та вагомою частиною
формування сприятливого соціально-психологічного клімату в середині
колективу.

Саме

ефективне

використання

соціально-психологічних

факторів в управлінні колективом являється ключем до успіху і
процвітання будь-якого підприємства.
Тому, керівникам будь-яких рівнів управління необхідно серйозну
увагу

приділяти

заходам,

які

дозволять

поліпшити

соціально-

психологічний клімат в колективі, а саме: займатись розробкою головної
місії та цінностей підприємства, формуванням корпоративних правил та
корпоративної

культури,

а

покращенням

мікроклімату

також,

збільшенням

колективу

за

згуртованості

рахунок

та

проведення

корпоративних тренінгів, проведення свят та неформальних зустрічей зі
співробітниками.
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УДК 331.108(045)
Т. В. Міронченко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАДРОВА ПОЛІТИКА: ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ,
МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
У стaтті розкривається сутність кадровoї політики як основної
конкурентнoї перeваги підприємства в сучасних умовах розвитку
економіки України. Проаналізовано складові кадрової політики та
визначено основний напрям у роботі з персоналом підприємства для
підготовки високо професійних працівників, які б сприяли розвитку
підприємства.
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Ключові слова: кадрова політика, кадри, пасивна політика, реактивна
політика, превентивна політика, авантюристична політика.
Становлення ринкової економіки України безпосередньо пов’язано з
ефективністю розвитку підприємств усіх форм власності. Промисловість
значною мірою обумовлює соціально-економічний стан країни та визначає
рівень

її

економічного

розвитку.

У

зв’язку

з

цимпостаютьзавданнязабезпеченняпромисловихпідприємствкваліфіковани
м персоналом.
Кадрова політика підприємства останнім часом висвітлювалась у
працях таких науковців, як О. В. Крушеницької, О. Є. Кузміної, О. Г.
Мельник, Д. П. Мельничук, Г. В. Осовської, Ю. І. Палехи, Л. Б.
Пошелюжної, О. І. Синицької, В. Ю. Самуляк, О. В. Сардак, Р. В. Фещур,
А. Д. Чикуркової та ін.
Метою статті – є проведення аналізу кадрової політики, зокрема
важелів впливу на її ефективність, а також механізмів та інструментів
реалізації.
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. Існують різні точки зору щодо визначення поняття
«кадрова політика». Наприклад, Крушельницька О. В. і Мельничук Д. П.
вважають, що «кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм
організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та
використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його
мотивації і стимулювання» [4, с. 221].
Маслов Є. В. визначає кадрову політику як «головний напрям у роботі
з кадрами, набір основних принципів, що реалізуються кадровою службою
підприємства» [3].
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На думку Стец В. А., Стец І. І. та Костючик М. Ю., «кадрова політика
підприємства – це цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми
кадрової роботи, стилі її проведення в організації і плани використання
робочої сили» [6].
Термін «кадрова політика» може розглядатися у широкому та
вузькому змісті:
– у широкому – це система принципів і норм, згідно з якими поєднуються
людські ресурси та стратегія розвитку країни, регіону, підприємства,
обумовлюючи всі заходи роботи з персоналом: підбір, прийом, оцінку,
навчання, планування кар‘єри;
– у вузькому – це система конкретних правил, побажань, обмежень у
взаємозв’язках працівників, які можуть бути використані для вирішення
конкретної проблеми у сфері менеджменту персоналу [3].
Таким чином, кадрова політика підприємства – це сукупність
принципів, методів, форм, заходів і процедур із формування, відтворення,
вдосконалення та використання персоналу, створення оптимальних умов
праці, її мотивації та стимулювання.
Основними складовими кадрової політики є: політика набору, відбору
і розстановки кадрів; політика профорієнтації, адаптації та підвищення
кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика управління службовим
зростанням; політика стимулювання; соціальна політика.
Кадрова політика підприємства повинна бути розрахована на
тривалий термін і мати чітку спрямованість на розвиток людських
ресурсів,

вдосконалення

кадрів,

певну

перспективу

економічного,

політичного та культурного росту суспільства.
Існують такі основні рівні кадрової політики підприємства:
1.Державний рівень - визначення місця і ролі кадрів у суспільстві,
найважливіших напрямів і принципів роботи державних структур з
кадрами, головних критеріїв їх оцінки, раціонального використання
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кадрового потенціалу країни, забезпечення високого професіоналізму
управлінського процесу.
2.Рівень підприємства - забезпечення поєднання інтересів працівників
з цілями підприємства, підвищення їх зацікавленості у вищій ефективності
праці, поліпшення кількісних і якісних показників роботи [4, c.159].
Відповідно до вищенаведених критеріїв слід розрізняти тип кадрової
політики підприємства, вибір якої визначає ті чи інші конкурентні
переваги (рис.1).

Рисунок 1. Типи кадрової політики підприємства [2]
Типи кадрової політики підприємства можна класифікувати за
певними напрямами. Перший напрям пов’язаний із рівнем усвідомленості
тих правил і норм, які є підґрунтям кадрових заходів та безпосереднього
впливу управлінського апарату на кадрову ситуацію на підприємстві. За
цим напрямом виділяють такі типи кадрової політики:
1. Пасивна кадрова політика. Керівництво підприємства за подібної
кадрової політики працює в режимі екстреного реагування на конфліктні
ситуації, які намагається усунути будь-якими засобами, найчастіше не
намагаючись зрозуміти причини і можливі наслідки.
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2. Реактивна кадрова політика. За такої політики керівництво
підприємства здійснює контроль за симптомами негативного стану в
роботі з персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризи: виникнення
конфліктних ситуацій, відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили
для вирішення завдань, брак мотивації до високопродуктивної праці.
3. Превентивна кадрова політика. Кадрова служба підприємств має не
тільки засоби діагностики персоналу, а й прогнозування кадрової ситуації
на середньостроковий період. У програмах розвитку підприємства
передбачаються короткострокові та середньострокові прогнози потреб у
кадрах, а також стратегічні завдання з розвитку персоналу.
4.Активна кадрова політика. Керівництво має не тільки прогнози, а й
засоби впливу на ситуацію, а кадрова служба розробляє антикризові
кадрові програми, проводить постійний моніторинг ситуації і корегує
виконання програм відповідно до параметрів зовнішньої та внутрішньої
ситуації [7, с. 116].
Другий напрям пов’язаний із визначенням ступеня відкритості до
зовнішнього середовища та орієнтований на власний або залучений
персонал. За цим напрямом виділяють два типи кадрової політики –
відкриту і закриту.
Відкрита кадрова політика характеризується тим, що підприємство
прозоре для співробітників на будь-якому рівні при прийнятті на роботу як
на низову, так і на керівну посади. Прийняття на роботу спеціалістів
високої кваліфікації проводиться на основі конкурсного відбору. Цей тип
кадрової політики притаманний підприємствам, які ведуть конкурентну
політику, зорієнтовану на швидке зростання обсягів виробництва та
завоювання передових позицій на зовнішньому ринку [7, с. 114].
Закрита кадрова політика ґрунтується на принцип і просування на
вищі посади тільки «своїх» працівників. Цей тип кадрової політики
застосовується в умовах дефіциту кадрових ресурсів.
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Кадрова політика має забезпечити індивідуальний підхід до своїх
працівників. На будь-якому підприємстві кадрова політика виконує ряд
завдань (рис.2).

Рисунок 2. Основні завдання кадрової політики [4, с.200].
Таким чином, кадрову політику направлено на формування такої
системи роботи з кадрами, яка орієнтувалася б на отримання не тільки
економічного, але і соціального ефекту за умови дотримання чинного
законодавства.
Для підвищення ефективності кадрової політики вітчизняним
підприємствам слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках
роботи з персоналом:
- створення центру навчання;
- підготовка та перепідготовка кадрів;
- проведення атестації керуючих працівників, спеціалістів та службовців,
результати якої використовуються з метою забезпечення відповідності
кадрів до зростаючих вимог;
- робота з резервом кадрів;
- систематична оцінка кадрів;
- розвиток корпоративної культури та стимулювання працівників;
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- розширення переліку видатків на соціальну підтримку співробітників, а
саме:
- страхування життя для окремих категорій співробітників, роботу яких
пов’язано з ризиком для життя; допомога сім’ям з малолітніми дітьми;
виділення засобів на підтримку ветеранів;
- виділення коштів на пільгові обіди, на відпочинок, придбання спеціальної
одежі; витрати на навчання співробітників, підвищення їхньої кваліфікації;
витрати щодо набору нових співробітників;
- витрати на рекламу про набір спеціалістів на конкретні місця, оплату
праці психологів;
- витрати на загальні свята та ритуали (день народження підприємства,
галузеве свято, ритуал посвячення новачків до числа співробітників) [5,
с.230].
Керівництву будь-якого підприємства слід також більше уваги
приділяти такому заходу як планування кар’єри

робітника, яке

орієнтоване на визначення стратегії й етапів розвитку і просування
фахівців. Цей процес полягає у зіставленні потенційних можливостей,
здібностей і цілей людини, з вимогами організації, стратегією і планами її
розвитку, що виражається в складанні програми професійного і посадового
росту.
Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що
кадрова

політика

буде

ефективною

лише

тоді,

коли

персонал

підприємства, максимально використовуючи свій потенціал, виконає
поставлені перед ним завдання. На жаль, на ринку праці вивільняються
спеціалісти в одних галузях праці, тоді як в інших галузях їх не
вистачає;постійно відбувається старіння робочої сили; зростає кількість
працівників, які здобули освіту багато років тому і компетенція яких не
відповідає новим вимогам передових технологій.
Підготовка кваліфікованого персоналу, що відповідає сучасним
стандартам, можлива в разі забезпечення зв’язку ринку праці з освітніми
477

закладами та впровадження комплексного підходу до визначення
кваліфікації персоналу.
Управління персоналом є найважливішим аспектом у діяльності
підприємства, тому постійне проведення аналізу діяльності персоналу,
розробка гнучких схем мотивації праці, моніторинг ринку праці,
обґрунтоване прийняття управлінських рішень – це важливі напрями
проведення ефективної кадрової політики.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

розглянуто

основні

складові

елементи

внутрішнього

середовища підприємства та надано їх характеристику. Виявлено вплив
зміни компонентів мікросередовища на розвиток підприємства в цілому
та надано рекомендації щодо удосконалення управління внутрішнім
середовищем підприємства.
Ключові

слова:

внутрішнє

середовище

підприємства,

стратегія

діяльності підприємства, ціль, завдання, структура, технологія, персонал
підприємства.
Для

визначення

ефективного

напряму

розвитку

будь-якого

підприємства і прийняття управлінських рішень різного характеру
необхідно проаналізувати стан, проблеми і потенціал і перспективи
розвитку середовища його функціонування.
Актуальність дослідження внутрішнього середовища зумовлена тим,
що підприємство існує і розвивається завдяки наявності в ній певних
елементів, які дають можливість своєчасно і адекватно реагувати на
процеси, що відбуваються у зовнішньому оточенні. Ці елементи і
формують внутрішнє середовище підприємства. Без врахування їх якісного
та

кількісного

стану

не

можна

говорити

про

створення

конкурентоспроможного та довготривалого підприємства в сучасних
ринкових умовах.
Аналізу внутрішнього середовища підприємства присвячено безліч
наукових робіт як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних
вчених

вагомий

внесок

у

розвиток

проблеми

управління

мікросередовищем підприємства зробили В.Л. Дикань,. В.О. Зубенко, О.В.
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Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко, Т.А. Нікітіна, А.О. Сазонова,
Г.А. Рижкова та інші.
Ціль даного дослідження полягає у виявленні дієвих шляхів
удосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства.
Внутрішнє середовище як складова частина загального середовища
підприємства знаходиться у його межах та включає в себе п’ять наборів
ключових процесів. Згідно із дослідженнями різних вчених склад
елементів може бути дуже різним, проте суть залишається та сама. Перелік
та характеристика потенціалів підприємства, виділених Рижковою А.Г. [2],
представлена у табл. 1.
Таблиця 1.
Складові елементи внутрішнього середовища підприємства
Потенціал

Характеристика
Охоплює такі процеси, як: взаємодія менеджерів і
робітників; наймання, навчання і кар’єрне зростання
Кадровий потенціал
кадрів; оцінка результатів праці і стимулювання;
створення і підтримка взаємовідносин між працівниками і
т. п.
Включає: комунікаційні процеси; організаційні структури;
Організаційний потенціал норми,
правила,
процедури;
розподіл
прав
і
відповідальності; ієрархію підпорядкування.
Включає різні характеристики процесів виробництва
продукції,
постачання
і
ведення
складського
Виробничий потенціал
господарства; обслуговування технологічного парку;
здійснення досліджень і розробок.
Охоплює ті процеси, що пов’язані з реалізацією продукції:
Маркетинговий потенціал ціноутворення, просування продукту на ринку, вибір
ринків збуту і систем розподілу.
Включає процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного
використання і руху грошових коштів підприємства,
Фінансовий потенціал
ліквідності, прибутковості, створення інвестиційних
можливостей тощо.

Основними складовими елементами мікросередовища підприємства
згідно із дослідженнями Химич І. та Погайдак О. є:
– склад засновників;
– розмір власного капіталу;
– компетентність вищих органів управління на підприємстві;
– досвід в обранні сфери підприємницької діяльності;
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– цілі та завдання;
– організаційна структура підприємства;
– інформаційне забезпечення;
– організація планування, стратегія, тактика;
– інновації, досягнення;
– технологія ведення бізнесу;
– комплекс маркетингу;
– концепція управління, стиль керівництва;
– корпоративна культура на підприємстві;
– організація обліку та аналізу;
– контроль за ефективністю діяльності;
– психологічний клімат у колективі;
– службова кар’єра на підприємстві;
– комп’ютеризація, АРМ [3, с. 119].
Багато науковців виділяють інші групи елементів внутрішнього
середовища, зокрема Нікітіна Т.А. та Сазонова А.О. [1, с. 39-40]
виокремлюють п’ять компонентів мікросередовища підприємства, що
зображені на рис. 2.

Рисунок 1. Елементи мікросередовища підприємства
Всі ці компоненти охоплює система менеджменту, що орієнтується в
своїй роботі на виконання таких завдань:
– визначення цілей підприємства;
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– формування під обрані цілі організаційної структури, що дасть
змогу взаємодіяти всім членам підприємства згідно із тими функціями, які
вони виконуватимуть для досягнення мети підприємства;
– залучення у процес тієї технології, яка гарантуватиме оптимальне
співвідношення витрат ресурсів і результату;
– підбір персоналу і формування для нього дієвого мотиваційного
механізму задля найоптимальнішого досягнення загальної мети діяльності
підприємства.
Для удосконалення управління внутрішнім середовищем, підвищення
конкурентоспроможності і ефективності функціонування підприємства в
цілому необхідно регулярно і комплексно здійснювати модернізацію усіх
компонентів його мікросередовища.
Після

визначення

керівництвом

цілей

і

завдань

діяльності

підприємства необхідно довести до відома працівників план дій,
згуртувати колектив та координувати всі зусилля у визначеному напрямку.
Багато менеджерів не повідомляють персоналу про стратегію розвитку
підприємства, чим роблять помилку, адже обмежують ініціативність
колективу, працівники можуть внести вагомі поради у досягненні цієї
стратегії. Трудовий колектив, який не має доступу до управління
організацією не відчуває своєї вагомості для підприємства, що призводить
до зниження продуктивності праці.
Ефективна діяльність підприємства неможлива без спеціалізованого
розподілу праці, за якого кожний вид роботи доручається тим фахівцям,
котрі можуть зробити її краще, ніж інші. Здійснення розподілу праці і
координування дій виконавців – одне із найважливіших завдань
менеджменту, розумне вирішення якого дає змогу підприємству бути
продуктивнішою порівняно з конкурентами. Результатом горизонтального
та вертикального розподілу праці є структура підприємства.
Для

покращення

стану

структури

підприємства

необхідно

здійснювати, окрім спеціалізованого розподілу праці, контролювання за
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виконанням посадових обов’язків. Контроль слід здійснювати окремо по
кожному підрозділу, тому що збої в навіть в одному з відділів впливають
на всю систему підприємства. Завданням менеджменту повинно стати
визначення системи взаємодії, інформаційних зв’язків між підрозділами та
забезпечення їх всіма необхідними ресурсами.
Удосконалення технології супроводжується чималими матеріальними
затратами, проте це є виправданим кроком. При правильному нововведенні
технології та відповідному навчанні персоналу, всі витрати підприємства
швидко окупляться та принесуть бажаний результат.
У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища часто
вирішальним

фактором,

який

забезпечує

підприємству

успішне,

довготривале функціонування та гарну репутацію, стає персонал.
Особливого значення набуває творче, продуктивне, інтелектуальне
ставлення працівника до виконання службових обов’язків, спрямованих на
досягнення високих показників діяльності підприємства.
Ефективність діяльності підприємства за інших однакових умов
визначається особистим ставленням людини до праці, її трудовою
поведінкою та мотивацією. Керівництву організацій вкрай необхідно
концентрувати увагу на оптимальному поєднанні матеріальних та
нематеріальних мотивуючих елементів, тому що основним фактором для
працівників є отримання гарантованої заробітної плати, а для вітчизняних
роботодавців в умовах обмеженості ресурсів неабиякої актуальності
набуває застосування методів нематеріального стимулювання праці.
Отже, внутрішнє середовище визначається внутрішніми складовими,
які безпосередньо впливають на функціонування підприємства.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Досліджено проблеми розвитку та мотивації персоналу на вітчизняних
підприємствах, роль корпоративної культури у розвитку мотивації
персоналу. Розглянуто вплив психологічних аспектів мотивації на
ефективність розвитку персоналу, мотиваційних механізмів у сучасному
підприємництві. Значна увага зосереджена на обґрунтуванні необхідності
врахування психологічних аспектів при найманні, розвитку та інших
важливих напрямках управління персоналом.
Ключові слова: розвиток персоналу, мотивація персоналу, корпоративна
культура, управління персоналом, кваліфікація, психологічний аспект.
Проблему адекватного до сучасних вимог розвитку персоналу (РП),
оптимального використання трудового потенціалу як важливого фактора
конкурентоспроможності підприємства не завжди вдається практично
вирішити у системі загального управління вітчизняними підприємствами.
У сучасному підприємництві недостатньо впроваджуються ефективні
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напрямки РП (навчання і підвищення кваліфікації, планування кар’єри,
формування резерву працівників) під

час

інноваційної

та

діяльності

підприємств

здійснення
управління

виробничої,
персоналом.

Недостатнє врахування окремих аспектів РП пояснюється не тільки
відсутністю коштів підприємств, але й нерозумінням управлінцями
важливості цієї проблеми, швидкої окупності грошових коштів і зусиль,
вкладених у підвищення ефективності діяльності на основі РП та дієвих
мотиваційних механізмів на підприємстві.
Умови формування та вдосконалення методів РП ,корпоративної
культури компанії всебічно розглянули вчені і практики М.Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, С.Дж. Сайлас, А. Бхайд, Р. Перо, Н. Тічі, В.
Леонард, Т. Госс, Р. Паскаль, А. Томпсон, Я. Джонс, Д. Оліан, С. Рінз, М.
Полліт, А. Стрікленд та ін. Закордонні і вітчизняні вчені В.Н. Беседіна,
Н.А. Волгіна, С.А. Карташова, Н.Я. Коваленко, О.В. Крушельницька, О.М.
Левченко, Л. Москвіна, А.А. Нікіфорова, В.А. Савченко вказують, що на
ринку праці формуються стійкі тенденції посилення уваги до якісних
показників робочої сили, раціонального використання і розвитку найманих
працівників підприємств.
Низький професійний та кваліфікаційний рівень працівників є
однією з головних причин низької конкурентоспроможності підприємства,
що впливає на рівень прибутковості підприємства і, своєю чергою,
обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації, розвитку
персоналу (РП).
Сучасний рівень інформаційного, комунікаційного та програмного
забезпечення, а також виробничих та управлінських технологій, пов’язане
з ним технологічне і технічне переоснащення підприємств підвищують
вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.
Тому метою важливого процесу РП на підприємстві є підготовка
конкурентоспроможних високопрофесійних працівників, мотивованих до
максимальних зусиль для завоювання ринків, підвищення якості продукції,
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ефективного використання всіх видів ресурсів та зниження собівартості
продукції.
Недосконалість існуючих систем і заходів розвитку персоналу та
механізмів мотивації працівників зумовлена такими чинниками:
−

недостатнім

врахуванням

глобалізаційних

процесів,

всезростаючими вимогами до кваліфікації працівників на ринку праці;
− складністю РП у сучасних фінансових умовах діяльності
підприємств, врахування особистісних аспектів розвитку та мотивації
працівників;
− суб'єктивність при вивченні та формуванні мотиваційних
механізмів РП; врахування необхідності онтогенетичного розвитку
вищезгаданої

мотивації

від

феноменологічних

даних

до

ширших

узагальнень та теоретичних побудов;
− недостатнім врахуванням психологічних аспектів при РП та
мотивації персоналу, формуванні та впровадженні дієвих механізмів
мотивації працівників з метою підвищення РП;
− необхідністю формування тіснішого зв’язку РП з корпоративною
культурою.
Розвиток персоналу – це система навчання, організаційного
розвитку та професійного зростання персоналу, функціонування якої
спрямовано на вирішення поточних і стратегічних завдань організації
завдяки

забезпеченню

більшої

індивідуальної

та

організаційної

ефективності.
Основна мета РП – збільшення «віддачі» кожного працівника,
структурного підрозділу та організації загалом. Система РП передбачає:
професійне навчання; планування та розвиток кар'єри; створення та
ведення

кадрового

резерву;

розкриття

потенціалу

працівників,

найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок.
Основною метою РП корпорації є формування та максимальне
використання

кадрового

потенціалу
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для

забезпечення

здатності

працівників ефективно розв'язувати складні завдання, викликані швидкою
зміною факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Досягнення
зазначеної мети управління РП вимагає забезпечення:
− відповідності структури та якості кадрів до змінних потреб
підприємства та його ефективної взаємодії з іншими об'єктами ринкових
відносин;
− постійного підвищення рівня кваліфікації та розвитку персоналу;
− формування ефективних мотиваційних механізмів РП, врахування
психологічних аспектів мотивації та зростання ролі корпоративної
культури у мотивації персоналу.
Зміна

потреби

в

кадрах,

розвиток,

підвищення

кваліфікації

персоналу вимагають правильного вибору методів навчання та підвищення
кваліфікації, врахування індивідуального підходу до потреб кожного
працівника [1].
Сучасна
формування

складність

ринкових

найсприятливішого

структурованого

простору

для

умов

діяльності

підприємства

передбачають

ефективну

підприємств,
функціонально
взаємодію

із

державними та регіональними органами управління, постачальниками,
конкурентами,

споживачами,

співробітництва

із партнерами

організацію

ефективного

ділового

по бізнесу. Правильна організація

підприємницької діяльності має на меті прогнозування і передбачення
впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємця, своєчасне
реагування на змінні умови діяльності підприємства. Цим динамічним
зовнішнім умовам діяльності протистоять відносно статичне внутрішнє
середовище, яке має свій внутрішній порядок, зумовлений організаційною
структурою, цінностями та організаційною культурою підприємства.
Ефективна діяльність підприємства передбачає узгоджену роботу
структурних

підрозділів,

формальних

та

неформальних

груп

на

підприємстві, результативну взаємодію керуючої і керованої підсистеми,
окремих членів трудового колективу підприємства. У дослідженні
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підприємство розглядається як частковий конкретизований випадок
організації – структурованої управлінської одиниці, яка має свою мету
діяльності, завдання, організаційну структуру, технології та персонал.
При

цьому

саме

персонал

–

людський

капітал

–

є

тим

найважливішим фактором успішної підприємницької діяльності, який
вдало використовує інші фактори виробництва і забезпечує їх максимальну
віддачу. Здатність підприємства навчатися і розвиватися швидше за своїх
конкурентів є джерелом його соціальних, стратегічних і економічних
переваг. Для підприємця, керівника повинно бути зрозуміло, що саме
люди, турботливо підібраний ним персонал, який пройшов певні етапи
розвитку, зможе успішно виконувати виробничо-організаційні завдання,
формувати творчі і результативні колективи, оптимально використовувати
капітал, обладнання, інформаційні та матеріальні ресурси. За умов
безперервного

навчання

і

підвищення

кваліфікації

працівників

підприємства управлінці не мають необхідності звільняти робітників і
витрачати кошти на підбір, навчання і підготовку нового персоналу.
Одним

з

основних

взаємопов’язаних

напрямів

процесів

РП

розвитку

підприємств

є

організація

конкурентоспроможних

і

особистісних здібностей працівника.
Недоліки у розвитку персоналу на підприємствах:
− недостатнє врахування психологічних аспектів при виборі
професійної діяльності, інноваційної діяльності у сфері управління
персоналом

та

безпосередньої

виробничо-організаційної

діяльності

окремих працівників;
− недостатнє врахування особливостей різних психологічних типів у
мотиваційних механізмах ;
− необхідність підвищення ефективності мотиваційних механізмів
різних категорій персоналу;
− недостатнє забезпечення комплексності реалізації різних методів
менеджменту (системного і комплексного підходу до РП, побудови і
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впровадження нових мотиваційних механізмів, моделювання майбутніх
виробничих ситуацій в навчальних програмах, інтерпретація результатів
анкетування та мотивації різних категорій персоналу, експериментування,
науково обґрунтованих нововведень у розвитку та управлінні персоналом);
− недостатнє структурування, упорядкування і вирішення застарілих
управлінських проблем, пов'язаних з низьким РП та мотиваційним
впливом на персонал.
Головні засоби змін та успішного функціонування компанії –
стратегія, структура і культура, направлені на отримання ринкових переваг
і підвищення конкурентоспроможності фірми.
Вивчення зарубіжної літератури дало змогу узагальнити основні
принципи створення та удосконалення РП корпоративної культури [2, 3]:
− відповідність РП стратегії, цілям розвитку компанії, її головним
традиціям та цінностям;
зміна культури для досягнення відповідності між РП,стратегією та
культурою;
− врахування змінних умов ринку, глобалізації та інтеграції
(узгодження субкультур при купівлі, злитті та об’єднанні різних компаній,
функціонуванні транснаціональних компаній);
− врахування досвіду державного стимулювання РП, багатьох
соціальних факторів внутрішнього середовища компанії;
−

формування

ефективних

навчальних

програм,

адаптивних

корпоративних культур, підсилення слабких і вдосконалення нездорових
культур (Інтернет-компанії);
− дотримання етики бізнесу у корпоративній культурі та РП;
− посилення зв’язку корпоративної культури і мотивації персоналу,
заохочення найкращих працівників;
− удосконалення корпоративної культури із розвитком персоналу та
компанії загалом [5, 7, 8];
− застосування показових та дієвих заходів із РП;
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− оприлюднення результатів навчання; мотивація найактивніших та
результативних у навчанні працівників.
Заходи РП необхідно планувати відповідно до загальної стратегії
розвитку організації через виявлення невідповідностей між професійними
знаннями та навичками персоналу для досягнення стратегічної мети,
професійної компетенції. Заходи РП визначають учасників програм
навчання, зміст, спрямованість, терміни проведення програм навчання.
Одним із елементів системи РП є планування трудової кар’єри. Як
свідчить зарубіжний досвід, необхідно планувати ділову кар’єру з моменту
прийняття працівника на роботу до його звільнення. Розрізняють два види
кар’єри: професійну та внутрішньо організаційну. Професійна кар’єра
характеризується тим, що конкретний працівник у процесі свого трудового
життя проходить різні стадії розвитку: навчання, вступ на роботу,
професійний ріст, підтримання індивідуальних професійних здібностей і,
нарешті, вихід на пенсію. Ці стадії працівник може пройти послідовно в
різних організаціях.
Внутрішньоорганізаційна кар’єра охоплює послідовну зміну стадій
розвитку працівника в одній організації і може бути:
− вертикальною – переміщення на вищий ступінь структурної
ієрархії;
− горизонтальною – переміщення в іншу функціональну сферу
діяльності або виконання певної службової ролі на сходинці, що не має
жорсткого формального закріплення в організаційній структурі (виконання
ролі керівника тимчасової цільової групи, програми). До горизонтальної
кар’єри належать також розширення або ускладнення завдань у межах
сходинки, на якій перебуває працівник, з відповідною зміною винагороди.
Працівник повинен знати не тільки свої перспективи на коротко- та
довгостроковий періоди, а й результати, яких він повинен досягти для
просування по службі.
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Однією з форм розвитку персоналу, зокрема керівного складу, є
створення резерву на заміщення керівних посад і планомірна робота з ним.
Резерв керівних кадрів — це певна група працівників, відібраних для
просування на керівні посади за результатами оцінювання їхніх
професійних знань, умінь і навичок, ділових і особистих якостей.
Формування

кадрового

резерву

повинно

забезпечувати

своєчасне

заміщення вакантних посад новими працівниками, сталість управління
організацією та її структурними підрозділами; призначення на посади
компетентних, здібних працівників; навчання претендентів на посади;
постійне накопичення ними необхідного досвіду на новій для них посаді.
Більшість зарубіжних підприємств виділяють для професійного
розвитку 10 % фонду заробітної плати. Інвестиції в людський капітал — це
вкладання, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу,
це витрати на освіту, здоров'я, на мобільність переміщення робочої сили з
низькопродуктивних робочих місць до більш високопродуктивних.
Державні органи насамперед стимулюють активність підприємств за
допомогою прямого фінансування внутрішньофірмових систем навчання.
При наймі та навчанні молоді 16–18 років, яка ще не має повної середньої
освіти, державні органи Великобританії, Італії, Швеції покривають до 80 %
витрат

підприємств.

Об'єктом

прямого

фінансування

державними

органами Німеччини, Франції, Італії, Швеції стала так звана альтернативна
форма підготовки кадрів, що охоплює молодь до 25 років (чергування
процесу теоретичної підготовки в навчальному закладі з трудовою
діяльністю за умов часткової зайнятості). Так, забезпечується відповідність
зайнятості тієї чи іншої особи здобутій на певний момент кваліфікації.
Необхідною умовою такої форми навчання є наявність спільної програми,
яка забезпечує координацію підготовки у двох різних системах. Активний
контроль підприємств за навчальним процесом обумовлює постійне
коригування
фінансування

програм

теоретичного

доповнюються

навчання.
непрямим
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Методи

прямого

стимулюванням

внутрішньофірмової підготовки з боку держави через диференціювання
податкової політики. Цей інструмент особливо активно використовується у
США (кошти на підготовку молодих працівників повністю звільняються
від податку за умови акредитування місцевими органами влади, тобто
відповідності

підготовки

встановленим

стандартам).

У

західноєвропейських країнах одним з джерел коштів державних органів на
професійну підготовку є грошові відрахування самих підприємств.
Отже, правильна структура дає змогу реалізувати мету і стратегію
корпорації, навчання персоналу на основі оновлених програм підготовки
підвищує кваліфікацію персоналу, а корпоративна культура – привносить
енергію, духовне та етичне наповнення для реалізації стратегії, стає
зрозумілою як працівникам корпорації, так і її клієнтам. У корпоративну
культуру компанії повинні органічно вписуватися переконання і традиції
неперервного навчання і розвитку працівників, принципи бізнесу за
новітніми ринковими засадами, ефективні нові робочі процедури, активна
трудова атмосфера.
Фірми

з

яскраво

вираженою,

сформованою

корпоративною

культурою набагато ефективніше здійснюють навчання персоналу та
використовують людські ресурси. Корпоративна культура – один з
найефективніших засобів залучення, ефективного розвитку та мотивації
співробітників. Як тільки працівник задовольняє потреби нижчого рівня , у
нього виникають потреби іншого плану: у гідному положенні в колективі,
визнанні, самореалізації й т.п. При визначенні реалізації цих людей на
перший план виходить необхідність навчання та підвищення кваліфікації
персоналу, корпоративна культура, однією з важливих функцій якої є
підтримка кожного члена колективу, розкриття його індивідуальності,
талантів.
Участь в орієнтаційних програмах дає співробітнику повну картину
функціонування компанії, її стратегій и задач, а також його ролі в ній.
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Окремим засобом для реалізації РП є комунікації. Комунікацію
можна також розглядати як елемент корпоративної культури. Така
комунікація повинна бути двосторонньою і може бути реалізована за
допомогою

електронної

пошти,

корпоративного

журналу,

нарад,

інформаційних меморандумів, web-сайту, Intranet. Основним елементом
ефективної комунікації є зворотний зв’язок. Після розроблення окремих
навчальних програм їх скеровують у фокус-групи для обговорення. На
основі зауважень зміст навчальних програм допрацьовують і тільки тоді
вирішують інші організаційні проблеми навчання.
Чим вищий стаж роботи співробітника в компанії з іншими методами
та засобами РП , тим триваліша адаптація до нової організації. Зазвичай
повна

переадаптація

досвідчених

співробітників

займає

до

року,

випускники вузів адаптуються протягом місяця.
Розвиток

персоналу

пов’язаний

із

сильною

корпоративною

культурою, ґрунтується на етичних принципах ведення бізнесу, моральних
цінностях і соціальній відповідальності. Це передбачає щиру турботу про
підвищення

кваліфікації

персоналу,

відкритість,

дотримання

громадянської позиції. Ефективний РП передбачає вивчення зарубіжного
досвіду розвинених країн, державну підтримку РП, пільги в оподаткуванні
при підготовці кваліфікованих кадрів для регіонального ринку праці.
Розвиток

персоналу,

задекларована

корпоративна

культура

впроваджується і розвивається менеджерами вищого рівня за умови
підтримки колективу, лідерства «згори», ефективної взаємодії формальних
та неформальних лідерів.
Список використаних джерел:
1.

Томпсон-мл

А.А.,

Стрікленд

ІІІ

А.Дж.

Стратегический

менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: ИД «Вильямс»,
2015. – 928 с.

493

2. Pfeffer J. “Producing Sustainable Competitive Advantage trough the
Effective Management of People”, Academy of Management Executive, 1995,
p. 59-60, 65.
3. John P. Kotter, James L. Hessket, Corporate Culture and Performance.
– New York, 1992, p. 68.
4.

Ситник

О.Ю.

конкурентоспроможності

Розвиток

персоналу

підприємства.

як

фактор

розвитку

–http://intkonf.org/sitnik-o-yu-

rozvitok-personalu-yak-faktor-rozvitku-konkurentospromozhnostipidpriemstva/.
5. Власова А., Левицькі Ж. Еволюція концепції управління
людськими ресурсами // Києво-Могилянська Бiзнес-Студiя. – 2014. – № 7.
– С. 57-61.
6. Организационная культура и стратегическая устойчивость
бизнеса:

пути

капитализации

«человеческого

потенциала».

–

http://mamba.ru.
7. Потапов Д. Тренируем корпоративную культуру журнал //
Управление компанией. – 2006. – № 1. – http//www.management.com.ua.
8. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ,
2012. – 351 с.
9. http://www.probusiness.in.ua/kb/management/practice/people/devel/.
10. Budzan B., Tykhomyrova I., Snizhko V. Assessing management
training needs in Central and Eastern Europe. Survey of selected enterprises in
Ukraine / ETF. – Torino, Italy, 2000. – 110 p.
УДК 65.01(045)
О. В. Хомко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
494

У статті представлені актуальні проблеми, досліджено суть і
необхідність
наведені

удосконалення

шляхи

системи

ефективного

менеджменту

вдосконалення

підприємства,

системи

управління

підприємством.
Ключові слова: система менеджменту підприємства, складові системи
менеджменту,

організаційна

структура,

стратегія

управління

персоналом.
Основною

метою

системи

менеджменту

на

підприємстві

є

забезпечення його успішного функціонування, отримання бажаного
прибутку, а також певні гарантії для його майбутнього, оскільки
нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає
змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації.
Вирішення актуальних для бізнесу завдань забезпечується раціональною і
гнучкою взаємодією всіх елементів організації, що можливо завдяки
створенню ефективної системи менеджменту.
Система менеджменту підприємства – сукупність взаємопов'язаних
елементів організації, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем
для досягнення поставлених цілей на основі оптимального використання
трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.
Для постійного розвитку сучасного підприємства, утримання його
позицій в певному сегменті ринку, збільшення його прибутковості та
конкурентоспроможності

необхідний

постійний

пошук

шляхів

удосконалення процесу управління підприємством.
Управління підприємством завжди було дуже актуальним об’єктом
дослідження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема
проблемою

необхідності

удосконалення

менеджменту

підприємства

займались О.Л. Болтак, В.О. Василенко, Б.А. Гаєвський, А.Т. Кредісов,
В.О. Лук'янихін, М.В. Макаренко, А.О. Новицька, Ф.І. Хміль та багато
інших.
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Метою дослідження є визначення та оцінка можливих елементів
процесу загальної модернізації та удосконалення діючої на підприємстві
системи менеджменту в сучасних умовах.
Основними шляхами розвитку управлінської системи є:
– 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;
– удосконалення системи мотивації праці;
– підвищення ефективності управління інноваційними процесами на
підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції [1].
Модернізація

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.
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

організації

технологій.

фінансового

Насамперед

менеджменту,

це

стосується

бюджетування,

системи

управління

фінансовими потоками та витратами.
Процес покращення управління виробничими ресурсами і запасами
означає раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів,
застосування енергозберігаючих технологій, регулювання використання
виробничих запасів згідно з прогресивними нормами [1].
496

При визначенні підходу до елементів сучасної системи мотивації
праці

важливе

значення

відіграють

впровадження

альтернативних

варіантів організації, умов та режимів праці з широким застосуванням
гнучких та індивідуальних підходів, впровадження безперервної системи
освіти персоналу, оновлення систем профорієнтації, зростання цінностей
корпоративної культури в системі управління, ефективне закріплення та
розвиток професійно-особистісних якостей працівників [2, с. 28].
Добре спланована та організована система мотивації дозволяє суттєво
підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу,
покращувати виробничий процес та обслуговування клієнтів, без особливо
великих матеріальних затрат з боку компанії. Адже, коли працівник
виконує свої посадові обов’язки з повною самовіддачею і його цілі
саморозвитку включають розвиток підприємства загалом, тоді коефіцієнт
корисної дії зростає в декілька разів.
Одним з найбільш дієвих шляхів удосконалення процесу системи
менеджменту підприємства є розроблення ефективної стратегії управління
персоналом.

Стратегія

управління

персоналом

–

це

розроблений

керівництвом організації пріоритетний, якісно визначений напрям дій,
необхідних

для

досягнення

високопрофесійного,

довгострокової

відповідального

і

мети

із

згуртованого

створення
колективу,

враховуючи стратегічні завдання організації і її ресурсні можливості [3, с.
272]. Стратегії розвитку підприємства, які виділяє Новицька А.О. [3] та їх
коротка характеристика надана у табл. 1
Таблиця 1.
Стратегії розвитку підприємства
Назва стратегії

Сутність стратегії

Характеристика
У таких організаціях відбувається інтенсивна
Обирається
заміна наявного персоналу новими, зазвичай,
організаціями, які
Стратегія
молодими, працівниками-новаторами. Система
прагнуть розвинути
підприємництва
мотивації праці різко індивідуалізується і
нові
напрями
спрямовується на розвиток індивідуальних
діяльності.
можливостей особистості.
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Продовження таблиці 1.

Стратегія
динамічного
зростання

Стратегія
прибутку

Стратегія
ліквідації

У
центрі
уваги
модифікація цілей
діяльності
підприємства,
баланс
між
наміченими змінами
і стабільністю.
Обирають стабільно
працюючими
організаціями, які
мають
чітко
відпрацьований
механізм діяльності,
достатньо
кваліфікований
персонал
із
потенційними
можливостями
розвитку.

Застосовують
організації,
які
балансують на межі
банкрутства.

Обирається
організаціями
у
двох випадках: 1)
коли
стабільно
працююча
організація
розпочинає
Стратегія зміни боротьбу
за
курсу (циклічна збільшення
стратегія)
прибутковості,
освоєння нового чи
розширення
наявного ринку; 2)
вихід організації з
кризового
стану
шляхом
зміни
курсу.

Розроблення

стратегії

Ця стратегія управління персоналом полягає у
збереженні і розвитку наявного кадрового
потенціалу, а основну увагу приділяють
добору висококваліфікованого персоналу на
ключові позиції розвитку організації. Система
винагороди
базується
на
поєднанні
індивідуальних і групових стимулів.
В таких організаціях не спостережено значних
кадрових змін, зі сторони залучаються тільки
ті сторонні фахівці, у компетенції яких
зацікавлена організація в певний час.
Стимулювання працівників стабільне й
урівноважене
в
межах
професійнокваліфікаційних груп.

У таких організаціях здійснюється інтенсивне
скорочення чисельності працівників та інші
способи мінімізації витрат на утримання
персоналу (перехід на неповний робочий
тиждень, скорочений робочий день, відпустки
без утримання, внутрішні переміщення
працівників тощо). Набір нових працівників не
проводять, а стимулювання здійснюється
виключно в межах посадових окладів.
1) У такій організації створюються нові робочі
місця, проводиться інтенсивне внутрішнє
переміщення власних працівників та набір
кваліфікованих
сторонніх
фахівців.
Здійснюються значні зміни в системі
стимулювання працівників, причому найбільш
кардинальні – на напрямах зміни курсу.
2) У таких організаціях стратегія управління
персоналом полягає в консолідації кадрів,
спрямуванні його на певні обмеження у
стимулюванні в період зміни курсу до
досягнення стабільних результатів.

управління

персоналом

під

конкретне

підприємство, з врахуванням ситуації у внутрішньому та зовнішньому
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середовищі організації, повинне бути продуманим, повністю усвідомленим
і контрольованим розумовим процесом, який передбачає, що за
визначенням стратегії наступить її реалізація [3, с. 273].
Удосконалення

процесу

управління

персоналом

є

однією

з

найважливіших технічних складових удосконалення системи менеджменту
підприємства у цілому.
Основними

напрямами

підвищення

ефективності

управління

інноваційними процесами на підприємстві є:
–

забезпечення

підтримки

розвитку

інновацій

за

рахунок

фінансування НДДК, які мають стратегічне значення для підприємства;
– забезпечення високоякісного стажування за кордоном наукового
потенціалу;
– прискорення оновлення асортименту продукції на підприємстві;
– поліпшення умов лабораторних досліджень на підприємстві [4].
Всі ці елементи системи менеджменту в сучасних ринкових умовах
функціонування підприємства тісно пов’язані між собою та потребують
постійного удосконалення. Керівництву організації не варто акцентувати
свою увагу лише на одній чи двох складових управлінської системи, тому
що розвиток окремих її складових не забезпечить успішну діяльність
підприємства.
Отже, стратегія удосконалення системи менеджменту, як окремий
засіб комплексної модернізації, має бути спрямована на цілі розвитку і
порядок удосконалення комплексної системи управління підприємством і
його складовими частинами для забезпечення ефективних рішень в процесі
системної раціональної діяльності підприємства.
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У статті розглядається мотивація персоналу та її вплив на розвиток
людських ресурсів, підвищення трудової активності і реультативності
працівників організації.
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Вступ.

Визначальними

рисами

сучасного

етапу

соціально-

економічного розвитку є динамізм, масштабність та багатовекторність змін
у всіх сферах суспільного життя. В центрі цих процесів, які відбуваються у
світовому співтоваристві, глобалізація у технологічній, виробничій,
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науковій, соціальній, політичній та інших сферах життєдіяльності, що все
відчутніше впливає, перш за все, на загострення конкуренції між країнами
за джерела чинників виробництва (капітал, робочу силу, ресурси,
технології тощо). За умов такої жорсткої конкуренції досягти гідного місця
се- ред інших країн світу наша держава зможе тільки завдяки вдалому
скоординованому управлінню всіма ресурсами і особливо людськими, які
сьогодні вийшли на перший план і дедалі більше стають головним і
найціннішим видам ресурсів суспільного виробництва. Це ставить перед
підприємствами України непрості завдання — постійно розвивати,
примножувати й активізувати творчий потенціал своїх працівників, як
основний і найцінніший вид ресурсів, щоб не тільки оперативно реагувати
на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, але і передбачаючи
їх, діяти на випередження. Тому управління персоналом в сучасних умовах
повинне функціонувати як система, що забезпечує стратегічний підхід до
управління розвитком людських ресурсів, активізація яких можлива лише
за умов розуміння мотивів їх діяльності.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню проблем мотивації
персоналу в теоретичному та практичному аспектах присвячено праці
відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, А. Маслоу, Ф.
Геруберга, Л. Портера, С. Бандура, Д. Богині, М. Генкіна, Г. Дмитренка, В.
Жигалова, С. Занюка, А. Кібанова, А. Колота, Н. Мартиненка, В.
Никифоренка, В. Онікієнка, М. Самікіної, В. Шинкаренка та ін. Проте в
економічній літературі недостатньо обґрунтовано розуміння сутності
процесу мотивації управління розвитком людських ресурсів, особливостей
формування форм, методів і техніки мотивації, що створює у працівників
відчуття відповідальності й успіху за виконану роботу.
Метою статті є обґрунтування дієвих чинників активізації управління
розвитком людських ресурсів на основі формування мотивів їхньої
діяльності, які спонукають працівників до максимальної трудової віддачі і
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підвищення конкурентоспроможності, реалізації у праці знань, здібностей,
професійних навичок і вмінь.
Виклад основного матеріалу. Радикальні економічні перетворення,
динамічні інноваційні процеси в усіх сферах господарської і виробничої
діяльності викликають глибокий інтерес науки і практики управління до
світового

досвіду

активізації

людського

чинника

для

досягнення

ефективності і конкурентоспроможності організації. Аналіз цього досвіду
дає підстави стверджувати, що успіхи провідних фірм у розвинених
країнах пов’язані із створен- ням високоефективних механізмів управління
людськими ресур- сами на рівні організації, в основі формування яких —
комплексний, стратегічний підхід до використання і розвитку трудового
потенціалу

та

підвищення

конкурентоспроможності

персоналу.

Основоположні принципи сучасної концепції управління людськими
ресурсами знайшли своє віддзеркалення в таких основних типах
управління, як: —управління по результатам; —рамкове управління; —
управління на основі делегування; —партисипативне управління; —
підприємницьке управління; —управління за допомогою мотивації.
Значний вплив на практику менеджменту персоналу справляє система
мотивації трудової діяльності, яка ґрунтується на вивченні потреб,
інтересів, настроїв, особистих цілей співробітників. Кадрова політика при
такій системі орієнтується на розвиток людських ресурсів, зміщення
морального клімату, на реалізацію соціальних програм. В економічній
літературі поняття «мотивація персоналу» трактується неоднаково. Так, Е.
Мол, розглядаючи менеджмент персоналу, визначає його як «тип
управління, в якому віддається пріоритет мотивації ділової поведінки,
діяльності, відношенням над адмініструванням і жорстким контролем» [4,
с.14]. Американський учений Р. Дарт розглядає мотивацію як сили, що
існують усередині людини або поза нею, і які збуджують у ній ентузіазм і
завзятість за виконання певних дій. І далі він зазначає: «Мотивація
працівників впливає на їхню продуктивність, і частина роботи менеджера
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саме і полягає в тому, щоб спрямувати мотивацію на досягнення цілей
організації» [1, с. 49]. В. Никифоренко вважає, що менеджмент персоналу
можна визначити як систему взаємодії персоналу з метою досягнення
максимальної ефективності діяльності організації за рахунок забезпечення
інноваційної поведінки персоналу на основі формування адекватної
організаційної культури, розвитку людського потенціалу і побудови
відповідної системи мотивації інноваційної поведінки [3, с. 337]. Така
різноманітність визначень засвідчує, що мотивація персоналу — це
складне і багатопланове явище, яке потребує всебічного вивчення. Тому,
з’ясовуючи сутність і природу мотивації, необхідно усвідомлювати, що
йдеться передовсім про процес, який відбувається в самій людині і
спонукає її поводитися у конкретній ситуації у певний спосіб.
На нашу думку мотивація — це сукупність усіх мотивів, які
справляють вплив на поведінку людини. Найактивніша роль у процесі
мотивації на- лежить потребам, інтересам, цінностям людини та стимулам.
Правомірним є твердження, що мотивація — це надзвичайно
складний соціально-економічний феномен, що підкоряється не тільки
об’єктивним законам розвитку економіки, але й закономірностям
мотивуючого впливу поведінкової реакції. Тому проблеми мотивації
однаково актуальні для будь-якого стану економіки, як у період кризи, так
і в період піднесення. Що ж стосується України, то при дослідженні цього
питання на перший план виходить не тільки специфічні проблеми
мотивації, обумовлені особливостями сучасної соціально-економічної
ситуації у країні, характером поточних задач, але й загально-методичні
проблеми мотивації управління розвитком людських ресурсів. Складність
стимулювання й управління розвитком людських ресурсів обумовлює
необхідність вивчення мотиваційного процесу, розуміння сутності, змісту і
логіки якого сприяє активізації високопродуктивної праці, розвитку
їхнього творчого потенціа- лу, який можна плідно застосувати в інтересах
підприємства.

Особливої

актуальності
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для

управління

мотивацією

персоналу набуває вирішення проблем координації, узгодження потреб,
мотивів та цілей працівників і підприємства в цілому, визначення та
розв’язання виникаючих протиріч між цілями та потребами працівників і
підприємства. А це, в свою чергу, вимагає постійного самовдосконалення,
систематичного підвищення кваліфікаційного рівня, відповідальності,
рішучості, ініціативи, творчої активності за умов жорсткої регламентації
робочого часу. В управлінській науці розроблені та знайшли широке
практичне застосування в провідних фірмах розвинених країн різні
мотивацій- ні моделі. Найширше розповсюдження серед них отримали
такі:
— раціональна мотиваційна модель, яка в своїй основі ґрунтувалась
на широкому використанні матеріальних стимулів, тобто за допомогою
нагороджень або стягнень за наслідками роботи;
— мотиваційна модель самореалізації, яка реалізується через
активізацію внутрішніх мотивів людини, можливості самовираження,
творчість у праці, визначення заслуг, розширення самостійності і
відповідальності, перспективи кар’єри і професійного зростання;
— мотиваційна модель співучасті (причетності), яка втілюється через
розвиток

співпраці,

партнерства,

участь

в

управлінні,

власності,

делегування повноважень.
Кожна із розглянутих моделей має певні особливості, певні переваги і
недоліки. Під впливом дії цих моделей у провідних фірмах світу склалася
нині нова філософія управління персоналом, де знайшли віддзеркалення як
традиційні, так і нетрадиційні підходи до питань впливу на поведінку
людей, їх інтереси, використання цілої системи форм, методів і факторів
активізації трудової поведінки. Досвід цих фірм свідчить про необхідність
існування потреб у самовдосконаленні, самореалізації, проявах та розвитку
креативності і частково — у підвищенні соціального статусу. Крім того, у
сучасних моделях характер мотивації значною мірою обумов- люється
механізмом емоційного підкріплення та прогнозування, що властивий,
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перш за все менеджеру з управління персоналом. Все більше уваги у
сучасних моделях мотивації надається групі опосередкованих регуляторів,
що

виконують

оцінно-активуючу

функцію

(цінності,

переконання,

установки, емоції) та які здійснюють коректуючий вплив на чинники
прямої дії. Їх існування в структурі особистості зумовлює остаточної вибір
шляхів реалізації активності індивідуума. Тому врахування зазначених
чинників дозволить домогтися більш високого ступеня відповідності
методів

мотивації

та

стимулювання

індивідуальним

особливостям

працівників, більшої точності в прогнозних оцінках щодо мотивації до
інновацій та творчості.
Ефективність діяльності персоналу підприємства і пов’язана з нею
успішна діяльність суб’єкта господарювання істотно залежить від
мотиваційної складової, яка охоплює як стимулюючі дії держави, так і
менеджмент персоналу. Тому подальші дослідження в області мотивації
управління розвитком людських ресурсів організації повинні бути
направлені на більш диференційовану оцінку впливу соціальних,
поведінкових і психологічних чинників на інноваційну поведінку
менеджерів, а також розроблення ефективної мотивуючої системи та
реалізації програм розвитку управління персоналом, що в совокупності
сприятиме підвищенню інтересу до участі в інноваційній діяльності
працівників підприємств.
Висновки. Отже, підвищення рівня мотивації шляхом удосконалення
системи стимулювання — одна з найактуальніших проблем в області
активізації людського фактора у творчій і інноваційній діяльності і
необхідна умова більш повного використання людського капіталу,
розв’язання якої покликано забезпечити переорієнтацію кожного фахівця
на створення конкурентоздатної продукції, високих технологій, пошук
резервів

росту

удосконалення

ефективності,

розвиток

інтересу

до

постійного

науково-технічних знань. Подальші

дослідження в області мотивації управління розвитком людських ресурсів
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організації повинні бути направлені на більш диференційовану оцінку
впливу соціальних, поведінкових і психологічних чинників на інноваційну
поведінку вітчизняних менеджерів усіх рівнів, від яких залежить динаміка
і якість реформування української економіки.
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Розглянуто мотивацію як ключову концепцію в ефективному управлінні
персоналом на сучасному етапі розвитку трудових відносин. Розкрито
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Вступ. З переходом України до ринкової економіки стало очевидно,
що закони ринку передбачають зовсім інші мотиви і цінності, ніж
десятиліття тому. Формування системи мотивації управлінських кадрів в
останні роки полягає у формуванні комплексної системи мотивації
управлінців, розробці комплексу рекомендацій з підвищення їхньої
мотивації, послідовна та поетапна реалізація яких у довгостроковій
перспективі забезпечить бажані результати. На сьогоднішній день на
багатьох підприємствах України застосовуються лише окремі елементи
системи мотивації. Такі системи не мають комплексного характеру,
оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним і
використовуються окремо. Розробка й удосконалення комплексної системи
мотивів і стимулів до праці з галузі теоретичних досліджень усе більше
переходять у практичний аспект в умовах посиленої конкуренції. Для
активізації

трудової

поведінки

персоналу

підприємств

необхідно

визначитися з протиріччями, розв’язання яких дасть змогу вдосконалити
мотивацію як функцію менеджменту, сформулювати принципи ефективної
її реалізації, створити нову систему мотивів працівників.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблематика мотивації праці
розглянута в багатьох наукових роботах таких відомих вчених минулого і
сучасності, як К. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Д. МакКлелланд, А. Маслоу та інші [1]. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок
у розвиток проблем мотивації праці зробили В. Абрамов, Д. Богиня,
А.Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М.
Карлін, А. Колот та ін. У роботах вище пригаданих авторів досліджено
теоретичні та практичні проблеми мотивації праці, проте недостатньо
освітленими досі залишаються проблеми побудови системи мотивації
праці, узгодження інтересів різних груп їх носіїв на підприємстві,
визначення рівня її якості, вибір значущих складових даної системи і
вдосконалення методичних основ їх формування. Відсутність цілісного
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уявлення про мотиваційні фактори трудової поведінки обумовлюють
необхідність подальших досліджень
Метою статті є дослідження особливостей сучасних мотиваційних
процесів та їх впливу на продуктивність праці управлінського персоналу.
Виклад основного матеріалу.

Як відомо, мотивація персоналу є

однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення основної
мети залежить від злагодженості роботи людей у колективі. 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 [4]. Мотивація
персоналу підприємства не може бути дієвою без застосування сучасних
форм

і

методів

матеріального

та

нематеріального

стимулювання

персоналу. Мотивація праці – це бажання працівника задовольнити свої
потреби через трудову діяльність. Нестабільна економічна ситуація в
Україні, несприятлива демографічна ситуація, що впливає на рівень
забезпеченості підприємств персоналом, є зовнішніми факторами, які
визначають

умови

функціонування

підприємства.

Керівництво

підприємств не може зменшити їх негативний вплив, однак потрібно
враховувати його у процесі формування стратегії своєї діяльності [1].
Неефективне використання методів стимулювання праці персоналу
характерне для вітчизняних підприємств, що не відповідає сучасним
вимогам, є фактором внутрішнього середовища, тобто його вплив можна
скоригувати з боку підприємства. Сьогоднішній стан речей в українській
економіці красномовно свідчить про недостатньому матеріальному
підкріплення праці працівників. Хоча гроші і матеріальне стимулювання
не мають вирішального значення, але в сучасних умовах недолік
матеріальних засобів перетворює виробничу діяльність найчастіше лише в
економічну необхідність. Тому в більшості випадків перевага віддається
матеріальному стимулюванню, а значення нематеріального стимулювання
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нехтують. Крім цього і матеріальне стимулювання, яке використовується
на наших підприємствах має ряд недоліків, що пов’язані з невідповідністю
матеріального стимулювання рівню продуктивності праці та іншим
факторам.
В мотиваційному процесі використовують поняття мотиву та стимулу.
Мотив – внутрішня спонукальна сила, яка примушує людини щось робити
або вести себе певним чином (орієнтація, установки, бажання, інстинкти,
імпульс). Особливістю мотивів праці є їх направленість. Саме тому для
ефективного управління мотивацією необхідно: чітко усвідомити модель
основного процесу мотивації; знати фактори, які впливають на мотивацію,
набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, за яких
потреби можуть бути задоволені; знати, що мотивація – це не самоціль, а
спосіб задоволення, зростаюча її доза може привести до самозадоволення
та інерції [3]. Тому активно діяти можна тільки тоді, коли впевнені, що
вибрана тактика забезпечить досягнення бажаної мети.
Стимул – зовнішня спонукальна сила , яка спонукає людину діяти для
досягнення мети. Стимулом може бути моральна винагорода, але
найчастіше є матеріальною. На трудову мотивацію впливають різноманітні
стимули система економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і
справедливість розподілу прибутків, умови праці, стосунки в колективі,
кар’єрний

розвиток,

творчий

порив

і

цікава

робота,

бажання

самоствердитися і постійний ризик і внутрішня культура тощо. Мотивація
виникає із задоволених потреб і дій, що дають їй поштовх, якщо вони
успішні і задовольнять ці потреби. Деякі потреби, такі як їжа,
задовольняються лише на певний час. Інші потреби, такі як потреба в
дружбі, можуть задовольнятися на тривалий час. Тому завжди важливо
з’ясувати, які специфічні потреби дають поштовх виникненню мотивації у
даної людини, у даний час. Основним фактором мотивації насамперед
виступає система стимулювання праці. При цьому дуже важливо
врахувати, наскільки витримуються принципи соціальної справедливості і
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еквівалентності винагород трудовому вкладу, а також обов’язковість
компенсації

матеріальних

витрат,

допущенних

працівником

через

недбайливість. Дуже значна роль індивідуальних мір матеріального і
морального стимулювання до високопродуктивної праці: встановлення
рівня грошової винагороди, тарифних ставок, доручення складних і
відповідальних завдань, відрядження на навчання за рахунок підприємства
та інші. Кожна розроблена система мотивації повинна коректуватися і
доводитися до відома кожного співробітника. Від цього залежить, стане
запропонована система мотивуючим чи демотивуючим фактором. Дуже
корисним на підприємстві стане визначення типу працівників, який
переважає в компанії. Завдяки цьому можна буде виробити рекомендації
щодо,

створення

оптимальних

умов

при

яких

буде

забезпечена

максимальна віддача. Якщо розроблена в організації система мотивації
входить у суперечність з поведінковими характеристиками реальних
співробітників,

треба

або

коректувати

систему,

або

змінювати

співробітників. У той же час правильне роз’яснення системи мотивації
може значною мірою згладити ці протиріччя. Знаючи до якого
поведінкового типу відносяться підлеглі, лінійний керівник може
правильно розставити акценти при роз’ясненні не тільки системи
мотивації, але і будь яких інших змін, що відбуваються в організації [5].
Жодна система управління не стане ефективно функціонувати, якщо
не буде розроблена ефективна модель мотивації персоналу, оскільки
мотивація спонукає конкретного індивіда і колектив у цілому до
досягнення особистої та колективної мети. Також буде ефективним
застосування таких принципів при організації мотиваційних програм на
вітчизняних підприємствах: 1) системи мотиваційного стимулювання
менеджерів повинні бути конкурентоспроможними відносно інших
компаній, з якими дана організація веде боротьбу за цінні кадри; 2)
механізм матеріального стимулювання повинен орієнтувати керівництво
на досягнення кінцевих результатів як у власній роботі, так і в роботі
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підприємства

і

компанії

в

цілому;

3)

частину

прибутку

треба

використовувати для гнучкого реагування на результати ділової активності
в управлінні, тобто премії і додаткові виплати мають зростати у міру
підвищення рангу керівника корпоративної ієрархії; 4) надати можливість
працівнику реалізувати накопичений досвід, професійні навички й життєві
цінності, працюючи на благо компанії; 5) необхідно витримати розумний
баланс між матеріальною й нематеріальною сторонами винагороди.
Висновки. Отже, якщо організація, її керівництво прагнуть до
зростання й розвитку, підвищення якості роботи, то немає іншого шляху,
ніж створення системи стимулів, що мотивують співробітників до
досягнення поставлених цілей. При цьому необхідно враховувати, що ми
вже минули той період, коли співробітників цікавила тільки зарплата.
Зараз спектр очікувань працівників значно ширший і включає не тільки
гідну зарплату і соціальний пакет, що багатьма працедавцями й досі
вважається найзаповітнішою мрією їх співробітників. Основною метою
розробки мотиваційної системи є ефективне співвідношення матеріальної
та нематеріальної мотивації.
Для того, щоб отримати максимальну віддачу від застосування
методів мотивації та підвищити рівень продуктивності праці необхідно
використовувати їх у комплексі. Це сприятиме тісному взаємозв’язку між
ними, адже використання лише одного комплексу методів не дасть змогу
стимулювати

творчу

активність

персоналу

на

досягнення

цілей

підприємства.
Ефективне
підприємств

управління

значною

мірою

виробничо-господарською
залежить

від

діяльністю

використання

вміло

налагодженого мотиваційного механізму. Враховуючи світовий досвід
мотивації праці, можна стверджувати, що теоретична основа для створення
такого механізму існує, однак його слід удосконалити з урахуванням
результатів мотиваційного моніторингу і прилаштувати до своєрідної
трудової ментальності українців, економічної ситуації в країні.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У статті розглядаються сучасні погляди на розвиток системи
управління. Досліджується поняття особистості, всебічний її розвиток
як одну з основних функцій управління на сучасному етапі розвинення
економіки. Автор аналізує основні етапи (блоки) всебічного розвитку
особистості, пропонує загальні шляхи його досягнення.
Ключові

слова:

особистість,

розвиток,

мотивація, ефективність.
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управління

персоналом,

Постановка проблеми. За останнє десятиліття темпи розвитку
економіки, як світової, так і української, невпинно зростають. За рахунок
цього в геометричній прогресії відбувається накопичення обсягу знань, а
отже – нагромадження людського капіталу, що не тільки активно
використовує інноваційні теорії на практиці, а й, за рахунок власного
саморозвитку та креативності, генерує нові прогресивні ідеї.
Всебічнорозвинений та високоякісний управлінець веде ефективну
діяльність

на

ринку,

він

є

запорукою

успішності

та

конкурентоспроможності підприємства. Тому стимулювання адекватної
внутрішньої та зовнішньої мотивації до розвитку власної особистості у
менеджера, є однією з основних умов успішного та ефективного
управління підприємством на різних етапах його розвитку, за будь-яких
умов ринку. Це особливо актуально на сучасному етапі розвитку
економіки

України

-

нестабільних

умов

ринку

та

необхідності

підтримувати конкурентоздатність у зоні вільної торгівлі з Європейським
Союзом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція людського
капіталу почала розроблятися в західній економічній науці на початку 60-х
років XX століття. Розвиток цієї теорії пов’язаний з такими іменами
зарубіжних вчених: Т.Шульц, Г.Беккер, X.Боуен, Е.Денісон, Дж.Кендрик,
Ф.Махлуп, Я.Мінсер, Л.Туроу. В Україні питання людського розвитку,
відтворення та використання людських ресурсів досліджують такі відомі
вчені, як О.Амоша, С.Бандур, Д.Богиня, В.Брич, Т.Заяць, А.Колот,
Е.Лібанова,

Н.Лук’янченко,

Л.Шевченко,

Л.Шевчук.

О.Новікова,
Дослідженню

В.Онікієнко,
проблем

Л.Шаульська,

формування

та

використання людського капіталу присвячено роботи таких науковців, як
Б.Данилишин, В.Куценко, О.Грішнова, Л.Іванова, І.Каленюк, Л.Лісогор,
В.Лич, І.Новак, У.Садова.
Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати сучасні
концепції управління персоналом, особистість як суб’єкт суспільних
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відносин та на їх основі розробити методику управління всебічним
розвитком менеджера як особистості.
Виклад основного матеріалу. Відомий вчений в галузі менеджменту
Л.І.Євенко [1]

вважає, що сталася зміна чотирьох концепцій ролі

персоналу у виробництві:


Використання трудових ресурсів із кінця ХІХ ст. до 60-х рр.

ХХ ст. Замість людини у виробництві розглядалася лише її функція –
праця, що вимірюється витратами робочого часу і заробітною платою.


Управління персоналом. Науковою основою цієї концепції,

що розвивалася в 30-х рр., була теорія бюрократичних організацій, коли
людина розглядалася через формальну

роль – посаду,

а управління

здійснювалося через адміністративні механізми (принципи, методи,
повноваження, функції).


Управління людськими ресурсами. Людина стала розглядатися

не як посада (елемент структури), а як ресурс, що не можна відновити, –
елемент соціальної організації в єдності трьох основних компонентів
(трудової функції, соціальних відносин, стану працівника). На практиці
діяльності нашої держави ця концепція використовується фрагментарно
більше 30 років і в роки перебудови мала розповсюдження в “активізації
людського фактора“.


Управління людиною. Згідно з цією концепцією людина –

головний суб’єкт організації й особливий об’єкт управління, що не може
розглядатися як “ресурс“. Виходячи з бажань і здібностей людини, повинні
будуватися стратегія і структура організації. Засновниками даної концепції
вважаються лідери японського менеджменту: К.Мацусита, А.Морита. Вона
тісно пов’язана з концепцією всебічного розвитку особистості.
Сучасні погляди на управління персоналом тісно пов’язуються з
управлінням людиною з позиції теорії людських відносин. Англійський
професор С.Ліз [4] відзначає сім стратегічних напрямків у роботі з
персоналом: відзначає сім стратегічних напрямків у роботі з персоналом:
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- зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції й
оплати праці працівників. Через високу оплату праці в розвинених країнах
Європи та Америки продукція багатьох західних фірм стала не
конкурентоспроможною порівняно з країнами Південно-східної Азії. Як
вихід,

пропонується

розділити

персонал

на

дві

групи:

висококваліфікованих постійних працівників з соціальними гарантіями і
високою

оплатою

працівників

без

праці

(”ядро“)

соціальних

і

гарантій

малокваліфікованих
і

низькою

сезонних

оплатою

праці

(”периферію“). Проте ця модель підходить не для всіх підприємств;
- працівники – це ресурс, який необхідно максимізувати. Визнано, що
єдиним джерелом довгострокової переваги на ринку є знання здібностей
своїх працівників і максимізація їх винахідливості, мотивації і людських
відносин, а не “копіювання“ досвіду інших компаній. Передовими
підприємствами у цій сфері є ІВМ, Hewlett – Packard;
- нерозривний зв’язок стратегії підприємства і стратегії управління
персоналом. Залежно від типу компанії вона може застосовувати
централізовану стратегію з єдиного центру (каскадна модель Чандлера) і
децентралізовану стратегію, коли самостійні підрозділи великої компанії
проводять гнучкий маркетинг на ринку (модель Портера і Фомбрука);
- розвиток організаційної культури: загальні цілі, колективні цінності,
харизматичні лідери, жорсткі позиції на ринку, контроль працівників за
допомогою соціальних заходів. Висока внутрішня організаційна культура
для деяких компаній – ключ до успіху;
-

“японізація“

методів

управління

персоналом.

Широко

розповсюдилася після успіху крупних японських компаній (Sony,
Mitsubishi, Toyota, Nissan). Досягається за рахунок мінімізації кількості
рівнів управління, високої організаційної культури, гнучких форм
організації праці, високої якості продукції, відданості працівників фірмі;
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- управління персоналом – стратегічна функція. Цей напрям
припускає розробку кадрової стратегії, підбір персоналу, виходячи з
філософії фірми,
винагороду з урахуванням якості індивідуальної діяльності, створення
гармонії на робочому місці;
- використання моделей управлінського вибору в роботі з персоналом
з урахуванням чотирьох головних аспектів: вплив працівника і способи
взаємодії на нього; процедура руху працівника на фірмі; системи
винагородження; організація робочого місця.
Президент школи міжнародного менеджменту “Менеджер-сервіс“
Г.М.Озеров [1] вважає, що управління персоналом повинно базуватися на
наступних принципах:


Людина

–

основа

корпоративної

культури.

Успішні

підприємства приділяють велику увагу персоналу; коли людей
ставлять в основу змін, то вони є рухомою силою цих змін.


Менеджмент для всіх. Управління повинно базуватися на

трьох рівнях: вище керівництво, середнє керівництво (“команда“) і
низова ланка “співробітники“).


Ефективність як критерій успіху організації полягає в

досягненні

цілей

з

оптимальним

використанням

ресурсів

і

максимізації прибутку.


Взаємовідносини як критерій успіху організації.



Якість як критерій ефективності. Необхідно працювати з

п’ятьма взаємопов’язаними підсистемами якості: особиста якість,
якість команди, якість продукту, якість сервісу і якість організації.


Команди як критерій успіху організації. Всі, хто працює в

організації, є її співробітниками. Всі вони є членами соціальної групи.


Навчання – ключ до розвитку і змін, а також невід’ємна

частина процесу просування організації.
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Зазначені принципи заслуговують на увагу, оскільки спрямовані
на формування корпоративної культури і всебічний розвиток особистості.
З урахуванням сучасних технологій та консалтингу дані принципи
дозволяють значно підвищити рівень управління персоналом.
Аналізуючи вищевикладені концепції, можна узагальнити підходи до
управління персоналом. У багатьох публікаціях відзначають два полюси
ролі людини в суспільному виробництві:
- людина як ресурс виробничої системи – важливий елемент процесу
виробництва й управління;
- людина як особистість із потребами, мотивами, цінностями,
відносинами – головний суб’єкт управління.
Інша частина дослідників розглядає персонал із позиції теорії
підсистем, у якій працівники виступають як найважливіша підсистема.
Можна виділити дві групи підсистем:
- економічні, в яких головними є проблеми виробництва, обміну,
розподілу та споживання матеріальних благ, а персонал розглядається як
трудовий ресурс або організація людей (колектив);
- соціальні, в яких основним є питання взаємостосунків між людьми,
соціальні групи, духовні цінності й аспекти всебічного розвитку
особистості, а персонал розглядається як головна система, що складається
з неповторних особистостей.
Поняття «особистість» [2,5,9]

характеризує суспільну сутність

людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного
досвіду суспільства. Особистість - це соціально зумовлена система
психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до
конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. Виявляється
вона і формується в процесі свідомої діяльності й спілкування. Поєднує в
собі риси загальнолюдського, суспільнозначущого та індивідуального,
неповторного.
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Особистість - складне цілісне утворення. Дослідженню її структури
присвячені праці багатьох психологів. Згідно з дослідженнями видатного
радянського психолога Костянтина Платонова [2] в структурі особистості
виділяють чотири головні однопорядкові підструктури.
Перша підструктура характеризує спрямованість особистості або
вибіркове

ставлення

підструктури

людини

особистості

до

не

дійсності.

є

Складові

природженими

і

якості

цієї

відображають

індивідуальне суспільне мислення. Формується спрямованість особистості
в процесі виховання. Виділена окремо в психологічній структурі
особистості

спрямованість,

у

свою

чергу,

включає

систему

взаємопов'язаних компонентів: інтереси, бажання, прагнення, ідеали,
світогляд,

переконання.

Вказані

компоненти

спрямованості

характеризують ставлення особистості, її матеріальні й духовні потреби,
моральні якості. Оскільки ставлення є не тільки якістю особистості, а
насамперед елементом свідомості, що впливає на прояви її активності, то
активність спрямованості здебільшого виявляється через переконання свідомі потреби людини, які спонукають її діяти відповідно до ціннісних
орієнтацій.
Друга підструктура включає знання, уміння, навички й звички, які
засвоєні у власному досвіді шляхом навчання. Іноді цю підструктуру
розглядають як підготовленість індивіда. На формування компонентів
даної підструктури помітно впливають біологічні й генетичні якості
людини. У наш час компоненти, об'єднані підструктурою досвіду, не всі
психологи

схильні

розглядати

як

властивості

особистості.

Однак

Костянтин Платонов вважав, що «типові для даного індивіда прояви, так
само як і закріплені знання, навичка (не тільки розумова або вольова, але й
моторна і сенсорна) і, тим більше, уміння і звичка, вже, безперечно, є
властивістю особистості!». Справді, набуті знання й сформовані в процесі
навчання вміння і навички органічно вплітаються в структуру особистості,
стають її невід'ємними властивостями.
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Третя підструктура включає індивідуальні особливості психічних
процесів: відчуття, сприймання, емоції, волю, мислення, пам'ять. Психічні
процеси, які є динамічним відображенням дійсності в різних формах
психічних явищ, забезпечують зв'язок особистості з дійсністю. На основі
психічних процесів утворюються психічні якості особистості, які
забезпечують певний кількісно-якісний рівень її психічної діяльності і
поведінки,

типовий

для

індивіда.

Основні

компоненти

третьої

підструктури формуються й розвиваються за допомогою вправ, при цьому
великого значення набувають вольові якості індивіда, оскільки вони
лежать в основі свідомого регулювання психічних процесів і станів
особистості.
Четверта

підструктура

особистості

включає

властивості

темпераменту, статеві й вікові властивості. До неї ж відносять і патологічні
(органічні) зміни особистості. Формування компонентів цієї підструктури
можливе лише за допомогою тренування, але частіше має місце
формування

замінників

(компенсаторних

механізмів)

природних

властивостей, яких недостає. Ця підструктура має назву біопсихологічної,
оскільки якості особистості, які до неї входять, головним чином зумовлені
фізіологічними

особливостями

мозку.

Активність

проявів

цієї

підструктури залежить від сили нервових процесів.
Особистість характеризує наступний комплекс стійких компонентів:
- розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);
- відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, уміння
керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);
- свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних
рішень);
- особиста гідність (визначається рівнем вихованості, самооцінки);
- індивідуальність (несхожість на інших).
Розвиток людини - це процес становлення особистості, вдосконалення
її фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих
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і некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване
виховання (самовиховання) й навчання. У психічному розвитку кількісні
зміни виявляються у збільшенні з віком кількості навичок, асоціацій,
розширенні уявлень, знань про навколишній світ, пасивного й активного
словника, обсягу уваги, сприйняття, пам'яті, швидкості реакцій тощо.
Розвиток

психічних

функцій

відбувається

нерівномірно,

в

ньому

чергуються фази прискорення й уповільнення, подібно до фізичного
розвитку.
Поняття «всебічний розвиток» означає розвиток людської особистості
з усіх боків, всесторонньо; поняття «гармонійний» - гармонію усіх сторін,
їх пропорційність, погоджену єдність. Всебічний та гармонійний розвиток
особистості передбачає дотримання єдності та взаємодії п'яти частин
виховання. Традиційними складовими частинами виховання називають
розумове, фізичне, трудове, моральне й естетичне виховання.
Всебічний

розвиток

особистості

людини

є

безупинним

і

цілеспрямованим процесом виховання і навчання, у якому основними
суб'єктами виступають людина і її сім'я, підприємство або організація, де
вона працює, навчальні і культурні заклади. Процес розвитку менеджера
ґрунтується на всебічному розвитку його/її особистості і містить у собі ряд
етапів (блоків) [3,5,10]:
1.

Постановка життєвих цілей на найближчі 5-10 років;

Ставлячи цілі в житті, закладається основа для успішного розвитку
особистості. Це перший крок до успіху. Це те, що звертає життя в
конкретні реальні дії. Без першого кроку інші кроки по досягненню мети
не матимуть підстави і можуть бути безглуздими. Постановка цілей у
житті дає ясність в тому, що є бажаним в кінцевому рахунку. Це гарантує,
що час, енергія і зусилля будуть направлені у правильному руслі, що життя
буде більш усвідомленим.
2.

Комплексна оцінка особистості (не рідше, ніж через 5 років);
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Особистість можна визначити як відмінний і характерний патерн
мислення, емоцій і поведінки, що формує особистий стиль взаємодії
індивіда з його фізичним і соціальним оточенням. Оцінку проводять
кваліфіковані психологи за особистим зверненням людини.
3.

Культурно-естетичне виховання (театри, музеї, виставки,

література, музика, кіно, фестивалі і т.п.);
Засобами

культурно-естетичного

виховання

є

театри,

музеї,

кінотеатри, виставкові зали та галереї, література як жанр, музика. Мета
культурно-естетичного виховання (в кінцевому рахунку і самоціль
суспільного розвитку) - людина, яка розкрила повноту своєї сутності,
універсальна гармонійна особистість. Ідеал універсальної особистості як
мета виховання передбачає її особливе відношення з універсумом (тобто зі
світом як усім існуючим), внутрішню органічну причетність до нього. Така
людина усвідомлює себе як природу, що досягла самопізнання.
4.

Фізичне вдосконалення, підтримка здоров'я і працездатності;

Фізична культура особистості розглядається як процес оволодіння
знаннями, вміннями і навиками виховної, навчальної, оздоровчої,
рекреаційної

діяльності

для

наступного

використання

в

процесі

самовдосконалення, і як результат – рівень фізичного здоров’я людини, яка
може зберегти завдяки своєму бажанню, знанням, здоровому способу
життя та рухової активності.
5.

Цілеспрямоване

навчання

або

самоосвіта

для

розвитку

особистості до рівня планових параметрів;
Самоосвіта – це засіб самовиховання, оскільки сприяє виробленню
цілеспрямованості

наполегливості

в

досягненні

мети,

внутрішньої

організованості, працьовитості і інших моральних якостей. Основна форма
самоосвіти —

вивчення науковою, науково-популярною, учбовою,

художньою і іншої літератури, преси. Самоосвіта передбачає також
можливість використання всіляких допоміжних засобів: прослухування
лекцій, доповідей концертів; консультації фахівців; перегляд спектаклів,
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кінофільмів, телепередач; відвідини музеїв, виставок, галерей; різні види
практичної діяльності — досліди, експерименти, моделювання.
6.

Контроль виконання і коригування життєвих цілей.

Для успішної та високоякісної роботи менеджера необхідно, за
допомогою вищезгаданих етапів (блоків) всебічного розвитку, розвивати
та вдосконалювати наступні групи якостей особистості:
-

комунікативні

(комунікативна

обізнаність,

впливовість,

толерантність, винахідливість, лаконічність, переконливість);
- управлінські (діловитість, ініціативність, організованість, гнучкість,
здатність виправдано ризикувати та класифікувати фахову інформацію);
- фахові (аналітичність, прогностичність, конкурентоспроможність,
координаційна здатність, комп`ютерна грамотність, вільне володіння
рідною та іноземними мовами);
-

особистісні

самостійність,

(професійна

рефлексивна,

відповідальність,

емпатійна

гуманність

схильність,

та

адекватність

самооцінювання та способів реагування в конфліктних ситуаціях, емоційна
стабільність та адаптивність, впевненість у власних діях).
Самосвідомість [9] - не явна даність, притаманна людині, а результат
розвитку. В ході цього розвитку, у міру того як людина набуває життєвий
досвід, перед нею не тільки відкриваються нові сторони буття, а й
відбувається більш-менш глибоке переосмислення життя. Цей процес
переосмислення, що проходить через все життя людини, утворює
найпотаємніший основний зміст його сутності, визначає мотиви його дій і
внутрішній зміст тих завдань, які він вирішує в житті. Здатність, яка
виробляється впродовж усього життя у деяких людей, більш масштабно
осмислити життя і розпізнавати те, що в ньому справді значуще, уміння не
тільки знайти засоби для вирішення випадково виявлених завдань, а й
визначити самі завдання і мету життя так, щоб по-справжньому знати,
куди в житті йти і навіщо. Це щось, нескінченно перевершує всяку
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вченість, хоча і передбачає наявність великого запасу спеціальних знань,
це дорогоцінна властивість – мудрість.
Висновки. Таким чином

управління розвитком та саморозвитком

особистості людини є найважливішою функцією служби управління
персоналом підприємства і кожного менеджера, що прагне налагодити
добрі стосунки у своєму трудовому колективі. Розвиток особистості
доцільно здійснювати на системній основі, базуючись на концептуальній
схемі понять, що характеризують людину, і цільовому плануванні
становлення людини як соціальної індивідуальності. Сучасні теорії
управління персоналом виділяють людину в якості головного суб'єкта
управління, виходячи з індивідуальних особливостей якої формується
корпоративна культура і стратегія розвитку підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Важкий кризовий період характеризує собою перехід від кількісних
показників в роботі до якісної їх реалізації. Необхідної кількості і обсягу
продажів керівники підприємств можуть сьогодні домогтися завдяки
якісному виконанню робочих процедур і дій. Співробітники торговельних
організацій, чиї «матеріальні апетити» в період кризи підвищились, а
реальні доходи - зменшилися, втратили інтерес і мотивацію до роботи. Це
призвело до погіршення якості обслуговування клієнтів і загального
зниження продуктивності праці.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що ефективне
стимулювання персоналу є одним з найбільш значимих факторів
конкурентоспроможності сучасних організацій торгівлі. Основною метою
процесу мотивації на підприємствах торгівлі є отримання максимальної
віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє
підвищити загальну результативність і прибутковість підприємства.
Значний внесок у розвиток стимулювання персоналу підприємства
зробили науковці: А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макклеланд, В. Врум, С.
Адамс, Д. Макгрегор тощо. Однак, як показує практика, ці теорії мають
загальний характер і не повністю враховують специфіку конкретного виду
трудової діяльності, конкретного підприємства та особливості окремо
взятої особистості.
Мета тез полягає в дослідженні особливостей стимулювання
персоналу підприємства торгівлі порівняно з міжнародним досвідом в
контексті підвищення продуктивності праці.
Особливого значення мотивація набуває для підприємств сфери
торгівлі. В умовах, коли багато товарів мають схожі якісні
характеристиками, коли асортимент товару практично ідентичний, на
перший план виходять рівень подачі товару, його презентація і
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обслуговування. Успішне сучасне торгове підприємство не можна уявити
без кваліфікованого персоналу, що володіє високим рівнем мотивації
трудової активності.
Так, стимулювання праці - це зовнішнє спонукання, елемент трудової
діяльності, що впливає на поведінку людини в сфері праці, з метою
спонукання його до ефективної трудової діяльності [5]. Таким чином,
процес стимулювання є завжди зовнішнім по відношенню до людини і
спрямований на спонукання його до певної дії.
В даний час Україна знаходиться на етапі становлення і розвитку
ринкових відносин. У цих умовах відбувається перебудова управління,
підвищується самостійність керівників і відповідальність за результати
роботи організації в цілому. Доцільним буде розглянути світовий досвід
стимулювання праці. Вчені виділяють три моделі - американську, японську
і західноєвропейську. Специфічні риси цих моделей можуть бути корисні
фахівцям, які розробляють відповідні системи організації і оплати праці на
своїх підприємствах [4, с. 36].
Наприклад, у США і Канаді працівники компанії стимулюються не
тільки за поточні результати діяльності, а й за довготривалу ефективність.
Це виражається у наданні в якості заохочення права на придбання певної
кількості акцій компанії за чинною на момент винагороди ціною. Така
система доцільна для стимулювання вищої та середньої ланки керівників,
відповідальних за довготривалі результати. Діє система преміювання за
раціоналізаторську і винахідницьку діяльність, яка веде до збільшення
прибутків фірм [3, с. 46-48]. Японці ж в організацію системи управління
зуміли включити доцільні елементи американського менеджменту і
отримати відповідну «віддачу»: зростання валового національного
продукту. Система управління трудовими ресурсами в Японії здається
подібна до американської. Але японські корпорації управляють своїми
кадрами таким чином, щоб останні працювали максимально ефективно.
Для досягнення цієї мети японські підприємства використовують
американську технологію управління кадрами, в тому числі ефективні
системи заробітної плати, аналізу організації праці і робочого місця та ін.
[4, с. 47]. Для західноєвропейських компаній характерні три моделі
стимулювання праці: безпреміальна (функції стимулювання праці виконує
заробітна плата); преміальна, що включає виплати, розмір яких пов’язана з
розміром доходу або прибутку підприємства; преміальна, яка передбачає
виплати, розміри яких встановлюються з урахуванням індивідуальних
результатів праці. Преміальні моделі оплати праці реалізуються шляхом
залучення працівників до участі в прибутках (річну винагороду з прибутку
компанії), в доходах (кожному працівникові виплачується винагорода,
розмір якого визначається за результатами оцінки виконання ним
виробничого завдання і не залежить від прибутку фірми), в капіталі (в
вигляді акцій за їх номінальною ціною) [4, с. 48].
На нашу думку, в Україні одним із найдієвіших методів
стимулювання є заробітна платня, зокрема погодинна. Вона може залежати
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від трудових годин, кількості продажів, кількості виробленої продукції і
так далі. При цьому співробітник буде прагнути, як можна ретельніше
виконувати свої обов’язки, оскільки саме від цього і залежить його
заробіток. Деякі компанії використовують змішану систему оплати праці,
наприклад, фіксовану зарплату плюс преміальні, в разі досягнення заданої
норми. Та варто мати на увазі, що не завжди матеріальна вигода є
найкращим стимулюючим фактором для співробітників торговельних
лавок. Для деяких працівників набагато важливіше визнання громадськості
та усвідомлення того, що його праця дійсно цінується. Тому, варто
регулярно влаштовувати корпоративні вечори, з врученням грамот або
просто вираженням вдячності і подяки кращим з кращих [1, с. 46].
Також можна виділити декілька методів нематеріального
стимулювання:
- організація безкоштовних обідів усередині компанії;
- організація тренінгів і семінарів для підвищення кваліфікації
співробітників;
- поліпшення умов праці (сучасні комп’ютери, зручні крісла, новий
принтер);
- медична страховка, оплата лікування, часткова оплата медичної
страховки для членів сімей співробітників;
- часткова або повна оплата мобільного телефону;
- оплата занять спортом (оренда спортзалу, оплата абонементів);
- безоплатна матеріальна допомога в разі одруження або народження
дитини;
- знижки на товари компанії, розпродажі товарів компанії серед
співробітників.
Слід зазначити, що шлях до ефективного управління персоналом
лежить через розуміння його потреб. Тільки знаючи, що рухає людиною,
що спонукає його до дій, які мотиви лежать в основі його поведінки,
можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів
управління людиною. Необхідно знати, що основними складовими
ефективного стимулювання праці є стимулювання трудящої людини. На
підприємствах, де люди тісно взаємодіють один з одним, при використанні
стимулів повинні враховуватися потреби і їх задоволення, підприємливість
і інтереси особистості, і навіть характер і спосіб життя. Тоді стимулювання
буде по-справжньому дієвим і особистісно значущим [2, с. 37-38].
Трудова діяльність в сфері торгівлі дуже специфічна і має свої
традиції і особливості. Головна особливість торгових підприємств належність торгової діяльності до області «людина-людина» і її
спрямованість не на виробництво продукції, а на її реалізацію. Очевидно,
що в сучасних умовах для стимулювання підвищення ефективності та
продуктивності праці в організаціях необхідно ефективно змінювати не
тільки систему оплати праці, а й сам підхід до її формування.
Таким чином, процес мотивації торгового персоналу, будучи за своєю
суттю цілеспрямованим процесом зміни свідомості сучасного працівника,
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видається досить складним, але досить актуальним і необхідним для
здійснення ефективної діяльності в сфері торгівлі.
Список використаних джерел:
1.
Абрамова С. В. Мотивация и стимулирование труда персонала
// Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф.
(г. Челябинск, октябрь 2012 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С.
149-153.
2.
Манаев В. Стимулирование персонала на малых предприятиях
/ В. Манаев, С. Митченко // Человек и труд. - 2010. - N 1. - С. 37-38.
3.
Островская Т.Г. Организация и стимулирование труда
(зарубежный опыт: американский, японский и западноевропейский) //
Пищевая промышленность. – 2005. - №7. – С. 46-48.
4.
Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю.
Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. –
560 с.
5.
Шаховий В.А., Шапіро С.А. Мотивація трудової діяльності:
Учеб. допомога. М .: ТОВ «Вершина», 2003, 224 с.
Марія Зразюк
Науковий керівник: Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Однією з центральних проблем у здійсненні соціально-економічних і
політичних реформ є впорядкування відносин між людьми, що включені у
різноманітні ланки системи управління. Все більше управління персоналом
визнається як одна з найбільш важливих сфер життєдіяльності організації,
здатної підвищити її ефективність і продуктивність функціонування. При
цьому саме поняття “управління персоналом” розглядається у достатньо
широкому діапазоні від економіко-статистичного до філософськопсихологічного й набуває важливого аспекту аналізу цілісності
організаційно-управлінського контексту функціонування і розвитку
організації, оптимального використання трудових ресурсів, підвищення
ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог
ринкової економіки.
Вирішенню питань управління персоналом, зокрема стратегічного,
присвячені праці А.Я.Кибанова, В.П.Пугачова, Р.Марра, Г.Шмідта [2,
с.136]. Автори в своїх роботах зазначають, що планування персоналу
повинно здійснюватися у формі цільових комплексних програм відповідно
до
стратегії
управління
розвитком
підприємства
з
обов’язковим врахуванням основних напрямків сучасної кадрової
політики та демографічної ситуації, тенденцій науково-технічного
прогресу, оцінки персоналу та результатів його трудової діяльності,
удосконалення роботи з персоналом [1,с.235]. Оцінку ефективності
управління персоналом багато вчених-економістів, у тому числі Шекшня
С.В., пропонують здійснювати в декілька етапів: досягнення цілей,
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компетенції, мотивації, вивчення статистики людських ресурсів, оцінки
витрат [4, с.295].
Зазначимо, що оцінка ефективності управління персоналом
виробляється здебільшого суб'єктивно. На наш погляд, виникнення такої
ситуації має дві причини: відсутність виробленої чіткої методики такої
оцінки і недооцінка усієї важливості означеної проблеми.
Управління персоналом — це діяльність організації, спрямована на
ефективне використання ресурсів для досягнення цілей, як організації, так
і особистих. Ось чому персоналом треба управляти на основі
найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту. Основними
завданнями кожного підприємства, незалежно від форми власності, типу
підпорядкування, розміру повинно бути забезпечення ефективної системи
управління персоналом.
В сучасних умовах ринкової економіки серед різноманітності
проблем, пов’язаних із забезпеченням нормального та ефективного
розвитку підприємств та організацій, однією із головних є проблема
управління персоналом. Зміна принципів функціонування сучасної
економіки, створення підприємств різних форм власності, конкуренція,
глобальні структурні й технологічні зміни у виробництві, його
інформатизація обумовили істотну зміну ролі людських ресурсів. Все
більше управління персоналом визнається як одна з найбільш важливих
сфер життєдіяльності організації, здатної підвищити її ефективність і
продуктивність функціонування. Для її характеристики можна привести
слова Джона Сторея про те, що управління людськими ресурсами – це
“особливий підхід до управління людьми в організації, спрямований на
досягнення конкурентних переваг шляхом стратегічного розміщення
кваліфікованого й лояльного персоналу, що використає цілісний набір
культурологічних, структурних і кадрових технік” [3]. Це підтверджує,
що найкращого розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять
головну ставку на людські ресурси та управління ними. Мистецтво
керівництва полягає в тому, щоб знайти саме такі підходи і методи, які
забезпечили б бажаний перебіг подій на підприємстві і спонукали його
працівників до кращої праці. У таких умовах управління людськими
ресурсами є важливою складовою менеджменту, що сприяє підвищенню
ефективності діяльності організації шляхом визначення цілей, функцій,
завдань і принципів управління людськими ресурсами.
Основу
концепції
управління
персоналом
підприємства
складають розробка принципів, напрямків та методів управління,
урахування роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування
підприємства, впровадження нових методів і систем навчання та
підвищення кваліфікації персоналу, визначення та проведення
скоординованої єдиної тарифної політики й оплати праці, розробка і
застосування на підприємстві економічних стимулів і соціальних
гарантій щодо соціального партнерства. Така кадрова політика
підприємства повинна забезпечувати розробку стратегії управління
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персоналом, раціональний підбір та наймання персоналу, аналіз,
планування, прогнозування кадрового потенціалу та ринку праці,
кадрових змін в організації, персональну оцінку рівня знань, умінь,
майстерності та особистісної відповідальності; оцінку виконуваної роботи
та її результатів, організацію реклами та встановлення взаємодії із
зовнішніми
організаціями,
що
забезпечують
підприємство
кадрами. Великого значення набуває в цей час правове та інформаційне
забезпечення процесу управління персоналом, створення умов праці.
Особливої уваги й відповідальності вимагає від керівника
підприємства організація трудових відносин в частині вироблення правил і
навичок оцінювання виконання персоналом своїх функціональних
обов'язків, формування у співробітників почуття відповідальності, аналізу
та регулювання групових і міжособистісних відносин, управління
виробничими конфліктами та стресами, проведення соціальнопсихологічної діагностики, формування норм корпоративної культури,
створення безпечних умов праці.
Функціонування комплексної системи управління персоналом
підприємства правомірно розглядати як частину ефективності
діяльності підприємства в цілому. Однак, у даний час немає єдиного
підходу до оцінки такої ефективності. Сьогодні багато вітчизняних
підприємств, на жаль, або взагалі ігнорують систему управління
персоналом, або в кращому разі визначають ефективність управління
персоналом за допомогою спеціально створених для цього показників. Як
методологічний підхід представляється доцільною оцінка ефективності на
рівні окремих працівників, на рівні органу управління, на рівні системи
управління, звертаючи особливу увагу при цьому на співставлення
фактичної чисельності персоналу з плановою, відповідність професійнокваліфікаційного рівня, освіти, практичного досвіду персоналу вимогам
займаних робочих місць. Оцінка ефективності управління персоналом
підприємства полягає у визначенні економічної ефективності за рахунок
кращого використання трудового потенціалу, соціальної ефективності
шляхом задоволення потреб і інтересів працівників підприємства,
організації і мотивації праці, організаційної ефективності через цілісність і
організаційну оформленість підприємства.
В сучасних умовах господарювання оцінка функціонування системи
управління персоналом вимагає систематичного досвіду, вимірювання
витрат і вигод загальної програми управління персоналом і порівняння її
ефективності з ефективністю роботи підприємства за той же період.
Як видно, склад показників всебічно відображає ефективність
управління персоналом підприємства в економічному, соціальному і
організаційному аспектах. Кількісна оцінка економічної ефективності
управління персоналом підприємства передбачає визначення витрат,
необхідних для реалізації кадрової політики підприємства шляхом
дослідження співвідношення витрат, необхідних для забезпечення
підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих
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від результативності їхньої діяльності. Такі показники орієнтують
працівників на раціональне використання робочого часу, поліпшення
трудової і виконавської дисципліни і, в основному, спрямовані на
удосконалення організації праці.
Успішність управління персоналом визначається ефективністю
використання трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними
цілей, комплексним баченням проблем і цілісним підходом до людських
ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства.
Таким чином , в рамках стратегічного управління виникає нагальна
потреба в зміні функціональної моделі управління персоналом на
підприємстві на підставі власної організаційної філософії, яка ґрунтується
на власному досвіді роботи зі своїми працівниками й використанні
практики провідних вітчизняних та світових компаній.
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Особливою ознакою розвитку та функціонування сучасних
вітчизняних підприємств є підвищена увага до управлінського персоналу:
керівників, спеціалістів і службовців. Як свідчить практична діяльність, у
сучасних реаліях професійно-кваліфікаційний рівень управлінців дає змогу
своєчасно діагностувати складні ситуації у відповідній сфері діяльності
компанії, розробити ефективні механізми відповіді на такі обставини.
Результативність роботи управлінського персоналу всіх рівнів
безпосередньо залежить від їх здатності поєднувати особистий потенціал,
швидку реакцію, організовувати дії колег та контрагентів. Для цього вони
повинні використовувати залежно від ситуації зовнішні мотиваційні
інструменти до активних дій та внутрішні мотиви трудової поведінки
колег.
Питанням мотивації присвячені праці багатьох вітчизняних науковців,
а саме: Ю. Андрійка, А. Афоніної, О. Баклана, Л. Бунтовської, С. Бєляєвої,
О. Баєвої, О. Дигуна, Л. Долгова, В. Задорожнього, І. Задарожнього,
В. Крючкова, Г. Кулікова, А. Шегди та інших.
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Системи мотивації постійно вдосконалюються, тому керівництво
кожного підприємства, незалежно від форми власності, повинне
планомірно і безперервно займатися пошуком і розробкою ефективних
способів управління працею, які забезпечують активізацію людського
чинника.
Для успішного функціонування підприємства і його діяльності
загалом необхідні людські ресурси. Розвиток науково-технічного прогресу,
удосконалення виробництва, нові технології привели, з одного боку, до
скорочення потреби в робочій силі на виробництво однієї одиниці
продукції, а з іншого – посилили диференціацію між професіями,
підвищили попит на більш кваліфіковану працю. Фахівці у сфері
управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності
будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки свідомо її
персонал реалізує поставлені перед собою цілі [1, с. 76].
Управлінський персонал є активом підприємства, людським
капіталом, який передбачає менше контролю над собою та очікує
своєчасну і гідну економічну, психологічну та кар’єрну винагороду за
високопродуктивну й високоякісну працю. У наш час саме мотивація і
стимулювання до праці, можливість реалізуватися як особистість і як
фахівець здатні втримати талановитих і перспективних управлінських
працівників на підприємствах у конкурентних умовах. Так, мотиваційна
складова в управлінні, відповідаючи сучасним умовам господарювання,
визначається саме як встановлений орієнтир до дії на багатьох
підприємствах. Але часто трапляються випадки, коли при значних
витратах на мотивування працівників віддача персоналу залишається на
низькому рівні. Як результат, у прагненні мотивувати своїх працівників
підприємство отримує зворотний демотиваційний ефект.
На багатьох вітчизняних підприємствах у працівників відсутня
фундаментальна мотивація щодо здійснення ефективної діяльності, вони
не хочуть брати на себе відповідальність за прийняття та реалізацію
управлінських рішень, не ототожнюють себе з підприємством, де
працюють, не розуміють об'єктивної необхідності досягнення єдності
особистих інтересів та інтересів підприємства.
В
окремих
підприємствах існує
проблема
невідповідності
професійного рівня управлінського персоналу вимогам, в інших неефективна або взагалі відсутня система мотивації персоналу.
Трапляється й інша ситуація, коли на підприємстві продовжує діяти
номенклатурна система управління, в якій сформувалося замкнене коло, де
все тримається на особистих зв'язках, на відносинах взаємної користі,
корупції, на створенні видимої діяльності. Номенклатурні начальники
достатньо життєздатні. Опираючись на особисті зв'язки, телефонне право,
взаємні «послуги» і навіть прямий підкуп, вони практично всесильні та
безконтрольні і тому перекривають всілякі шляхи до прогресу, інновацій,
пошуку нових шляхів розвитку [4,с. 583].
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Перерахований вище перелік можна продовжувати. З метою
вирішення цих проблем власнику підприємства необхідно провести
моніторинг діючої системи управління на підприємстві та внести
відповідні корективи, пам'ятаючи при цьому, що економічна ефективність
діяльності підприємства залежить від того, наскільки успішно
підприємство управляє своїм інтелектуальним капіталом. Базовою
складовою цього капіталу є управлінський персонал підприємства.
На всіх рівнях роботи управлінського персоналу результатом
виступають саме управлінські рішення, від яких залежать показники
діяльності всього підприємства. Процес прийняття управлінських рішень є
достатньо складним і залежить від цілого комплексу чинників (зовнішніх
та внутрішніх), які мають мінливий характер і постійно створюють
нестандартні ситуації. Рішення, прийняті управлінцями, залежать не тільки
від їхніх знань, кваліфікації, професійного рівня, але й від особистісних
характеристик, практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду, творчого
підходу тощо. Тому невипадково недоліки й упущення в діяльності
управлінців (менеджерів) більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки у роботі технічного персоналу.
Управління людьми має важливе значення для всіх підприємств –
великих і малих. Без потрібних людей жодне підприємство не зможе
досягти поставлених цілей і вижити. Людина є найважливішим елементом
виробничого процесу на підприємстві. Створення мотиваційного
середовища на підприємстві, насамперед, через забезпечення залежності
винагородження працівника від досягнутих ним результатів і кваліфікації,
максимальна зацікавленість людей у реалізації свого фізичного або
інтелектуального потенціалу – головне завдання власників підприємств.
Сьогодні потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули для
продуктивної праці та максимальної реалізації здібностей працівників.
Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою
забезпечення
стійкого
функціонування
підприємства.
Сприяти
впровадженню мотиваційного механізму діяльності управлінських
працівників на підприємстві можна, зокрема, через:
- проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності
персоналу;
- розробку мотиваційного механізму управління персоналом на
підприємстві;
- перепідготовку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу.
Важливим аспектом у зазначених напрямах є залучення професійних
зовнішніх консультантів, які спеціалізуються на управлінському
менеджменті. Також перевагу варто надавати вітчизняним консультантам,
які, безперечно, знають глибинні причини існуючих управлінських
проблем, пов’язаних із менталітетом, національними особливостями, та з
огляду на це розробляють шляхи оптимального їх вирішення.
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ЕФЕКТИВНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має велике
значення. Персонал є найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що
використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності
підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці персоналу.
Саме через зацікавленість працівника у результатах його роботи при
створенні належних умов праці можна домогтися підвищення
продуктивності праці.
Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме
мотивація. Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного
зростання лише за умов ефективної мотивації. Недостатня ж мотивація на
підприємстві може виступати стримуючим фактором до зростання
показників ефективності його діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і виділення не вирішених раніше частини
загальної проблеми. Питанню ефективної мотивації праці на підприємстві
присвятили свої наукові роботи як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Серед
них: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дмитренко, М.
Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, О. Віханський, Н.
Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер, В. Врум, Ф. Герцберґ, О.
Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон,
Р. Оуена, та ін.
У працях зазначених учених з різних точок зору досліджено
теоретичні й практичні питання щодо ефективного управління персоналом.
Але, незважаючи на це, більшість вітчизняних підприємств на сьогодні
мають не ефективну систему мотивації персоналу. Питання розробки та
впровадження
мотиваційного
механізму
необхідно
вирішувати,
враховуючи специфіку діяльності кожного господарюючого суб’єкта. При
розв’язанні цієї проблеми доцільним є урахування вітчизняного та
зарубіжного досвіду.
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Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили,
використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених
кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці,
мотивації й оцінці праці.
Трудова поведінка – це зовнішній, прояв відношення до праці, а
мотивація й оцінка – внутрішній.
Залежно від поведінки людини, мотивація – це процес свідомого
вибору їм того або іншого типу дій, обумовлених комплексним впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів (відповідно стимулів і мотивів).
В управлінні, мотивація – це функція керівництва, що полягає у
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з
повною віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з
метою зміни по заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій
та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на
цій основі трудового потенціалу.
Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може
одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами,
можливостями і здійснює певну діяльність.
Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це складний процес,
ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підприємства.
Основні завдання мотивації:
– формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення
мотивації в процесі праці;
– навчання персоналу і керівного складу психологічним основам
внутріфірмового спілкування;
– формування в кожного керівника демократичних підходів до
керування персоналом з використанням сучасних методів мотивації.
За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати
такі завдання:
– залучення й утримання в організації кращих спецiалiстiв;
– визнання дiяльностi працiвникiв, якi досягли значних результатiв, з
метою подальшого стимулювання їх творчої активності;
– демонстрація ставлення керівництва до високих результатів праці;
– популяризація результатiв працi кращих працiвникiв;
– застосування рiзноманiтних форм визнання заслуг;
–покращення морально-психологiчного стану працiвникiв через
вiдповiдну форму визнання;
– забезпечення підвищення трудової активності колективу
підприємства.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідне
вдосконалення мотивації працівників, що може дати:
- підвищення результативності роботи персоналу;
- оперативне досягнення цілей підприємства;
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- зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою та
нематеріальним стимулюванням;
- прозорість системи заохочування;
- зниження плинності кадрів;
- покращення психологічного клімату;
- покращення командної роботи [4].
Способи поліпшення мотивації праці прийнято ділити на матеріальні і
нематеріальні.
Перший спосіб відображає роль мотиваційного механізму оплати
праці в системі підвищення продуктивності праці. Він включає як
елементи вдосконалення системи заробітної плати, надання можливості
персоналу брати участь у власності і прибутку підприємства. Безумовно,
мотиваційний механізм оплати праці є важливим, але постійне підвищення
рівня оплати праці не сприяє як підтримці трудової активності на
належному рівні, так і зростанню продуктивності праці. Застосування
цього методу може бути корисним для досягнення короткочасних підйомів
продуктивності праці [2].
Матеріальна мотивація включає:
- заробітну платню;
- регулярні грошові премії з нагоди певних подій (ювілей служби,
різноманітні державні та релігійні свята);
- нерегулярні грошові премії з нагоди певних подій у житті
працівника (ювілей, народження дитини, певні досягнення у роботі);
- інші грошові виплати (відсотки від підписаних контрактів,
гонорари).
Не менш важливою є нематеріальна (не фінансова) або непряма
мотивація.
До видів нематеріальної мотивації належать:
- подарунки;
- соціальний пакет;
- навчання;
- корпоративні святкування;
- відкритість і постійний діалог керівництва з персоналом; інші види
мотивації.
Отже, головним завданням керівництва будь-якого підприємства
повинно стати створення на ньому ефективного мотиваційного
середовища. Цього можна досягти насамперед через забезпечення
залежності винагороди працівника від досягнутих ним результатів і
кваліфікації, тим самим зацікавити людей у реалізації свого потенціалу.
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ПРОДУКТОВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМТВА
(ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ)
Відповідно до піраміди Маслоу, як тільки людина задовольняє
фізіологічні та базові соціальні потреби, у неї виникають потреби іншого
плану: в гідному положенні в колективі, самореалізації, визнанні і т.д.
Таким чином, домінуючою потребою стає не лише відпочинок і
відновлення сил для нової активної діяльності, але і розвиток потреби в
духовному самовдосконаленні. На сучасному етапі розвитку суспільства
організація дозвілля в корпорації - один з найбільш ефективних засобів
заохочення та мотивації співробітників, який сприяє підтримці кожного
члена колективу, розкриттю його індивідуальності, талантів [2].
Якість діяльності будь-якої організації залежить не стільки від
окремого індивіда, скільки від результативної праці усіх співробітників. І
цілком закономірно, що організація дозвілля працівників в останні роки
набирає все більшого значення.
Протягом XX ст. дозвіллєва практика за кордоном систематизувалася,
тому на даний час доцільно виділити: щоденне дозвілля членів трудового
колективу; святкове дозвілля; тренінгові заходи; корпоративний туризм
[4].
Щоденне дозвілля членів трудового колективу передбачає зняття
психологічної напруженості і підтримання здорового способу життя членів
корпорації. Сьогодні в багатьох закордонних компаніях релаксаційну
функцію щоденного дозвілля зробили частиною стратегії компанії.
Релаксація під час обідньої перерви включає широкий спектр послуг:
аромотерапія, традиційний масаж, організація регулярних ланчів, перегляд
фільмів або мультфільмів за бажання співробітників і т.д. Багато великих
компаній вкладають кошти в створення високого рівня комфорту для
зняття стресів у своїх співробітників. Так, в офісах компанії «Google»
можна спостерігати дивани, просторі кухні, масажні крісла і навіть гамаки.
Співробітників годують безкоштовними сніданками, обідами, вечерями і
закусками в будь-який час доби, пропонують безкоштовні масажі, сервіс
для автомобілів, вільний доступ до фітнес-центрів і навіть відпочинок в
"капсулах сну". Створені всі умови, щоб в Googleplex можна було
перебувати безвилазно. У Google є душові кімнати, роздягальні і шафки
536

для речей, що дозволяє співробітникам працювати так довго, як вони того
хочуть, потенційно - днями безперервно. Співробітники можуть самі
розподіляти свій час - в робочий час можна ходити на сальсу, грати в
більярд, трапезувати або спати. До того ж в кожному офісі є по кілька tiki
барів. У барах подають вино і віскі. Щоп'ятниці гуглери святкують "TGIF"
(Thank God it's Friday - Слава Богу, сьогодні п'ятниця) і вже по п'ятницях в
кампусі можна знайти куди більше алкоголю. Привілеї компанії
спрямовані на те, щоб "вичавити все зі співробітників", адже відпочивши,
співробітник буде працювати ще продуктивніше.
Таким чином, в сфері організації щоденного дозвілля за кордоном
можна виділити ряд нових тенденцій:
- забезпечення відпочинку персоналу без необхідності покидати
місце роботи;
- забезпечення можливості неформального спілкування в період
робочого дня;
- створення інтер’єрів високого рівня комфорту та спеціалізованих
зон відпочинку;
- креативний підхід до оформлення робочого простору [1].
Святкове корпоративне дозвілля в зарубіжній практиці складається з
різноманіття розважальних групових заходів. Сюди включають
передноворічні вечірки, Хеллоуін, День здоров’я, Міжнародний жіночий
день. Часто зустрічаються нетрадиційні заходи, започатковані фірмою.
Так, намприклад, «День іменинника», на якому вітають іменинників
минулого місяця та нагороджують їх певними привілеями. Організовують
зазвичай квартальні або щомісячні корпоративи, які не мають конкретної
програми і слугують для неформального спілкування співробітників.
Адміністрація зарубіжних фірм вважає своїм обов’язком нести
фінансові витрати з метою створення у працівників позитивного настрою,
без якого неможливо сформувати корпоративний дух. Як правило,
керівництво впевнене, що витрачені на персонал кошти компенсуються
підвищенням продуктивності праці та компанії загалом.
Корпоративні тренінги і семінари як самостійний напрям
корпоративного дозвілля часто поєднуються з корпоративним туризмом :
виїзди в іншу країну, до моря, в гори або у ліс на декілька днів.
Туризм як напрям корпоративного дозвілля також є складовою
частиною ділового туризму. Інсентив-тур – це ексклюзивна поїздка для
ключових співробітників компанії або партнерів, яка може поєднувати
елементи конференції, тренінгу відвідування міжнародного конгресу або
виставки, екскурсійної програми і просто відпочинку [3].
Таким чином, у сфері організації корпоративного дозвілля серед
персоналу зарубіжних корпорацій можна вказати на ряд тенденцій, що
затвердилися :
- зростання значущості корпоративного дозвілля на тлі фактичного
стирання грані між робітником і вільним часом;
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- виникнення системи розділення корпоративних заходів
(повсякденне, святкове дозвілля, корпоративний туризм);
- орієнтація на національні дозвілєві традиції (соціально схвалювані);
- орієнтація на підтримку здорового способу життя;
- формування високої міри лояльності персоналу до фірми;
- орієнтація в дозвіллі на цінності середнього класу (праця, освіта,
сім'я) [5].
Список використаних джерел:
1. Мешков А. Ю. Структура корпоративной культуры [Електронний
ресурс] / Александр Юрьевич Мешков // Вестник ЮУрГУ. Серия:
Социально-гуманитарные науки.. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-korporativnoy-kultury.
2. Понукалина О. В. Труд и свободное время в дискурсе
потребительских практик [Електронний ресурс] / О. В. Понукалина //
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2011. – Режим доступу
до
ресурсу:
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251419966/Ponukalina_2011_5.pdf.
3. Унылова А. В. ФОРМИРОВАНИЕ и поддержание корпоративной
культуры в организации [Електронний ресурс] / Анастасия Владимировна
Унылова // Теория и практика общественного развития. – 2014. – Режим
доступу
до
ресурсу:
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ipodderzhanie-korporativnoy-kultury-v-organizatsii.
4. Шарковская Н. В. Культуротворческие формы организации
молодежного досуга [Електронний ресурс] / Наталия Владимировна
Шарковская // Вестник МГУКИ. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:
http://cyberleninka.ru/article/n/kulturotvorcheskie-formy-organizatsiimolodezhnogo-dosuga.
5. Широнина Е. М. Современные научные взгляды и подходы к
определению организационной культуры и корпоративной культуры
[Електронний ресурс] / Е. М. Широнина // Наука и современность. – 2011.
– Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyenauchnye-vzglyady-i-podhody-k-opredeleniyu-organizatsionnoy-kultury-ikorporativnoy-kultury.
Альона Наймушина, Дар’я Поймало
Науковий керівник: Боковець В. В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Процес становлення і розвиток сучасної ділової культури, культури
корпоративних зв’язків, зв’язків з громадськістю, комунікацій в сфері
бізнесу потребує якісно нових підходів в системі управління. Сучасна
модель управління персоналом неможлива без налагодженого процесу
ефективних комунікацій. Вся концепція якісного управління побудована
на принципі, що всі учасники процесу мають однаковий доступ до
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необхідної інформації, продуктивно спілкуються між собою, створюючи
оптимальні умови для успішного прийняття рішень, розв’язання
конфліктів, роботи команди [1].
Стрижневі питання розвитку комунікацій в управлінні, загальні
моделі комунікаційного процесу були окреслені в працях цілого ряду
зарубіжних та вітчизняних дослідників: А. Файоль, Г. Мюнстерберг, К.
Шенон, В. Зигерт, Л. Ланг, А. Кібанова, П. Н. Мартиненко, М. Туріянської.
Метою дослідження є обґрунтування виняткового значення дійових
комунікацій для функціонування організації, аналіз ефективності найбільш
поширених форм комунікацій всередині організації та шляхів їх
удосконалення.
Комунікації в організації – невід'ємна частина діяльності керівника і
підлеглого. Деякі дослідники вважають, що ефективність управління
персоналом пропорційна ефективності комунікаційних процесів в
організації.
Недбало організовані комунікативні зв'язки збільшують витрати часу
на рішення будь-якого питання, ускладнюють досягнення результату,
породжують виникнення конфліктів та непорозумінь. До того ж
налагоджені внутрішні комунікації покращують процес управління
організацією, а отже, зменшують витрати часу на адаптацію
співробітників, пом’якшують опір змінам зі сторони персоналу.
Організація із налагодженими комунікаційними зв’язками демонструє
швидку реакцію на зміни на ринку праці, якісне обслуговування, високу
мотивацію персоналу [5].
Вирізняють наступні види комунікацій:
- Формальні. Визначаються організаційною структурою підприємства.
Чим більша кількість рівнів управління, тим вище вірогідність
викривлення інформації, адже кожний відділ має можливість
відфільтровувати і коригувати комунікаційні повідомлення;
- Неформальні комунікації – спілкування між друзями, приятелями
або канал поширення чуток, пліток. За даними зарубіжних дослідників
саме неформальне спілкування поставляє 66% інформації співробітникам
організації, проте 80 % якої – виробнича інформація;
- Вертикальні комунікації – висхідні або низхідні;
- Горизонтальні – канал обміну інформацією між відділами для
узгодження дій;
- Міжособистісні комунікації – вербальне спілкування людей в
любому з видів комунікації.
Основними характеристиками якісної комунікації є залучення
співробітників в процес комунікаційної взаємодії, їх готовність до
співпраці та здатність працювати з великими інформаційними масивами;
неформальний характер комунікацій в організації, наявність атмосфери
довіри в організації; використання ефективних комунікаційних технологій;
кількість комунікаційних каналів; сприятливий соціально-психологічний
клімат та своєчасність розповсюдження інформації [2, с.54].
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Для побудови ефективної комунікації слід використовувати усі канали
й інформаційні ресурси. Служба персоналу разом з топ-менеджментом
організації має дбати про своєчасне і регулярне інформування
співробітників про новини компанії, її місію, стратегію, найближчі плани
та перспективи розвитку. Комунікації всередині організації повинні
обов’язково відповідати таким критеріям, як простота, ясність, точність,
достовірність, що в цілому покликане сприяти їх ефективності та
адекватному розумінню.
Керівник до 90% часу витрачає на комунікацію з підлеглими,
колегами, іншим керівництвом. 80% зарубіжних топ-менеджерів вважають
комунікаційну взаємодію однією із самих складних проблем в організації,
а неефективні комунікації – основною перешкодою на шляху до
процвітання компанії. Проте дуже часто сучасні керівники нехтують
налагодженням ефективних комунікаційних потоків всередині організації
через зайнятість, власне негативне ставлення до комунікаційної взаємодії,
що негативно позначається на формуванні організаційної культури в
цілому, іміджу керівника та процесі керованості організацією, мотивації
співробітників [4, с.18].
Для вироблення чи зміни комунікаційної стратегії всередині компанії
службі персоналу необхідно вивчити управлінське середовище,
організаційну структуру та проаналізувати наявність вже існуючих
комунікацій. Окрім того необхідним є проведення внутрішнього
соціологічного дослідження серед співробітників щодо бажаних форм
комунікацій.
Покращенню ефективності комунікацій всередині організації сприяє
регулярне спілкування топ-менеджменту компанії з колективом у формі
відкритого діалогу. З цією метою пропонується проводити збори трудового
колективу, зустрічі на різних рівнях, дискусії, обговорення важливих
проблем.
Попри те, що організаційні структури компанії утруднюють розвиток
горизонтальної комунікаційної взаємодії між представниками структурних
підрозділів, надаючи перевагу ієрархічному спілкуванню, горизонтальна
комунікація є важливим чинником і необхідним елементом успішних
комунікацій поза межами структурних підрозділів.
Посиленню комунікативної взаємодії із співробітниками сприяє
формування розгалуженої мережі інформаційних служб: корпоративні
друковані видання; профспілкова газета; бібліотечне обслуговування;
центр соціальної інформації [3, с.96]. Сучасні служби персоналу успішно
використовують наступні форми комунікацій всередині організації:
інформаційні стенди; бюлетень для менеджерів; офіційний сайт компанії з
можливістю перегляду відео- і фотоматералів; листок новин; «гарячі» лінії;
«круглі столи»; роздатковий інформаційний матеріал. Ефективним та
дієвим інструментом з точки зору комунікативної взаємодії також є
регулярне проведення прес-конференцій в режимі онлайн з першими
особами компанії у форматі питання-відповідь, відеотрансляція звернень
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керівника організації, важливих засідань, зборів, корпоративних
урочистостей, організація діалогу на шпальтах періодичних видань,
запровадження внутрішнього сайту організації із розміщенням
корпоративних правил, вимог, іншою інформацією, необхідною для
роботи, для адаптації нових співробітників.
Отже, успішне функціонування організації, формування і існування
організаційної культури, засвоєння і проповідування корпоративних ідей і
цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій.
Комунікація створює сприятливі умови для розкриття професійних і
ділових якостей співробітників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу
задля створення додаткових цінностей і отримання результату.
Сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в галузі
управління й значна кількість інформаційних каналів і ресурсів, які
пропонує сьогодення, спонукає до пошуку найбільш ефективних форм
комунікаційної взаємодії, до постійного вдосконалення вже існуючих
комунікацій. Розбудова ефективної комунікації передбачає роботу із
працівниками, які звільняються. Анкетування звільнених дає можливість
з’ясувати причини плинності кадрів, фактори і ступінь незадоволеністю
роботою. До того ж анкета може містити питання для оцінки задоволеності
співробітниками психологічним кліматом в колективі, доступністю і
відкритістю інформації, відносинами із керівником і колегами [1].
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ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Трансформаційні процеси в Україні вимагають нових підходів до
управління трудовою діяльністю персоналу підприємств, головним з яких є
підвищення її результативності, що досягається за допомогою економічних
методів, насамперед нормування праці та стимулювання трудової діяльності.
Система управління персоналом на сучасному підприємстві, незалежно від
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форми
власності,
є
наймогутнішим
інструментом
забезпечення
конкурентоздатності й розвитку. Тому виникає необхідність у підвищенні
ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової
економіки.
Метою дослідження є аналіз існуючих особливостей та проблем системи
управління персоналом, обґрунтування напрямів удосконалення управління
персоналом в організаціях.
Управління на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на тому,
що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості
працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей підприємства, і
як особистості, що належать до єдиної організаційної системи. Успіх роботи
підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності,
кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми,
сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство
функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників,
при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовувати різні
ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах.
Побудова ефективної системи управління персоналом – найважливіший
інструмент розвитку сучасного підприємства.
Проблемам теорії, методології і практики управління персоналом
присвятили велику кількість наукових праць закордонні і вітчизняні
економісти: Амоша О.І., Блэк Дж., Браверман А., Дзюба С.Г., Журавльов
П.В., Іванцеви М.С., Колпаков В.М., Лобанов А.А., Пагрушев В.Д.,
Поклонський Ф.Ю., Рак М.Г., Синк Д.С., Скударь Г.М., Томпсон А.А.,
Шекшня С.В. та ін.
Відповідно до системного підходу, управління персоналом є частиною
роботи управління підприємством в цілому. Однак воно займає в ній
особливе положення у зв'язку зі специфікою об'єкта управління – людськими
ресурсами. Основна увага на процес управління підприємством повинна
приділятися формуванню та використанню людського потенціалу, його
розвитку на основі мотивацій і безперервного навчання.
В сучасних умовах системи управління персоналом вирішуються такі
основні питання: формування персоналу; оцінка працівників; планування
ділової кар'єри, професійно-кваліфікаційного і посадового зростання
працівників; підготовка персоналу, підвищення кваліфікації і перепідготовка
персоналу; розробка ефективних систем трудової мотивації.
Потрібно відзначити, що сучасні концепції управління персоналом
ґрунтуються на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, знанні його
мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до
завдань, що стоять перед організацією.
Розв’язання існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає
застосування системних механізмів на загальнонаціональному рівні. Одним з
головних елементів такого механізму є побудова національної системи
стандартів маркетингової та управлінської діяльності. Широкому
впровадженню сучасних методів управління і, насамперед, усвідомленню
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підприємцями причини проблем сприятиме проведення «круглих столів» із
залученням провідних фахівців.
Для ефективного менеджменту на підприємствах України необхідно
створювати принципово нову службу управління персоналом, яка може бути
заснована на базі традиційного відділу кадрів, відділу організації праці і
заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки.
На нашу думку, створення єдиної служби управління персоналом
підприємств значно розширить коло функцій окремих відділів з управління
персоналом і вони перейдуть від кадрових питань до розробки систем
стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням,
запобігання конфліктам, вивчення здібностей персоналу.
Удосконалення системи управління персоналом підприємств України
призведе до наступних результатів:
- цілі та завдання системи управління персоналом будуть прив’язані до
стратегічних цілей підприємств і конкретних умов їх реалізації;
- підприємства своєчасно забезпечуватимуться персоналом необхідної
кваліфікації та чисельності, кадрове планування здійснюється у відповідності
до виробничого;
система матеріального і морального стимулювання праці
відповідатиме наміченій стратегії бізнесу, що дозволить підтримувати
мотивацію персоналу на необхідному рівні і сприятиме підвищенню
економічної та соціальної ефективності роботи підприємств;
- підтримання і підвищення кваліфікації керівників та співробітників
здійснюватиметься у відповідності до вимог підприємств, що розвиваються;
- недоліки структури системи управління персоналом будуть усунені:
чисельність і кваліфікація спеціалістів, які реалізують технології системи
управління персоналом, будуть приведені у відповідність до обсягу
вирішуваних завдань, що дозволить досягти рівня управління персоналом,
необхідного для розвитку підприємств;
- будуть визначені принципи взаємодії функціональних підрозділів по
роботі з персоналом (або єдиної служби управління персоналом, якщо таку
створено) з іншими службами підприємств;
- підвищиться індивідуальна продуктивність праці кожного працівника
та ефективність діяльності підприємств у цілому, а у деяких випадках –
будуть створені конкурентні переваги для виведення підприємств на новий
рівень.
Отже, успішно проведене вдосконалення системи управління
персоналом дозволить зміцнити загальний стан підприємств, сприятиме
випуску якісної продукції та наданню якісних послуг споживачам. Подальші
дослідження даної проблеми можуть полягати в розробці нових шляхів
удосконалення системи управління персоналом підприємств у залежності від
економічних, соціальних, політичних, технологічних та інших перетворень в
Україні.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОВАРНОМУ
СКЛАДІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕЧІ
Для розвитку національної правової системи важливо вдосконалення
регулювання певного виду відносин, системний підхід до вирішення
проблем та запозичення іноземного досвіду. Прийняття Цивільного кодексу
України дало поштовх до розвитку міцної правової системи та закріпило
регулювання нових видів договорів, що було обумовлено потребами
економічного обороту та розвитку договірних зобов’язань у країні. Саме у
Цивільному кодексі
закріплені нові положення щодо регулювання
зберігання речей, що зумовлює необхідність аналізу цих положень для
правильного та однозначного застосування норм законодавства.
Актуальність теми видів зберігання на товарному складі зумовлена
зростанням значення складського зберігання в умовах ринкової економіки,
появою нових її сегментів та напрямків, здійснення зберігання на
професійному рівні.
Характеристика окремих видів договорів зберігання була викладена у
працях Е.М. Грамацького, О.В. Дзери, А.Р. Домбругова, В.М. Коссак, В.В.
Луця, Р.Б. Шишки.
Метою дослідження є характеристика видів зберігання на товарному
складі і визначення права власності на річ, переданої у зберігання
сторонами договору.
За договором складського зберігання товарний склад зобов’язується за
плату зберегти товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей
товар у схоронності [1].
Розглянемо види зберігання на товарному складі. Законодавством
визначено роздільне, іррегулярне та зберігання із правом розпорядження.
Роздільне зберігання передбачає, що індивідуально визначений, а також
визначений індивідуальними ознаками товар повинен зберігатися окремо.
У такому випадку право власності на товар залишається у поклажодавця, а
склад зобов’язаний розмістити цей товар окремо від інших, щоб
ідентифікувати його та видати власникові на вимогу.
Іррегулярне зберігання ще називають зберігання зі знеособлення. У
такому випадку склад отримує право змішувати товар із товарами інших
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власників. В цивілістичній доктрині не визначено, хто є власником речей
при такому зберіганні, тому це питання слід дослідити детальніше.
За договором зберігання товару із правом розпорядження метою
покупця є покупка товарів з подальших продажем за більшою ціною, а
метою продавця є отримання коштів для поточних витрат і одночасне
збереження власного товару. Куплений товар може передаватися і не
передаватися на склад покупця. Якщо товар все ж таки передається на
склад, то товарний склад має право на користування, розпорядження та
володіння товаром, але на першу ж вимогу передати товар поклажодавцеві.
А.А. Котелевська зазначає, що подібне зберігання на відмінну від
іррегулярному не є зберіганням у власному значенні цього слова. При
зберіганні зі знеособленням речі знаходяться у зберігача речі знаходяться у
зберігача, вони не вибувають з його безпосереднього володіння. При
іррегулярному право власності право власності у зберігача не виникає. До
договору зберігання на товарному складі з правом розпорядження товаром
застосовуються правила про позику, і тільки час і місце повернення товарів
визначаються правилами про зберігання. А.М. Демчук зазначає, що такий
вид зберігання вигідний зберігачеві, оскільки знижує витрати на його
зберігання і дозволяє здійснювати операції купівлі-продажу [3, c. 113].
Хоча іррегулярне зберігання є поширеним, науковцями не визначено
хто повинен вважатися власником речі, що зберігається. Таке питання є
важливим, тому що від нього залежить зміст відносин, що складаються
між сторонами договору. Стосовно визначення власника речі залишеної на
зберігання думки науковців розбігаються. О. С. Іоффе зазначав, що якщо
хто-небудь повинен повернути не ті ж самі речі, а їх еквівалент, уже сам
цей факт доводить те, що особа володіє правом вимоги, але не правом
власності. І якщо поклажодавець виступає в цих відносинах як носій права
вимоги, то слід визначити зберігача власником здаваного на зберігання
майна [3, с. 115]. Тобто передання речей на знеособленне зберігання
означає перехід їх у власність зберігача.
М.В. Зімелева висловила думку про те, що «управління майном
товарний склад здійснює на основі доручення, яке є похідним з договору
поклажі, адже у подібних випадках у власника товару виникає не спільна
часткова власність на весь запас товарів цього сорту, які є на товарному
складі, а власність на частку цього запасу. Розпорядження всім запасом не
можливе: кожен господар самостійно розпоряджається кількістю товарів
того ж сорту, що йому належать» [3, с.115]. Тобто, речі, передані одним
поклажодавцем, разом із речами інших поклажодавців стають їх спільною
частковою власністю.
Існує також думка, що передані речі при іррегулярному зберіганні,
подібно до зберігання звичайного, передаються поклажодавцем зберігачеві
тільки у володіння, а значить, що їх власником є поклажодавець. Цієї
точки зору дотримувалися С.Н. Ландкоф та К.А. Граве [3, с.115].
Аналізуючи, вищенаведені твердження можна дійти такого
висновку: при іррегулярному зберіганні, зберігач вступає у відносини з
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поклажодавцем без виникнення юридичних зв’язків. Тому, на нашу думку,
найкращою є позиція С.Н Ландкофа та К.А Граве: поклажодавець
залишається власником речі переданої на зберігання. Поклажодавець має
на меті передачу майна у тимчасове володіння, а інші особливості
передання товару можуть бути внесені до індивідуального договору.
Отже, відповідно до положень Цивільного кодексу України зберігання
на товарному складі може здійснюватися роздільно, іррегулярно та
зберігання із правом розпорядження. Існує багато думок, стосовна
власника речі переданої на зберігання. На нашу думку, право власності на
річ повинне залишатися за поклажодавцем. А зберігач повинен
забезпечити схоронність речі.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТРУДОВИХ
КОЛЕКТИВАХ
Різниця людей у поглядах, неспівпадання сприйняття і оцінок тих чи
інших явищ достатньо часто призводить до спірних ситуацій. Якщо
ситуація представляє собою загрозу для досягнення поставленої цілі хоча
би одній особі, то виникає конфліктна ситуація.
Конфлікти виникають в процесі взаємодії, спілкування осіб між собою,
тому вони існують стільки, скільки існує людина. Конфлікти виявляються в
діяльності всіх соціальних інститутів, соціальних груп, і взаємодії між
людьми. Людина не може уникнути їх, вона може лише вирішити брати
участь у виробленні рішень або залишити це іншим. Тому керівнику
організації та кожній людині потрібно мати уявлення про конфлікти та
способи поведінки при їх виникненні.
Конфлікт – зіткнення думок, сторін, сил, або відсутність згоди між
двома або більшою кількістю сторін, що можуть бути конкретними
особами або групами. У випадку виникнення конфліктів кожна із
конфліктуючих сторін робить все, аби прийнятною була її точка зору або
мета та заважає іншій стороні робити те ж саме [3].
Дослідженням питань управління конфліктами займалися такі
науковці: Андрушків Б. М., Афонин А. С., Білоус О. Г., Бобко А. М.,
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Василенко В. О., Гірник А. М., Колот А. М., Мурашко М. І., Чижов Н. А та
інші.
У науковій літературі виділяють наступні види конфліктів [1]:
- соціальний (економічний, моральний, правовий);
- соціально – психологічний (міжособистісний, всередині групи,
міжгруповий);
- персональний (рольовий).
Модель конфлікту представляє собою процес, який складається з:
управлінської ситуації, джерел конфлікту, можливостей розповсюдження
конфлікту, реакцію на ситуацію, управління конфліктом, функціональні і
дисфункціональні наслідки конфлікту.
Для ефективного управління конфліктом необхідно виявити причини
виникнення конфліктної ситуації. Основними причинами конфліктів є [3]:
1) розподіл ресурсів між підрозділами організації. Людина завжди
бажає одержати більше, а не менше;
2) взаємозалежність завдань – діє скрізь, де один працівник або група
залежить від виконання завдань іншої особи або групи;
3) різниця в цілях – виникає, коли організація стає спеціалізованою або
розділяється на окремі самостійні підрозділи;
4) різниці в уявленнях і цінностях – дуже поширена причина
конфлікту. Підлеглий вважає, що його думка найкраща, а керівник іншої
думки;
5) різниці в поведінці і життєвому досвіді (люди авторитарні і
догматичні скоріше вступають у конфлікт. Ступінь взаєморозуміння
знижує різниця в життєвому досвіді, освіті, виробничому стажі);
6) незадовільні комунікації є причиною і наслідком конфлікту, можуть
діяти як каталізатор конфлікту.
В менеджменті діють чотири типи конфліктів [4]:
- внутрішньоособистий конфлікт – виникає в результаті суперечливих
вимог, які пред’являються одній і тій же особі, порушення принципу
одноосібності, а також неузгодження виробничих вимог з особовими
потребами, робочим перевантаженням або недовантаженням;
- міжособовий конфлікт – самий поширений, який проявляється між
керівниками за ресурси, капітал, робочу силу, обладнання. Ці конфлікти
можуть проявлятися і як зіткнення особистостей, тому що люди з різними
рисами характеру, поглядами і цінностями просто неспроможні
контактувати один з одним;
- конфлікт між особистістю і групою – виникає у випадках, коли
особистість займає позицію, яка відрізняється від позиції групи;
- міжгруповий конфлікт – виникає на підставі наявності формальних і
неформальних груп.
Конфлікт має три стадії розвитку [2]:
1) передконфліктна
(конфліктна)
ситуація
(
психологічне
навантаження, опір сторін, напруження);
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2) власне конфлікт (відносини вкрай загострюються, можуть
тимчасово припинитися);
3) розвязання конфлікту (наступає під впливом ззовні: завдяки
колективу, громадськості, керівнику).
Виникнення конфліктної ситуації в основному визначається
об’єктивними факторами, з якими зустрічається людина, конкретними
обставинами, а також деякими особливостями характеру людини.
Має розповсюдження так званий «конфлікт несумісності». Він
характеризується виникненням таких міжособистісних відносин, які
базуються на почуттях взаємодії антипатії, заздрості, ревнощів. Він
проявляється в сфері неофізичного спілкування, а потім обов’язково
впливає на ділові відносини. Відомо чотири види несумісності [1]:
- фізична або фізіологічна (наприклад, проживання в одній кімнаті
людей, що дуже відрізняються за віком і станом здоров’я);
- психофізіологічна ( особливості темпераменту);
- психологічні і соціально – психологічні ( несумісність рис
характеру, здібностей, нездатність співчуття);
- ідеологічні або за світоглядом.
Уникнути конфлікту можна тільки на стадії конфліктної ситуації.
Керівник повинен своєчасно її виявити і вжити необхідних заходів, для
чого необхідно знати ознаки конфліктної ситуації. До них відносяться [3]:
1) факти приниження гідності особи в офіційних або неофіційних
обставинах;
2) різка зміна у відношенні до функціональних обов’язків,
співробітників;
3) факти відхилення від виконання вказівок;
4) висловлення незадоволення співробітниками або керівниками;
5) двостороння або одностороння словесна чи фізична образа;
6) формальний стан виховної роботи в колективі;
Подолання конфлікту залежить від позиції керівника, його вміння
аналізувати обстановку і приймати відповідні рішення.
Отже, кожен керівник організації зацікавлений в тому, щоб конфлікт,
який виник в організації або підрозділі, був якомога швидше завершений,
бо його наслідки можуть принести ще більшу моральну і матеріальну
шкоду. Також він повинен починати управління конфліктною ситуацією з
аналізу фактичних причин, використовуючи структурні методи і
міжособисті стилі розв'язання конфлікту.
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Сучасний бізнес передусім базується на управлінні. Якщо люди – це
основа виробництва, то управління ними відіграє головну роль в діяльності
підприємства. Як організує керівник управління персоналом, так і буде
працювати підприємство. Ефективне управління приведе до бажаних
успіхів та до досягення головної місії підприємства.
Персонал є найважливішою складовою діяльності будь-якого
підприємства. Саме персонал підприємства, будучи невичерпним резервом
підвищення ефективності діяльності підприємства, є основою
стратегічного
потенціалу
підприємства,
впливає
на
його
конкурентоспроможність, визначає напрями подальшого розвитку.
Планування чисельності працівників є однією з найбільш важливих
складових виробничого менеджменту. Головне завдання полягає в
забезпеченні реалізації планів організації щодо елементів людського
фактора: чисельності працюючих, їхньої кваліфікації, продуктивності
праці тощо. Недосконале планування чисельності працівників призводить
до збільшення затрат і, зрештою, до втрати конкурентоздатності продукції
(послуг).
Серед досліджень у галузі управління людськими ресурсами можна
передусім виділити праці , Г.В. Щокіна, В.І. Ярового, Т.С. Завадського,
А.В. Калініної, В.І. Куценко, А.В. Шегди, В.Д. Немцова та ін.
Управління персоналом — це цілеспрямована діяльність керівного
складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і
методів управління людськими ресурсами[2, c.259].
Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції:
- організаційну − планування потреб і джерел комплектування персоналу;
- соціально-економічну − забезпечення комплексу умов і факторів;
- відтворювальну − забезпечення розвитку персоналу[3, c.312].
Управління персоналом є складним і складовим компонентом
управління організацією. Складним тому, що люди за своїм характером
відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів
управління.
Основним завданням управління персоналом є:
- удосконалення кадрової політики;
- використання і розвиток персоналу;
- вибору і реалізації стилю управління людьми;
- організації горизонтальної координації і кооперації;
- покращення організації робочих місць і умов праці;
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визнання особистих досягнень у праці;
вибір системи оплати й стимулювання[1, c.511].
Управління людськими ресурсами є ефективним, якщо в організації
дотримуються таких умов:
1. Здійснюється індивідуальне планування кар'єри, підготовка та
перепідготовка персоналу, стимулювання професійного росту та ротації
кадрів;
2. Використовуються гнучкі системи організації робіт, автономні
робочі групи;
3. Система оплати праці побудована на принципах врахування
індивідуального вкладу та рівня професійної компетенції працівників;
4. Використовується високий рівень участі працівників і робочих груп
у розробці та прийнятті управлінських рішень;
5. Здійснюється практика делегування повноважень підлеглим.
Головною метою системи управління персоналом є забезпечення
ефективності роботи з організації людських ресурсів та усунення недоліків
за такими критеріями: виконавчість, задоволеність працівників,
довгострокова відсутність, прогули, плинність, кількість конфліктів,
кількість скарг, кількість нещасних випадків, стабільність.
Для того, щоб організація ефективно працювала необхідно мати три
вирішальних елементи:
- завдань і стратегію її виконання;
- організаційну структуру;
- систему управління персоналом.
Управління персоналом допомагає менеджерам уникати таких
помилок:
- прийняття на роботу не тих людей, які потрібні організації;
- збільшення плинності персоналу;
- незадовільне виконання людьми своїх обов'язків;
- втрати робочого часу на некорисні співбесіди;
- порушення законодавства про охорону праці;
- порушення трудових взаємовідносин
Основний принцип управління персоналом в закордонних компаніях
полягає в підборі кадрів. Загальними критеріями по підбору кадрів є
освіта, практичний досвід, психологічна сумісність, вміння працювати в
колективі.
Особлива
увага
приділяється
забезпеченню
фірми
кваліфікованими кадрами таких професій, як ремонтний персонал.
Управлінський персонал ділиться на три основні групи:
1. Керівники, які направляють, координують та стимулюють
діяльність учасників виробництва (так звані лінійні керівники – директори
заводів, начальники цехів, майстри та ін.).
2. Спеціалісти, які надають кваліфікаційну допомогу керівникам при
аналізі та вирішенні питань розвитку виробництва (інженери, економісти,
юристи, психологи та ін.) або ті, які самостійно керують інженерно-
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технічними,
планово-економічними,
соціальними
та
іншими
функціональними службами.
3. Допоміжні робітники, що здійснюють технічне та інформаційне
обслуговування апарату управління – збір, первинну обробку, збереження
та передачу інформації (креслярі, архіваріуси, діловоди та ін.)
Під час дослідження процесів управління персоналом
використовують загальнонаукові і специфічні методи: системний підхід,
спостереження,
синтез,
індукцію
і
дедукцію,
моделювання,
експериментування, анкетування, інтерв'ювання, вивчення документів,
статистичні вибірки, соціометричні дослідження тощо.
В даний час вітчизняні підприємства стали приділяти особливу
увагу проблемам управління персоналом. Це зв'язано з тим, що соціальноекономічні 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
чисельність безробітних. Кадрові менеджери сьогодні покликані володіти
методикою роботи з персоналом, кваліфіковано проводити наймання,
відбір і адаптацію працівників, організовувати їхню перепідготовку,
навчання новим технологіям і т.д. Перехід до ринкової економіки змусив
керівників усіх рівнів оцінювати ефективність не тільки матеріальних,
фінансових, а й людських ресурсів, дбайливо ставитися до "людського
капіталу" своєї фірми, піклуватися про його якісне відновлення і
нагромадження. Усім стало ясно, що ринкова економіка - це економіка
задоволення людських потреб, у тому числі і потреби в якісно новому
етапі трудового життя.
Отже, можемо зробити висновок, що персонал – це невід'ємна
складова підпримства. Адже саме праця людських ресурсів підвищує
показники платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості та
сприяє позитивному засвоєнню товарів (послуг) на ринку.
Список використаних джерел:
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навчальний посібник/
Л.В. Балабанова, О.В. Сардак – Київ: ДонДУЕТ ім. М. ТуганБарановського, 2013. − 511 с.
2. Веснин В.Р. Менеджмент персонала. – М.: «Элит-2000», 2012. – 304
3. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М.
Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. – Київ: КНЕУ, 2013. − 398 с.
Світлана Циба
Науковий керівник: Бабчинська О. І., к.г.н., доцент
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Зміна принципів функціонування національної економіки, створення
підприємств, що базуються на різних формах власності, конкуренція, яка
вимагає впровадження нових технологій і перебудови організаційних
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структур, істотно змінили соціально – економічну роль підприємства як
основної ланки господарського комплексу. На даний час стратегічне
управління є вагомим фактором успішного функціонування підприємств в
складних ринкових умовах.
В сучасних умовах побудови економіки України особливу увагу в
діяльності підприємств слід приділяти працівникам, формування
сприятливої атмосфери в трудовому колективі, створенню ефективної
системи морального і матеріального стимулювання, що не можливо без
формування високоефективного механізму управління персоналом
підприємства, який би враховував кризові явища в економіці країни та на
окремих підприємствах.
Основним структурним підрозділом по управлінню кадрами в
організації є відділ кадрів, на який покладені функції по прийому і
звільненню кадрів, а також організація навчання, підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів. Відділи кадрів не є ні методичним, ні
інформаційним, ні координуючим центром кадрової роботи. Для рішення
соціальних проблем в організаціях створюються спеціальні служби [4].
Проблемам теорії, методології і практики управління персоналом
присвятили велику кількість наукових праць зарубіжні та вітчизняні
економісти: Шпалінський В. В., Лобанов А. А., Литвиненко Т. М.,
Полонський А. Н., І. Ансофф, Х. Мінцберг, Оборська С. В. та ін.
Управління персоналом є однією з головних функцій підприємства,
воно може бути одним з визначальних факторів, який визначає успіхи чи
невдачі підприємства [2].
Слід відзначити, що будь-яка модель управління підприємством та
його персоналом базується на відповідній концепції. Концепція управління
– це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету
функціонування організації, механізм взаємодії суб’єкта та об’єкта
управління, характер взаємодії між окремими ланками його внутрішньої
структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього
середовища на розвиток підприємства. Однак слід відмітити, що в центрі
будь-якої концепції управління знаходиться людина, яка розглядається як
вища цінність будь-якої організації. Виходячи з цього слід зазначити, що
всі системи управління націлені на пробудження різноманітних
можливостей і здібностей працівників для того, щоб вони максимально
були задіяні в процесі виробництва і кожен прагнув би процвітання тієї
організації, де працює.
Концепція управління персоналом була вперше запропонована
Ч. Фомбруном, який стверджував, що ефективне функціонування
підприємства грунтується на трьох ключових моментах: місія і стратегія;
організаційна структура; управління людськими ресурсами. За його
визначеннями, стратегія з однієї сторони – це процес, в ході якого
формулюється місія компанії та визначаються її цілі, а з іншої – процес,
завдяки якому компанія використовує свої ресурси для досягнення
поставлених цілей [3].
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Підготовка компетентного персоналу, який здатний до продуктивної
роботи, його раціональне структурне і просторове розміщення, зміна
культури управління підприємства залежить від ефективності
функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення
успіху. Управління персоналу особливо важливе у сучасних умовах
глобальної конкуренції.
Ефективність управління персоналом та найбільш повна реалізація
поставлених цілей у значній мірі залежить саме від принципів та методів
управління персоналом. Варто зазначити, що чим більшою є компанія та
чим більше підрозділів вона має тим більше значення має узгодження
загальних принципів здійснення єдиного управління.
Успіх роботи підприємства забезпечують працівники, які зайняті на
ньому. Саме тому сучасна концепція управління передбачає виділення з
величезної кількості функціональних сфер управління діяльності тієї, яка
пов’язана з управлінням персоналом підприємства.
Мета концепції управління персоналом - створення системи, що
ґрунтується, в основному, не на адміністративних методах, а на
економічних стимулах і соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення
інтересів працівника з інтересами підприємства в досягненні високої
продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні
найвищих економічних результатів діяльності підприємства.
Сучасна концепція управління персоналом полягає у підвищенні ролі
особистості працівника, у необхідності урахування його мотиваційних
установок, вмінні спрямовувати їх на вирішення завдань підприємства.
Основу концепції управління персоналом підприємства складають:
- розробка принципів, напрямків та методів управління персоналом;
- розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів
соціальних гарантій;
- розробка заходів щодо соціального партнерства [1].
В сучасних умовах впровадження концепції управління персоналом
підприємства є нагальною необхідністю, яка обумовлена посиленням
конкурентної боротьби. Формування персоналу з високим рівнем
продуктивних здібностей, здатного до ефективної взаємодії в рамках
трудового колективу, потребує значного часу.
Отже, управління персоналом – це цілеспрямована діяльність
керівного складу підприємства щодо розробки концепції , стратегій
кадрової політики і методів управління людськими ресурсами, це
системний
планомірно
організований
вплив
через
систему
взаємопов’язаних, організаційно – економічних і соціальних заходів,
спрямованих на створення умов нормального розвитку й використання
потенціалу робочої сили на рівні підприємства. А концепція управління
персоналом – це сукупність основних принципів, правил, цілей діяльності
з персоналом, конкретизованих із урахуванням типу організаційної
стратегії підприємства, потенціалу персоналу, а також типу кадрової
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політики. Іншими словами, концепція управління персоналом є стрижнем
кадрової політики, визначає її основні напрямки та підходи.
Список використаних джерел:
1. Конценции управления персоналом организации [Електронний
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РОЛЬ І РИСИ МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Роль менеджера в управлінні організацією – досить актуальна тема у
наш час. Це пов’язано зі створенням великої кількості організацій та
підприємств, що у свою чергу сприяє розвитку великої конкуренції на
ринку. Незалежно від галузі, в якій працює та чи інша компанія, завжди
існує конкуренція, тому велику роль відіграє саме менеджер, або
управитель як особа, що займається створенням та втіленням у життя
різних стратегій розвитку компанії.
Цю тему досліджували: Г.Є. Мошек, Л.М. Романюк, А.Д. Чикуркова,
У. Шмідт, А.В. Карпов та багато інших авторів, які велику роль у своїх
творах приділяли як рисам характеру менеджерів, так і їхнім знанням та
стратегіям.
Мета роботи: визначити основні риси ідеального керівника, дослідити
методи управління персоналом, проаналізувати основні стратегії роботи
менеджера у сфері готельно-ресторанної справи..
Постановка
проблеми:
Готельно-ресторанний
бізнес
почав
розвиватися понад тисячу років тому. Спочатку це були просто місця для
харчування та тимчасового розміщення кочівників, а у наш час – це
неабиякий бізнес, що розвивається практично в кожній країні та приносить
дохід не лише приватним підприємцям, але й робить фінансовий внесок в
економіку держави. Такі країни як Єгипет, Турція, Греція, а також острови
Маямі, Кіпр та інші відомі курорти основну частину свого прибутку
отримують саме за рахунок туризму, що тісно пов'язаний з готельноресторанною справою.
Зачасту споживачі обирають місце розміщення саме за такими
критеріями, як цінова політика, основні та додаткові послуги, наявність
анімації в готелях, якість обслуговування, що залежать від роботи
554

персоналу. А якість цієї роботи залежить саме від мотивації та стратегії,
яку обирає менеджер готелю, ресторану чи комплексу.
Основна частина. Прикладом готельєра, який досяг значних успіхів у
своїй справі, є Конрад Хілтон, який у своїй роботі використовував тактику,
яка полягала в тому, що всі закупки повинні бути продумані наперед в
залежності від завантаженості готелю, а також готель повинен надавати
якомога більше безкоштовних додаткових послуг, що в свою чергу
сприятиме тому, що гостям буде хотітися ще більшого комфорту та
задоволення, і вони будуть приходити до послуг за окрему плату. Тому в
готелях мережі «Хілтон» завжди було все, чого тільки міг забажати гість
до найменших дрібниць.
Одним з найважливіших факторів діяльності К. Хілтона було те, що
він досконало вивчав своїх конкурентів. Лише проаналізувавши діяльність
готеля, його особливості, місце розташування та інше, готельєр викупляв
даний готель. Хілтон був уважним до дрібниць. Наступним важливим
елементом діяльності та управління К.Хілтона була його спрямованість на
стандартизацію мережі готелів, що нині застосовує у своїй діяльності
кожен готельєр, для якого кінцевою метою є створення прибутку та
досягнення максимальної задоволеності гостей. В кожному готелі все
повинно бути однаковим: в якому б місті чи країні не був розташований
готель, – він має надавати однаковий рівень основних послуг та
максимально наближені одна до одної додаткові послуги.
Таким чином, К.Хілтон у своїй діяльності використовував такі основні
риси менеджера, як спрямованість на потреби гостей, аналіз діяльності
конкурентів, а також спрямованість на стандартизацію як метод створення
єдиного рівня обслуговування у всій мережі готелів «Хілтон».
Елсворт Статлер – автор відомого висловлювання «Клієнт завжди має
рацію», в основу своєї діяльності поклав принцип про те, що в готельній
справі немає основних та другорядних питань, тобто лише комплексний
підхід до проблем – запорука успіху, а гість сам підкаже, чого він бажає.
Статлер закликав приймати на роботу лише тих людей, які завжди
посміхаються, є добропорядними, щиросердними та ввічливими.
Цезар Рітц у своїй діяльності орієнтувався на задоволення потреб
найбагатших та найбільш вимогливих гостей. Найважливішою рисою
керівника Рітц вважав спілкування з публікою. Мистецтво менеджера, на
його думку, полягало у приділенні уваги до гостей та їх бажань.
Висновок: Таким чином, ми дослідили основні риси та стратегії
діяльності ідеального менеджера на прикладі відомих готельєрів світу, а
також дослідили їхні методи управління персоналом.
Отже, основними риси, які повинен мати менеджер є:
- спрямованість на задоволення потреб споживачів;
- досконале вивчення діяльності конкурентів;
- спрямованість на стандартизацію в управлінні персоналом;
- увага до потреб споживачів;
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- розробка особливих(власних) стратегій управління, несхожих на
інших.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУВАННЯ
ДЛЯ ПІДБОРУ СПІВРОБІТНИКІВ
Сьогодні менеджмент підприємств зважає на певні критерії для
оцінки при прийнятті на роботу необхідного кандидата. Серед них вагоме
місце займають такі, як здобута освіта, практичний досвід, фізичні,
медичні, а також особистісні характеристики тощо.
Робота з персоналом передбачає правильний підбір, добір і
розстановку кадрів, вивчення й аналіз їх просування по службі,
формування кадрового резерву, створення системи атестації, навчання та
розвитку. Вона є складною та багатогранною, оскільки кожна людина
індивідуальна та неповторна. При підборі кадрів найбільш
розповсюдженим останнім часом стає тестування кандидатів. Його
відносять до психологічних «напівконтактних» методів відбору: зустріч
співробітника відділу кадрів і претендента відбувається, але носить
формальний характер, і результат відбору визначають не факти і враження,
отримані при «живому» спілкуванні, а зміст заповнених бланків.
Перевагами тестування є, по-перше, здатність виявити ті чи інші
реакції особистості, а потім виміряти їх у «стандартних умовах» і
«об’єктивно», а по-друге, можливість порівняти виявлення якості з
якостями інших випробовуваних, тобто на науковій основі і справедливо
для підприємства і претендента провести селекцію придатності [4].
Проте використання тестування з позицій психологічної, етичної і
навіть правової спроможності не зовсім виправдано. І. Дураков пише: «Я
називаю подібного роду трактування «наївними», тому що вони
прокладають собі дорогу в уми, не будучи порушеними незліченними
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критичними зауваженнями проти тестів і діагностики, що не є обтяженим
самокритикою. Повірити в них – і тест постане як лампа Аладіна, а той,
хто його застосовує, – учнем чарівника або навіть самим чарівником. Але
як це часто буває з казками, вони так і залишаються казками». До
«неупередженості» тестування з сумнівом ставляться також науковці
Ф. Хміль та Ю. Пархомов, які стверджують, що тести бувають
несправедливі в тому плані, що можуть бути складені з пристрастю в
соціальному, статевому і расовому аспектах [2; 5]. Психологічні тести при
підборі персоналу використовувати не забороняється, але, застосовуючи
тестування для відбору кандидатів, потрібно пам’ятати про особливості
інформації, що при цьому поступає, і про те, як вона охороняється
законодавством.
Тестування зазвичай проводиться з метою виявити співробітників,
відповідних по своїх якостях для даної роботи. Останнім часом разом з
тестами для оцінки ефективності роботи застосовуються психологічні –
для оцінки рис вдачі та властивостей характеру особистості, сприяючих
ефективному виконанню роботи.
Психологічні тести прямо не передбачені трудовим правом України,
однак не передбачена і відповідальність за проведення такого тестування,
не визначений порядок зберігання відомостей, отриманих при проведенні
тестів і роботи з ними. Якщо виходити з позиції «дозволене те, що прямо
не заборонене законом», психологічні тести застосовувати можна. Що
стосується зберігання, обробки і захисту такої інформації, то в локальних
актах організації можна передбачити порядок, аналогічний роботі з
персональними даними співробітників.
Якщо працівник не захоче відповідати на особисті питання, відомості,
які співробітник зобов’язаний представити при прийомі на роботу,
містяться в документах. Результати проходження тестів в їх число не
включені. А об’єм інформації, яку працедавець отримує при тестуванні,
набагато ширше встановленого законом. Це у тому числі і інформація про
приватне життя майбутнього працівника. Тому зобов’язати претендента
представити відомості, що розкривають його сімейну або особисту
таємницю, працедавець не має права, а отже, правомірною буде відмова
респондента відповідати на питання особистого характеру [2, с. 371].
Закони обмежують дискримінацію за расою, кольором шкіри, статтю,
релігійними переконаннями, національністю та інвалідністю. Відносно
тестування вони передбачають виконання таких умов:
1. Необхідно
пов’язати питання у тестах із компетенціями
передбачених функціональних обов’язків.
2. Важливо, щоб тестові питання не обмежували права жодних
меншин або інших груп населення [3, с. 28].
При підборі кандидатів виділяють три основні умови, в яких
застосовується психологічне тестування:
- наявність декількох вакансій, де тільки один претендент має зайняти
ту посаду, яка йому більше підходить;
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- кількість вакантних місць і число претендентів однакові (необхідно
домогтися оптимального розподілу);
- вільна тільки одна вакансія, на яку претендують кілька людей,
необхідно виявити найкращого [1, с. 254].
У науковій літературі виділяють такі правила тестування претендентів
на посаду:
1. Користування тестами у якості доповнення у комбінації з іншими
методами анкетування та вивчення біографії. Тести можуть передбачити
тільки 25 % випадків ефективної роботи та є хорошим індикатором того,
що претендент справиться з роботою, ніж того, що буде працювати
успішно.
2. Оцінка дієвості тесту в організації.
3. Оцінювання частики претендентів, що відсікається на кожній стадії
відбіркового процесу.
4. Ведення записів. Необхідно ретельно записувати, чому був
прийнятий або не прийнятий на роботу кожний кандидат. Комісією по
забезпеченню рівноправності при прийманні на роботу запис «недостатня
кваліфікація» явно не задовольняє. Необхідно об’єктивно визначити
причину відмови, які мають бути перевірені та повідомлені кандидатові.
5. Користування послугами спеціалістів, які мають відповідну
підготовку.
6. Умови тестування: однакові для всіх претендентів тихі, світлі та
вентильовані приміщення.
7. Результати тестування повинні зберігатись у таємниці та надаватись
лише особам, які мають право на таку інформацію.
8.Дотримуватись рівних прав зайнятості при тестуванні [5, с. 135].
Отже, тестування кандидатів при прийнятті на роботу доволі
комплексний складний
процес, який вимагає високої підготовки і
великого обсягу інформації, яку необхідно знати і застосовувати у тих чи
інших випадках. Тому необхідно бути впевненим у тому, що менеджер по
підбору персоналу достатньо компетентний у даному питанні, так як
застосування тестування на підприємстві має бути обґрунтованим і
зваженим.
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С. А. Бугай
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ –
СУБ’ЄКТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті обґрунтовано актуальність визначення основних аспектів
побудови адміністративного управління на підприємстві - суб’єкті
зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки.
Досліджено сутність, роль та специфіку
адміністративного

ефективного впровадження

управління, визначено особливості до

системи

організації забезпечувальних процесів на підприємстві.
Ключові слова: підприємство, адміністрування, система управління
підприємством, адміністративне управління, організаційна підсистема,
адміністративна підсистема.
Високий динамізм розвитку економічних ситуацій в умовах ринкової
економіки,

жорстка

конкурентна

боротьба

між

підприємствами

визначає досить високу складність внутрішніх процесів по управлінню
ними. Без гармонічного здійснення управлінських процесів досягти
ефективного

й успішного

функціонування

зовнішньоекономічної діяльності у

сучасних

підприємства - суб’єкта
умовах,

надзвичайно

складно. Це визначає важливість і актуальність робіт, пов'язаних із
забезпеченням

ефективної

побудови

адміністративної

підприємстві - суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.
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системи

на

Питання забезпечення гармонійності управління підприємством є
досить

складним

забезпечує

й

багатоплановим.

успішність

Одним

досягнення

з

напрямків,

ефективності

що

виконання

управлінських робіт є адміністративне управління. Адміністративне
управління є одним з ключових видів управлінської діяльності в
рамках підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Стан
адміністративного управління багато в чому визначає працездатність
всієї

системи управління.

Специфіка

адміністративного

управління

визначає й особливі вимоги до системи організації забезпечувальних
процесів. На сьогоднішній день адміністративне управління є напрямом,
орієнтованим на оптимізацію і високу організацію при виконанні завдань
або його можна визначити як вид управлінської діяльності, який скеровано
на оптимізацію дій за всіма функціональними напрямами у всіх
підрозділах

і

структурних

одиницях

підприємства.

Досягнення

необхідного рівня його ефективності важливо практично для будь-якого
підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Актуальність та важливість даної проблеми визначає
сформулювати

загальні

адміністративного

аспекти

управління

побудови
на

необхідність

ефективної

підприємстві

-

системи
суб’єкті

зовнішньоекономічної діяльності.
Питання ефективної побудови адміністративного управління на
підприємстві вивчалися епізодично, як вітчизняними так і зарубіжними
вченими, що не могло не призвести до виникнення серйозних проблем в
розробці теорії адміністрування. Адміністративне управління є одним з
перших напрямків, які сформувались в рамках менеджменту як науки.
Потім питання адміністрування в господарюючих суб'єктах випали із зони
наукових досліджень. Але зміни, що відбуваються у виробничій базі
підприємств, загострення конкурентної боротьби зажадало пошуку і
мобілізації внутрішніх резервів підприємств, які багато в чому залежали
від якості і рівня адміністрування. Це визначило сплеск інтересу до
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проблем адміністративного управління.
Райченко, А.М. Колосова,

О.Г.

Можна назвати роботи О.В.

Туровеця,

Б.З.

Мільнера,

В.С.

Рапопорта, Г.І. Дібніса, З.П. Румянцевої, в яких в тій чи іншій мірі
розглядається проблема ефективної системи адміністративного управління
на підприємстві і пропонуються авторські трактування її вирішення.
Що

ж

стосується

досліджень

адміністративного

управління

в

україномовних літературних джерелах, то проведений огляд наукових
видань свідчить про відсутність ґрунтовного вивчення цього питання
вітчизняними вченими. До робіт українських науковців віднесено наукові
праці Б.В. Новікова, Г.Ф. Сініока, П.В. Круша, І.С. Смірнової, О.М.
Антіпова та І.С. Педак. Вітчизняними авторами були досягнуті наукові
результати в галузі теоретичних основ вирішення даної проблеми, разом з
тим, аналіз публікацій вчених з проблем адміністративного управління
дозволив визначити найменш вивчені області та проблеми, які потребують
більш детального розгляду та аналізу.
Метою

статті

є

обґрунтування основних аспектів побудови

ефективної системи адміністративного управління на підприємстві суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.
Система

адміністративного

управління

–

це базисна

система

управління підприємством, а всі сучасні новації в управлінні є надбудовою
над цим базисом. Ефективна система управління підприємством являє
собою безліч елементів, що має багатопланові зв'язки, починаючи від
простих комунікаційних і закінчуючи складними взаємодіями між різними
виконавцями та їхніми групами. [1, с. 55].
Ефективне функціонування системи адміністративного управління на
підприємстві - суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності відбувається
шляхом здійснення процесу адміністрування всього комплексу робіт, який
направлений на формування і здійснення управлінської дії, що забезпечує
необхідний рівень діяльності підприємства. Сучасна побудова ефективної
системи адміністративного управління підприємством, полягає в тому, що
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керівник вищої ланки повинен володіти не тільки розумінням бізнеспроцесів, а й мати чітке уявлення про те, що будь-який бізнес повинен
бути адаптований до соціально-економічних та суспільно-політичних
реалій сьогодення, тобто вміти ефективно реагувати на вплив факторів
зовнішнього середовища, що прямо або опосередковано залежать від
функціонування державних і громадських інституцій, а також органів
місцевого самоврядування. Вірне сприйняття цього можливе лише завдяки
формуванню системного бачення тих процесів, які відбуваються не тільки
на окремо взятому підприємстві, а й у певній галузі виробництва і країні в
цілому. Разом із тим, система адміністративного управління підприємства суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності дає можливість вирішити
основні задачі управління, які спрямовані на зростання продуктивності за
рахунок раціональної організації праці та мотивації кожного працівника до
ефективного і якісного виконання своїх функціональних обов'язків.
Виходячи із зазначених основних задач управління, цілісна система
адміністративного менеджменту на підприємстві складається з двох
підсистем:
— організаційна підсистема управління;
— підсистема адміністративного управління персоналом. [4, с. 56].
Організаційна підсистема управління відповідає на питання: хто, що,
як і коли повинен робити в організації для досягнення визначених цілей та
поставлених задач. Дана підсистема включає ретельно відпрацьовану
структуру управління, положення про підрозділи і посадові інструкції,
налагоджений

документообіг,

комунікаційні

зв'язки,

планування,

бюджетування, ресурсне забезпечення.
Підсистема адміністративного управління персоналом відповідає на
питання: як потрібно працювати, як працівникам налагоджувати відносини
з керівниками і колегами, як оплачується й стимулюється праця, як
керівникам правильно контролювати та управляти підлеглим персоналом.
Вона базується на основі ефективної підсистеми контролю і оплати праці,
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у межах якої вирішена проблема мотивації персоналу до продуктивної та
якісної праці. Підсистема підвищує дисципліну і старанність всього
персоналу, наділяє дієвими важелями управління керівників всіх рівнів,
при цьому забезпечує чітке й незаперечне виконання кожним працівником
підприємства

розпоряджень

безпосереднього

керівника

та

наказів

керівників вищих управлінських рівнів.
Таким чином, адміністративне управління є тим елементом, який
повинен забезпечувати координацію діяльності і синхронність виконання
всіх забезпечуючих робіт в системі управління підприємством - суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності. Виходячи з цього, до основних завдань
адміністративного

управління

слід віднести частину

управлінських

завдань, які вирішуються та пов'язані з виконанням прийнятих рішень
керівником, дотриманням встановлених регламентом дій від окремих
виконавців до структурних підрозділів.
Завдання адміністративного управління відрізняються в залежності
від

об'єкта

адміністрування.

Якщо

об'єктом

адміністрування

є

управлінські підрозділи, то регулюються дії, які пов'язані з розробкою і
реалізацією управлінських впливів за профілем підрозділу. Якщо ж
об'єктом адміністрування є виробничі підрозділи, то регулюється
здійснення

бізнес-процесів

регламентними

вимогами.

у

відповідності

Вирішення

з

завдань

технологічними

і

адміністративного

управління є продовженням завдань поточного, середньострокового й
стратегічного управління. Таким чином, адміністративне управління
можна розглядати як кінцеву фазу циклу вирішення певних завдань,
пов'язаних з діяльністю підприємства. В основі кожної фази лежить
часовий параметр, віддаленість у часі від кінцевої дати реалізації
поставленого

завдання.

При

цьому

завдання

щодо

управління

підприємством можуть бути різних рівнів від стратегічних до ситуативних.
Тому такі фази управління, як стратегічне, середньострокове, можуть бути
присутні не завжди, а тільки в завданнях відповідного рівня. Фаза
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адміністративного управління є універсальною, тому що в будь-яких
завданнях вона є обов'язковою. Це визначає місце адміністративного
управління в процесі вирішення завдань щодо управління будь-яким
об’єктом.[5, с. 280].
Отже, проведений аналіз основних аспектів побудови ефективної
системи адміністративного управління

на підприємстві -

суб’єкті

зовнішньоекономічної діяльності показує, що даний вид робіт є
невід'ємним

елементом

функціонування

всієї

системи

управління

підприємством. Адміністративне управління забезпечує працездатність та
чіткість виконання всіх етапів, пов'язаних з вирішенням управлінських
проблем, представляє досить складний управлінський процес, реалізація
якого на високому рівні можлива тільки на основі системного підходу до
його здійснення.
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Вінницький торговельно-економічни інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ СТАНУ КОНКУРЕНЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ В УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ
У статті досліджено сутність та механізми оцінки стану конкуренції
сільськогосподарських виробників, викладені основні способи бачення
підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових
умовах. А також розглядаються питання конкуренції в умовах сьогодення
та особливості існування в несприятливих економічних та політичних
умовах,

факторами,

необхідності

оцінки

конкурентних переваг,

що

впливають

на

конкурентоспроможність,

конкурентоспроможності

для

визначення

що сприятиме визначенню напрямів для

підвищення конкурентоспроможності на ринку.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні
переваги, конкурентна стратегія, елементи конкуренції ,економічна
конкуренція.
Конкурентоспроможність

характеризує

можливість

і

динаміку

пристосування підприємств до умов ринкової конкуренції. Поняття
конкурентоспроможності підприємства дуже багатогранне і важливе, воно
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безпосередньо пов’язане з реальною побудовою систем управління
діяльністю підприємств, галузей, окремого товаровиробника або продукції,
економіки держави в цілому та поєднує поведінку економічних агентів в
конкурентному середовищі.
В умовах ринкової економіки стійке положення будь якого
підприємства

на

ринку

конкурентоспроможності,

продукції
тобто

визначається

здатності

виробляти

рівнем
та

його
збувати

продукцію, яка за ціновими і неціновими характеристиками більш
приваблива для споживачів, ніж продукція їх конкурентів.
Проблема конкурентоспроможності є визначальною в промисловому
та аграрному розвитку країн світу. Вона має глобальний характер, тому що
з однієї сторони, визначає багато аспектів економічної і соціальної
політики країн, а з іншої – стосується інтересів всіх їхніх громадян, що
виступають

у

ролі

споживачів.

Процес

формування

конкурентоспроможних господарських структур ринкового типу, здатних з
максимальною ефективністю використовувати землю та забезпечувати
стабільну продовольчу безпеку держави посідає важливе місце в аграрній
політиці. Значення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери в
мовах сучасної економіки незмінно зростає, набуває більшої необхідності
насичення

ринку

сільськогосподарськими

продуктами

вітчизняного

виробництва, покращення їх якості, розширення асортименту та визначає
спроможність країни реалізовувати свою продукцію як усередині так і поза
країною.
Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності
підприємств є предметом уваги багатьох вчених-економістів – Г. Азоєва,
Е. Вогеля, Е. Ворнера, Р. Ербе, Д. Кісінга, П. Кругмана, М. Познера, М.
Портера, Дж. Стренда, Е. Хекшера, В. Андріанова, Ю. Куренкова, В.
Попова, В. Сіденка, С. Соколенка, Р. Фатхутдінова, О. Онищенка, М.
Маліка, П. Макаренка, Л. Мельника, І. Червена, Л. Євчука, П. Саблука, А.
Стельмащука, О. Школьного, О. Шпичака та ін. Однак чимало питань
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потребують

подальшого

економічного

змісту

дослідження,

поняття

насамперед,

з’ясування

конкурентоспроможності

аграрних

підприємств.
Поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств набагато
складніше

і

трактується

конкурентоспроможності

неоднозначно.

Проте

сільськогосподарських

забезпечення

підприємств

не

обмежується використанням тільки земельних ресурсів. Специфіка
сільськогосподарського виробництва полягає у значній залежності від
погодних умов, природних ресурсів, тривалим циклом виробництва, та
ін. Конкурентоспроможність

сільськогосподарських

підприємств

має

характерні особливості пов’язані із: а) специфікою сільського господарства
як виду економічної діяльності; б) значним рівнем конкуренції у
середовищі

сільськогосподарських

товаровиробників;

в)

значною

кількістю та різноманітністю виробників (підприємств). У загальному
вигляді конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства
може бути визначена як його порівняльна перевага стосовно інших
підприємств даної галузі усередині країни і за її межами.
На наш погляд, конкурентоспроможність аграрних підприємств – це
не

тільки

можливість

ефективного

використання

стратегічного

потенціалу, а також здатність підприємства швидко реагувати на зміни
потреб споживачів, здатність до адекватних дій на нововведення
конкурентів, чого можна досягти лише шляхом створення механізму
стратегічного управління конкурентоспроможністю.
Конкурентоспроможність підприємства в аграрній сфері можна також
охарактеризувати як його потенційну якість, яка включає:
1. Здатність підприємства отримувати реальну оцінку очікувань
цільової групи споживачів, а також просліджувати тенденції споживчої
поведінки. Іншими словами, підприємство має бути спроможне своєчасно,
об'єктивно і точно оцінювати споживчий попит як в даний час, так і
прогнозувати його динаміку на майбутнє. Така оцінка можлива лише на
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базі наукової моделі цільової споживчої групи, що враховує її економічні,
соціально-культурні і психологічні чинники, розробленої методами
сучасної соціології і маркетингу.
2.

Здатність

організовувати

виробництво,

результати

якого

відповідатимуть очікуванням цільової групи споживачів як найбільш
корисного товару по відношенню ціна – якість.
3. Здатність проводити ефективну поточну маркетингову політику.
4. Здатність знаходити і створювати умови для зниження витрат на
забезпечення

факторами

виробництва

капіталом,

робочою

силою,

сировиною і матеріалами, енергією на одиницю продукції, що продається.
5. Здібність до створення і утримання технологічного виробництва
над іншими членами галузевого співтовариства, що вимагає своєчасного
оновлення технологій що використовуються. Це може відноситися до
виробництва, збуту, управління.
6. Здатність планувати, організовувати і проводити ефективну
стратегію в сферах виробництва і маркетингу на основі інновацій.
7. Створення і розвиток високого кадрового потенціалу як на
виконавчому, так і на управлінському рівнях. Якість виконавчого
персоналу виявляється в його здатності ефективно використовувати
виробничі технології, що існують на підприємстві, і готовності до
освоєння перспективніших технологій. Якість фахівців виявляється в їх
здатності ставити і вирішувати функціональні завдання, пов’язуючи їх із
стратегічними цілями підприємства, які здатні забезпечити йому ключові
компетенції в технічних, технологічних, дизайнерських і інших областях
для посилення ринкових позицій підприємства.
Реалізація перерахованих якостей в тривалому тимчасовому інтервалі
створює підприємству реальні переваги над конкурентами у вигляді
зростання його ринкової вартості, зміцнення його торговельних марок,
нарощування додаткової стійкості по відношенню до несприятливих
впливів зовнішнього середовища, включаючи атаки конкурентів.[1]
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Також

слід

звернути

увагу

на

фактори,

що

впливають

на

конкурентоспроможність підприємства. В економічній літературі існує
різна класифікація факторів конкурентоспроможності в залежності від
ознак їх розподілу. Так, за об’єктом дослідження виділяють такі фактори:
ті, що залежать від технології; які належать до сфери виробництва; що
стосуються реалізації продукції; які входять до сфери маркетингу; що
відносяться до професійних навичок; пов’язані з організаційними
можливостями. За природою виникнення фактори поділяються на основні
та розвинуті; загальні та спеціалізовані; природні та штучно створенні.
технологія

Сфера

Реалізація

Сфера

Професійні

Організаційні

виробництва

продукції

маркетингу

навички

можливості

Фактори конкурентоспроможності
Рисунок 1. Фактори конкурентоспроможності
Існує також класифікація за ознакою керованості: контрольовані і
неконтрольовані; керовані та некеровані; за сферою дії – зовнішні та
внутрішні;

за

рівнем

спеціалізації

–інтегральні

та

специфічні;

за

конкурентним рівнем – мікрорівневі, мезорівневі, макрорівневі. Узагальнено
фактори

конкурентоспроможності підприємств можна поділити на

зовнішні та внутрішні.
Зовнішні – це економічні фактори навколишнього середовища, які
виявляються у сферах виробництва, обігу і споживання. Внутрішні –
фактори

самого

враховуючи

підприємства,

специфіку

аграрної

що

впливають

сфери,

різні

на ринок .

Однак,

сільськогосподарські

підприємства, мають різний стратегічний потенціал, реалізовують різні
стратегії і можуть функціонувати в середовищі різної міри складності. При
цьому одні і ті ж фактори для різних підприємств можуть бути як
керованими (тобто підприємство здатне впливати на них), так і
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некерованими

або

такими,

що

враховуються

(підприємство

пристосовується до їх зміни). Тому в середовищі функціонування аграрних
підприємств доцільно виділяти не зовнішні і внутрішні фактори
конкурентоспроможності, а ті, що створюються (керовані) і ті, що
враховуються (некеровані).
Економічне суперництво вітчизняних та зарубіжних виробників має
місце як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Таким чином, слід
окремо розглядати особливості перебігу міжнародної конкуренції на
території України та за її межами. Якщо певні українські виробники й не
здійснюють експорт своєї продукції, вони змушені вступати в конкуренцію
з зарубіжними виробниками за прихильність вітчизняних покупців.[
Безпосередніми учасниками конкурентної боротьби з зарубіжними
виробниками

на

агропродовольчих

ринках

переважно

виступають

переробні підприємства та комерційні структури, що спеціалізуються на
організації товаропросування (зокрема, експорту) продукції. Саме вони
забезпечують промоцію продукції, що доходить до споживача, певною
мірою впливають на формування її якісних параметрів, здійснюють цінову
політику.

Сільськогосподарські

товаровиробники

пряму

участь

у

міжнародній конкуренції беруть у значно меншій мірі, хоча її результати,
безумовно, впливають на перспективи їх розвитку. Сигнали про успіхи чи
невдачі представників вітчизняного бізнесу в міжнародній конкуренції
доходять до сільськогосподарських товаровиробників через поведінку
переробних і заготівельних підприємств. При цьому ефект від успіху
відчувається, як правило, у меншій мірі, ніж результат невдачі, що
пов’язано з монопольним становищем переробних та заготівельних
підприємств.[2]
Втім, упродовж останніх років ситуація змінилась і є доволі
проблемна та потребує детального аналізу та досліджень. В аграрному
секторі економіки набувають ваги вертикально інтегровані структури
агрохолдингового типу, в яких сільськогосподарські товаровиробники
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перебувають у статусі дочірніх підприємств. Такі структури демонструють
вагомі

конкурентні

переваги

порівняно

з

малими

та

середніми

виробниками, на них припадає значна частка експорту аграрної продукції.
Розширення їх діяльності вносить суттєві структурні зміни в систему
сільськогосподарського

виробництва,

щодо

балансу

позитивних

і

негативних наслідків яких точаться гострі дискусії. Розвиток вертикально
інтегрованих

агрохолдингових

структур

зумовлений

різними

економічними причинами, але їх участь у міжнародній конкуренції
стимулює цей процес. Тому окремі вчені висловлюють думку, що під
впливом зовнішніх викликів в Україні знижується ефективність та
зменшується кількість традиційних сільгоспвиробників, що створює
загрозу депопуляції сільських територій .
Таким

чином,

сучасне

дослідження

підтверджує,

що

рівень

конкуренції зі сторони зарубіжних виробників характеризує частка
імпорту у фонді споживання відповідних видів продукції. Порівняно
високий рівень цього показника свідчить про певні проблеми для
вітчизняних виробників м’яса на внутрішньому ринку. Натомість не слід
оцінювати як дуже загрозливу частку у фонді споживання імпортованих
плодів та олії. Йдеться насамперед про ввіз продукції, яка не виробляється
в Україні (окремих видів фруктів, винограду, пальмової й кокосової олії),
на яку на внутрішньому ринку існує стійкий високий попит.
Стосовно інших основних видів агропродовольчої продукції, то їх ввіз
на територію України за офіційними даними не перевищує кількох
відсотків у фонді споживання. Таку ситуацію не можна вважати
загрозливою для вітчизняних виробників, адже йдеться не стільки про
системне

заповнення

вітчизняного

ринку

продукцією

іноземних

виробників, скільки про звичний для світової практики результат
зовнішньоекономічних операцій в умовах вільної торгівлі. Більше того,
фактична частка присутності зарубіжних продовольчих товарів на
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українському ринку відіграє позитивну стимулюючу роль, формуючи
відповідне конкурентне середовище.
В системі механізму оцінки стану конкуренції в умовах ринкової
економіки

суб’єкти

підприємницької

діяльності

наділені

правом

самостійного визначення ціни на продукцію, яку вони виробляють.
Наявність цього права зумовлює виникнення цінової конкуренції між
виробниками. Кожен з них намагається продати вироблений товар,
зберегти, а за можливості і розширити свою нішу в ринку і тим самим
зміцнити

на

ньому

своє

становище.

Це

намагання

реалізується

підприємствами за двома напрямами:
- раціональним використанням факторів нецінової конкуренції, насамперед
підвищенням якості продукції ;
- регулюванням рівня цін на товари власного виробництва.
Система оцінки стану конкуренції
Регулювання цін на товари власного
виробництва

Нецінова
конкуренція

Рисунок 2. Система оцінки стану конкуренції
Якщо товар виробника не має кращих властивостей порівняно з
ідентичним товаром конкурентів, у цьому разі боротьба за ринок збуту
зосереджується на ціні. Підприємство-виробник може знизити її рівень
порівняно з конкурентною ціною і завдяки цьому, як нам уже відомо,
досягти переваг над своїми конкурентами. Адже чим нижча ціна, тим
вищий, за інших однакових умов, попит на продукцію, тим більше
виробник може її реалізувати. І якщо ціновий попит на даний товар
еластичний, підприємство за рахунок додаткового доходу від розширення
обсягу продажу з надлишком компенсує втрати від зниження ціни.
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Аналогічний ефект досягається на продукцію з не еластичним ціновим
попитом в умовах її дефіциту.[4]
Як

бачимо,

цінова

конкуренція

проявляється

в

намаганні

товаровиробників використати ціну як важіль утримання і зміцнення своєї
позиції на ринку. Проте, знижуючи ціну для завоювання ринку збуту,
товаровиробник повинен обов’язково брати до уваги такі обставини. Поперше, зниження ціни не повинне бути надто великим, оскільки це може
спричинити зворотну психологічну реакцію покупців — вони можуть
перестати купувати цей товар, боячись, що його низька ціна зумовлена
низькою якістю. Іншими словами, товаровиробнику слід пам’ятати, що
ціна сприймається покупцями і як акумульований показник якості товару,
а тому її зниження не повинне спричиняти підозру споживачів щодо
низьких його споживчих властивостей.
По-друге, завдяки зниженню ціни товаровиробником досягаються
тимчасові переваги над конкурентами, оскільки останні спроможні легко
скопіювати цей захід, також знизивши ціну на свої товари. Тим самим
вони позбавляють такого товаровиробника можливості збільшувати
збутового товару за рахунок цінового фактора. Проте товаровиробник
може на цьому не спинитися і прийняти рішення про подальше зниження
ціни. Такий захід нерідко зумовлює аналогічні дії конкурентів. Це
призводить до виникнення так званих «цінових воєн», які стають
причиною одержання конкурентами низьких прибутків і навіть збитків.
Тут слід зауважити, що такі війни можуть виникати тоді, коли кількість
виробників-конкурентів одного і того ж товару невелика, а покупці добре
поінформовані про схожість цього товару за споживчими властивостями.
По-третє, в умовах цінової конкуренції зміцнюють своє становище на
ринку ті підприємства, які виробляють товари з високою ціновою
конкурентоспроможністю,

під

якою

розуміють

ступінь

можливого

зниження товаровиробником ціни на свій товар порівняно з ринковою
ціною, за якого забезпечується беззбитковість його виробництва.
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Вищу цінову конкурентоспроможність мають підприємства, які
економічно спроможні продавати свою продукцію за цінами, нижчими від
мінімальної ціни конкурентів, і одержувати при цьому прибуток.
Мінімальна ціна — це індивідуальна ціна, що формується на кожному
підприємстві, за якої воно отримує нульовий прибуток. Отже, вона
визначається витратами на виробництво одиниці товару, понесе ними тим
чи іншим товаровиробником.
Певні висновки про результати й наслідки конкуренції з зарубіжними
виробниками на агропродовольчому ринку нашої країни можна зробити на
основі проведеного нами у 2012 році опитування населення областей
Західної України. Респонденти давали відповідь на питання, якою буде
їхня реакція на ймовірне помітне збільшення продажу продукції
іноземного виробництва. 41% опитаних зазначили, що вітчизняна
продукція їх в цілому задовольняє, до того ж слід підтримувати своїх
виробників. Натомість 27% респондентів заявили, що часто купуватимуть
таку продукцію, якщо буде доступна ціна, 31% – не змогли визначитися з
відповіддю. У цілому рівень прихильності населення до вітчизняної
продукції не є надто стійким, що може в перспективі похитнути позиції
українських

виробників

продовольства

й

сільськогосподарських

підприємств у їх числі.[3]
В останні роки спостерігається загострення міжнародної конкуренції
за участю сільськогосподарських підприємств України. Воно проявляється
у збільшенні присутності на продовольчому ринку нашої країни продукції
зарубіжних виробників та зростанні активності вітчизняних підприємств,
що

займаються

експортом

сільськогосподарської

продукції.

Міжнароднаконкуренціястимулюєконцентраціюсільськогосподарськогови
робництва, зокрема через створення агро-холдингових структур. Вона
також є причиною певних диспропорцій у системі аграрного виробництва,
якіможнанейтралізуватидиференційованимзастосуваннямелементівдержав
ноїпідтримкисільськогогосподарства. Побоювання щодо експансії на
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вітчизняний ринок продовольчих товарів зарубіжного виробництва поки
що не справджуються. Однак рівновага, що склалася, є доволі нестійкою.
Це вимагає активізації зусиль усіх зацікавлених сторін у формуванні
конкурентних переваг, здатних забезпечити успіх у протистоянні з
зарубіжними виробниками.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У роботі досліджується управління

ризиками підприємства шляхом

використання сукупності методів, прийомів і заходів, що уможливлюють
прогнозування ризикових подій і вживання певних дій щодо виключення або
зниження негативних наслідків їх настання.
Ключові слова: ресурсний ризик, управлінське рішення, стратегічне
планування, зовнішній ринок, управління ризиком, зовнішньоекономічна
діяльність.
Постановка проблеми.
оптимізації

ресурсних

Актуальність дослідження проблеми

ризиків

під

час

здійснення

підприємством

зовнішньоекономічної діяльності пов’язана з тим, що в сучасних умовах
господарювання

на

більшість

економічних

процесів

господарської

діяльності підприємства впливають некеровані чинники, які й зумовлюють
розвиток цих процесів, здебільшого, в умовах невизначеності, принципової
неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для
прийняття раціональних рішень.
Підприємство

повинно

володіти

економічною

самостійністю,

відповідати за результати господарської діяльності, стабільну ефективність
діяльності в цілому і зовнішньоекономічної зокрема. Відповідно, під цим
розуміється цілеспрямована діяльність керівництва підприємства, що
включає розробку ефективних управлінських рішень по здійсненню
господарської діяльності. Оцінка таких рішень повинна бути орієнтована
на ефективну господарську діяльність в цілому і зовнішньоекономічну
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зокрема, яка залежить від практичних обставин і є частиною процесу
досягнення поставленої мети. Тому гнучке управління керівництва
господарською діяльністю повинно враховувати цілий спектр питань
адаптації, особливо зовнішньоекономічної діяльності, до зовнішніх і
внутрішніх умов функціонування підприємства. Зростання таких вимог
створює умови до зростання рентабельності господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних
джерел вказує на те, що будь-яке підприємство володіє інформаційними,
енергетичними, трудовими, нематеріальними, технічними, фінансовими
ресурсами.

Так,

різноманітність

ресурсів

зумовлює

особливості

менеджменту ресурсних ризиків. Розв’язання проблеми оптимізації
ризиків підприємства у визначеній сфері досліджено в працях вітчизняних
науковців: А.В. Карпенко, С.М. Бойко, С. Яценко, Л.В. Старшинської,
Н.М. Ушакової, О. І. Пластун, Л. Зінченко.
Питання

оптимізації

ризиків

зовнішньоекономічної

діяльності

розкриті також в працях таких економістів-вчених, як Ю.Г. Козака, М.Д.
Домашенко, Ю. Макогона, А.П. Рудакова, А.А. Старостіної, Б.Б. Любича,
В.Є. Новицького. Дослідження, проведені ними в даній галузі, дають
можливість різнопланово оцінити роль ризиків в здійсненні підприємством
зовнішньоекономічної діяльності, але немає чітко сформульованих методів
оцінки ризиків (інтегральної оцінки, аналізу зовнішньоекономічної
активності).
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження
системи широкого кола факторів, які прямо чи опосередковано впливають
на зменшення дії ресурсних ризиків та попереджують їх виникнення при
здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний ризик являє
собою небезпеку виникнення непередбачених витрат у зв’язку зі змінами
зовнішнього середовища. При цьому, оптимізація ресурсного ризику – це
процес вибору найкращого варіанту рішення з багатьох можливих для
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приведення системи в оптимальний стан. Тобто, процес оптимізації
пов’язаний, насамперед, із прийняттям раціонального рішення.
При оптимізації ресурсних ризиків можуть виникнути істотні
проблеми, пов’язані з аналізом джерела ризику, вибором методу
управління, обмеженістю фінансових ресурсів підприємства. Отже, процес
оптимізації ресурсних ризиків під час здійснення зовнішньоекономічної
діяльності доволі складний і залежить від сукупності об’єктивних і
суб’єктивних чинників, які необхідно враховувати під час вирішення
проблем оптимізації.
Об’єктивний

метод

(настання

певної

події)

ґрунтується

на

обчисленні частоти, з якою в минулому відбувалась аналогічна подія. Цей
метод застосовують тільки за умови незмінності умов здійснення
діяльності підприємства.
Суб’єктивний метод ґрунтується на використанні оцінок та
критеріїв, які витікають із суб’єктивних припущень експертів. В
абсолютному виразі ризик виступає як величина можливих збитків. [6, с.
56]
Найпростішим
короткотермінового

показником
прогнозу.

є

коефіцієнти

Абсолютна

величина

ризику
ризику

щодо
(W)

розраховується за формулою (1):
,
де

(1)

- ймовірність невдачі;
- величина збитку.
До методів компенсації ризику слід віднести:
- стратегічне планування;
- прогнозування зовнішнього оточення;
- моніторинг

соціально-економічного

середовища;
- створення системи резервів;
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і

нормативно-правового

- цілеспрямований маркетинг.
В теорії оптимізації ризику стратегії підприємства оперують такими
поняттями:
- причини;
- фактори;
- рівень;
- показники ризику стратегії діяльності підприємства. [4, с. 42]
Управління ризиком стратегії господарської діяльності підприємства
базується на:
- результаті оцінки ризику діяльності, особливо на зовнішньому
ринку;
- аналізі потенціалу підприємства і середовища його функціонування;
- чинній нормативно-правовій базі;
- маркетингових та соціальних дослідженнях і на певних методах.
Складність економічних явищ в сьогоденні вимагає зваженої
політики та передбачення здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємства при збільшенні кількості зовнішніх ринків, враховуючи
стратегічний план господарської діяльності підприємства.
Оптимізація ресурсних ризиків підприємства під час здійснення
зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки ефективної стратегії
маркетингу, зміст якої – це план ділової активності підприємства. Така
стратегія повинна синтезувати в собі п’ять основних завдань: сегментація
зовнішнього ринку, вибір цільових ринків, вибір цільових методів і вибір
засобів маркетингу, вибір часу виходу на зовнішній ринок.
Завдання такого стратегічного планування зовнішньоекономічної
діяльності – це: забезпечення нововведень і змін на підприємстві в
повному обсязі, перерозподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього
середовища,

внутрішня

координація

передбачення. [2, с. 50]
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та

організація

стратегічного

Процес розробки оптимізованої стратегії поведінки підприємства на
зовнішньому ринку охоплює ряд взаємопов’язаних етапів, рисунок 1.
Підвищенню

оптимізації

зовнішньоекономічної

процесу

діяльності

сприяє

стратегічного
аналіз

планування

фінансового

стану

маркетингу.
1. Всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності

2. Аналіз очікуваних змін у кон’юнктурі зовнішнього ринку

3. Аналіз можливостей здійснення операцій на зовнішньому ринку з
урахуванням складеного прогнозу

4. Аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і
впливу змін у ній на умови діяльності підприємства
5. Аналіз тенденцій розвитку світової економіки та оцінка впливу змін у
ній на умови діяльності підприємства
6. Розробка оптимізованої довгострокової стратегії зовнішньоекономічної
діяльності

Формування
глобальної
мети
підприємства

Розробка
альтернативних
варіантів
досягнення
мети

Декомпозиція
глобальної
мети

Обрання
оптимального
варіанту дій

Рисунок 1. Етапи формування оптимізованої стратегії
зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Детальний аналіз фінансового стану являє собою труднощі, які
можуть бути як потенційними, так і показувати та аналізувати відносини
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підприємства з його конкурентами. Вивчення та аналіз фінансової
діяльності відкриває керівництву підприємства зони сильних і слабких
сторін його діяльності в довгостроковій перспективі на зовнішньому
ринку.
Аналіз критеріїв зовнішньоекономічної діяльності підприємства
проводиться на основі аналізу використання витрат ресурсів і, відповідно,
можливості збільшення суми прибутку від такої діяльності.
Таке дослідження та аналіз господарської діяльності підприємства в
цілому і зовнішньоекономічної зокрема дає можливість своєчасного
контролю за виконанням таких завдань:
- своєчасне забезпечення господарської діяльності підприємства
всіма видами ресурсів;
- пошук

постійної

рентабельної

діяльності

підприємства

(прибуткової продукції);
- оцінка діяльності інвестування;
- оцінка

надійності

партнерів

по

господарській

діяльності

підприємства;
- оптимізація фінансової діяльності підприємства;
- фінансове оздоровлення господарської діяльності підприємства. [1,
с. 49]
Основними

мотивами

розвитку

господарської

діяльності

підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності повинні
бути:
- розширення масштабів збуту своєї продукції на зовнішні ринки з
метою максимізації прибутку;
- постійне оновлення обладнання та виробничих технологій;
- залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва
на підприємстві з урахуванням їх унікальності;
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- залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва,
зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на зовнішньому
ринку;
- спеціалізація і кооперування виробничої діяльності підприємства з
метою одержання прибутку.
Особлива

увага

на

підприємстві

при

здійсненні

ним

зовнішньоекономічної діяльності повинна приділятися, в першу чергу,
вивченню таких питань:
- можливості модернізації виробничої бази підприємства;
- балансуванню виробничо-господарської діяльності підприємства та
попиту на зовнішньому ринку;
- зменшенню собівартості продукції підприємства;
- застосуванню

енергозберігаючих

технологій

виробництва

та

підвищенню продуктивності виробництва.
Висновки. Для оптимізації

ресурсних ризиків підприємства

потрібно здійснювати сучасну орієнтацію на збільшення ефективної
експортної діяльності. Для збільшення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності,

зростання

високотехнологічне

її

прибутковості

виробництво.

При

здійсненні

використовувати
діяльності

на

зовнішньому ринку враховувати вдосконалення одержання інформаційних
технологій.
Основними шляхами нейтралізації ризиків на підприємстві, що
здійснює зовнішньоекономічну діяльність, є:
1. Метод ухилення від ризику, але який не гарантує одержання
прибутку.
2. Прийняття ризику на себе – пошук джерел необхідних ресурсів
для покриття можливих втрат.
3. Страхування фінансових ризиків – передбачення компенсації
втрат.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ
Проведені дослідження, аналіз та вивчення особливостей формування
організаційний

структур

підприємства
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доводять

необхідність

оптимізації організаційної структури та її вдосконалення щодо умов
зовнішнього середовища.
Ключові слова: організаційна структура, функціональні підрозділи,
нормативи, організаційний устрій.
Найбільшою проблемою багатьох підприємств в умовах наростання
економічної та політичної кризи є формування ефективної організаційної
структури управління, яка швидко і за короткі терміни реагувала б на
зміни як на зовнішньому,

так

і

внутрішньому

ринках. Саме

удосконалення методів керівництва та зміни стилю господарювання на
підприємстві забезпечить стійкість підприємства в умовах нестабільного
політичного та економічного становища в Україні. Вивчаючи недоліки та
адаптивні механізми на підприємстві, актуальним на сьогоднішній день є
визначення оптимальної організаційної структури яка надасть змогу не
тільки конкурувати на ринку, а й розвиватися за будь яких умов.
Вивченню функціонування підприємства та оптимальної взаємодії
всіх його елементів присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних
дослідників, як Базилевича Л.А., Бобровника В.М., Бауліної Т.В.,
Гальчинського А.С., Золотова В.В., Ігнатьєва І.А., Куликова А.В., Крупа
К., Краснокутська Н.С., Метеленко Н.Г., Федорова Н.Н., та інших. В їх
дослідженнях чітко виділяються ознаки моделей організаційних структур
підприємства, що забезпечують адаптацію до умов господарювання.
Метою

статті

є

визначення

підходів

до

удосконалення

організаційної структури підприємства з врахуванням впливу зовнішніх
факторів.
Характер

сучасних

економічних

процесів

характеризується

швидкістю та невизначеністю, тому правильний вибір організаційної
структури - необхідний чинник успішного функціонування підприємства,
фірми чи організації.
Спробуємо уточнити поняття організаційної структури підприємства.
Класичне поняття організаційної струкутури базується на принципі, який
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полягає в тому, що організаційна структура являє собою симбіоз структури
управління підприємством і виробничої структури. Це визначення
справедливе, якщо підприємство працює в стабільному зовнішньому
середовищі.
У ході дослідження оргструктур на сьогоднішній день ми виявили
низку вимог, які підприємства повинні задовольняти, щоб діяльність
організації була ефективної [1, С.168]:
1. наявність раціональних перетинів поміж ланками управління на
всіх його рівнях в кожній системи управління з урахуванням відповідної
кількості структурних ланок управління та конкретної кількості функцій
системи;
2. оперативність виконання розпоряджень. Один із умов цього –
мінімум посередників між керівником, що надає розпорядження та його
безпосереднім виконавцем;
3. надійність структури апарату управління, що має гарантувати
достовірність передачі, недопущення спотворень інформації;
4. здатність

змінюватися

відповідно

до

умов

навколишнього

середовища, тобто бути гнучким у середовищі;
5. мінімальні витрати на управлінський апарат.
Розглянемо на прикладі СОВ «ВВЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго»
організаційну структуру, яка не зважаючи на складну політичну та
економічну ситуацію в Україні дозволяє забезпечити виконання усіма
структурними підрозділами свої функцій та здійснення ефективного
управління роботою підприємства.
Вважається, що ВАТ «АК Вінницяобленерго» у своїй структурі має
виробничі та функціональні підрозділи (дільниці, служби, відділи, групи,
лабораторії), між якими розподіляє обсяги переданих Компанією основних
засобів і на основі чого щорічно розробляє і вносить пропозиції Дирекції
підприємства щодо внесення змін до структури ВВЕМ та його штатного
розпису.
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Тому, диференціація організаційної структури за рівнями системи
управління закономірна, оскільки вона відображає обсяг повноважень,
якими володіють керівники певного рангу, юридичне становище певного
рівня управління, специфіку управління, його функціональний зміст на
певному щаблі управління (Рис. 1) [5].
Центральна оперативнодиспетчерська служба

Директор

Головний інженер

Заступник головного
інженера
Служба підстанцій
Служба релейного
захисту,
електроавтоматики

Заступник директора з
охорони праці

Заступник директора

Виробничо-технічний
відділ
Служба ліній 35-110 кВ
Бюро автоматизацій
них систем

Служба ізоляції,
захисту від
перенапружень

Відділ матеріальнотехнічного
забезпечення

Канцелярія
Бухгалтерія

Служба механізації і
транспорту

Економічний
відділ

Ремонтнобудівельна дільниця

Юрисконсульт

Їдальня
Здравпункт

Рисунок 1. Організаційна структура управління персоналом на
ВАТ «АК Вінницяобленерго»
Директор призначається Генеральним директором Компанії за
погодженням з наглядовою радою Компанії. На посаду директора може
бути призначена особа, яка має вищу освіту (технічну, економічну,
юридичну), відповідного напрямку. Післядипломну освіту в галузі
управління. Стаж роботи за професією керівника нижчого рівня не менше
5 років.
Ми вважаємо, що при формуванні організаційної структури ВАТ «АК
Вінницяобленерго» застосовують не тільки показники ефективності
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виробництва, а й показники вчасно та якісно виконаних доручень. Тому,
вплив на систему здійснюють за допомогою організаційного нормування,
що реалізується через встановлення нормативів, які уточнюють межі будьякої діяльності, параметри технічних і економічних процесів.
У СО «ВВЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» використовуються такі
нормативи [4, С.46-47]:
- техніко-технологічні;
- планово-економічні;
- трудові;
- фінансово-кредитні;
- організаційно-управлінські.
Цим вони не тільки регулюють використання обладнання та
допоміжних матеріалів, порядок розробки та прийняття управлінських
рішень, а формують нормативи чисельності працівників, норми часу для
праці і відпочинку, трудового розпорядку тощо.
Так,

на

підприємстві

ВАТ

«АК

Вінницяобленерго»

суворо

дотримуються встановлених нормативів, навіть допуск директора ВВЕМ
до самостійної роботи здійснюється після перевірки знань з охорони праці,
технології робіт, вимог правил при виконанні спеціальних видів робіт та
пожежної безпеки.
Раніше існувала проблема вибору ієрархічних структур, які не
дозволяли вирішувати проблеми координації функціональних ланок по
горизонталі, підвищення відповідальності та розширення повноважень
керівників нижчих і середніх рівнів.
На сьогодні здійснюють перехід

до

більш

гнучких

структур:

проектних, матричних, програмно-цільових, бригадних форм організації
управління, що краще

пристосовані

до

динамічних

змін

і

вимог

виробництва [2, С.110].
На ВАТ «АК Вінницяобленерго» ефективно застосовують матричну
форму організації структури, що допомагає в першу чергу скористатися
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перевагами, властивими функціональним структурам, і зокрема, досягти
більш високих виробничих показників у роботі над складним процесом
виробництва.
Ми виявили, що політична та економічна нестабільність в країні
сприяє організаційній кризі підприємства, яка виявляється у кризі поділу й
інтеграції діяльності, поділу функцій, регламентації діяльності окремих
підрозділів як відділень адміністративних одиниць, регіонів, філій чи
дочірніх фірм. В організаційному устрої будь-якої соціально-економічної
системи можуть загострюватися організаційні відносини.
Тому, основне завдання удосконаленої організаційної структури
управління на підприємстві полягає ще в тому, щоб при виконанні функцій
управління найбільш раціонально розподілити управлінську роботу
між

працівниками

різних рівнів, і не тільки знайти найкраще

співвідношення різних категорій співробітників органу управління, а й
знайти оптимальні розміри структури загалом і її окремих елементів,
кількість працівників, якими керівник може ефективно управляти залежно
від розмірів організації.
Отже, повне використання потенційних можливостей працівників
управління при виробленні та прийнятті рішень, подальшої делегування
оперативної відповідальності з одночасним забезпеченням контролю та
створення найбільш сприятливого середовища для мотивації, забезпечить
формування ефективної організаційної структури.
Сформувавши

головні особливості удосконалення організаційної

структури на прикладі ВАТ «АК Вінницяобленерго», ми в змозі
забезпечити процес

внесення корективів

в

організаційні структури

підприємств країни, які за умов політичної та економічної кризи, не мають
можливості систематичного

аналізу функціонування організації та її

середовища з метою виявлення проблемних зон. Тому, введення навіть
незначних змін має більше шансів на успіх, чим зміна великого
характеру.
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Отже, проведені дослідження існуючих організаційних структур
управління показали, що для забезпечення ефективного функціонування
організаційного

механізму

управління

промисловим

підприємством

необхідно використовувати комплексний метод розробки організаційної
структури управління, що забезпечує прийняття ефективних управлінських
рішень, спрямованих на забезпечення поточної діяльності промислового
підприємства і на його розвиток.
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ
ТА УМОВИ ПОКРАЩЕННЯ
У роботі розкрито стан експортної діяльності України як основи
соціально-економічного розвитку держави, визначено основні проблеми
розвитку експорту України на даному етапі та запропоновано складові
щодо активної експортної політики.
Ключові слова: експортний потенціал, зовнішня торгівля, європейська
інтеграція,

експортоорієнтоване

виробництво,

конкурентоспроможність.
Постановка проблеми.
жодної

країни

не

може

Ефективне функціонування економіки
відбуватися

без

розвинутої

системи

зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішньоекономічна діяльність, основу
якої становлять експортні операції, дає змогу якнайповніше реалізовувати
переваги міжнародного розподілу праці, управлінського досвіду, істотно
впливати на темпи економічного зростання, сприяти збільшенню
національного доходу держави.
Зовнішньоекономічна діяльність є важливим фактором міжнародних
економічних

відносин,

яка

сприяє

посиленню

міжнародної

конкурентоспроможності підприємств у їх боротьбі на світових ринках.
Здійснення

зовнішньоекономічної

діяльності

вітчизняними

підприємствами відображає процес інтеграції України у міжнародне
господарське
підприємницької

середовище.
діяльності

Ефективне
сприяє

здійснення

суб’єктами

економічному

зростанню,

раціональному використанню ресурсів, удосконаленню технологій та
збагаченню ринку споживчих товарів [5, с. 153].
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Діяльність кожного господарюючого суб’єкта в сучасних економічних
умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які
зацікавлені в результатах його функціонування. Тому формування та
розвиток вітчизняної економіки залежить від вирішення проблеми
зовнішньоекономічних зв’язків, тому що вони відіграють значну роль у
національній економіці, істотно впливають на темпи економічного росту в
Україні.

Ефективне

управління

експортно-імпортними

операціями

неможливе без науковообгрунтованого підходу до розв’язання комплексу
задач їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку і
аналізу [4, с. 57].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Експортна діяльність є
важливою

і

невід’ємною

складовою

господарської

активності

підприємства. Здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою
для розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та
підвищення якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє також створити
сприятливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства
на внутрішньому ринку. Для національної економіки зростання обсягів
експортних поставок суб’єктів господарювання виступає основним
інструментом підтримки позитивного балансу зовнішньої торгівлі. Проте
головним критерієм доцільності активізації комерційних операцій на
зарубіжних ринках для підприємства є ефективність експортної діяльності
(ЕЕД). Теоретико-методологічні та практичні аспекти вирішення проблеми
оцінки ЕЕД розглядалися у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців,
таких, як: А. Босак, Р. Дарміць, О. Кузьмін, С. Казанцев, О. Паршина, Л.
Стровський, Ю. Логвіненко, О. Мельник, Т. Міролюбова, А. Муравйов, Л.
Піддубна, Г. Пухтаєвич, І. Смирнова, А. Яковлєв та ін. Слід зазначити, що
прискорення процесів інтернаціоналізації, глобалізації та відповідного до
них глибокого залучення вітчизняних виробників до функціонування
світових ринків в умовах зростання динамізму і мінливості сучасного
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ринкового середовища обумовлюють необхідність аналізу ефективності
експортної діяльності підприємства [2, с. 3].
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження
проблем у сфері реалізації експортного потенціалу України, визначення
стратегічних

напрямів

його

розвитку,

враховуючи

сучасні

реалії

економічного і соціального розвитку України та євроінтеграційний вектор
її зовнішньоторговельної політики.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Аналізуючи

зовнішньоекономічну діяльність України, можемо сказати, приріст обсягів
взаємної торгівлі відбувається не за рахунок українського експорту, а,
навпаки, за рахунок європейського імпорту. Очевидною є невідповідність
між політичними деклараціями про європейський вектор інтеграції
України, з одного боку, та реальною практикою розвитку зовнішньої
торгівлі України, з іншого боку. Основні причини такого становища
можуть бути охарактеризовані наступним чином. По-перше, Україна
виступає переважно як експортер продукції чорної металургії та інших
товарів з невисоким рівнем доданої вартості, є малопомітною на ринках
високотехнологічних товарів. Це робить її малоперспективним партнером
для регіональної інтеграції як на Заході, так і на Сході. Адже саме
високотехнологічні галузі та технічно складні виробництва, здатні
оперувати в режимі міжнародної кооперації, є основними сферами
інтеграції в сучасній світовій економіці. По-друге, в Україні високий
рівень монополізації багатьох ринків парадоксальним чином поєднується з
відсутністю потужних транснаціональних компаній (ТНК), що реалізують
глобальні стратегії маркетингу та інвестицій за кордоном. Але давно
відомо,що саме ТНК є основними носіями (суб'єктами) міжнародних
інтеграційних процесів. Жодні урядові наміри (декларації, стратегії,
програми) не можуть компенсувати відсутність основного механізму
інтеграції, пов'язаного з діяльністю ТНК. Українські компанії за своїм
фінансовим та організаційним потенціалом конкурентоспроможності
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сьогодні на порядок поступаються провідним європейським ТНК. І це не
може не обмежувати присутність України на ринку ЄС. По-третє, загальні
інституціональні умови зовнішньої економічної діяльності в Україні
характеризуються суперечливістю, нестабільністю та низьким рівнем
придатності до реалізації масштабних і технічно складних проектів
міжнародного співробітництва. За цих умов, чим більш складним є об'єкт
торгівлі, тим більші проблеми мають експортери. Можливо тому, експорт
сировини є найпростішим виходом [1, с. 86].
За

оцінками

міжнародних

конкурентоспроможності

експертів,

які

різних

країн

економік

аналізують
світу

під

стан
час

різноманітних
економічних форумів, рейтинги економіки України, на жаль, досить
низькі.
Саме тому Україна має впроваджувати активну експортну політику,
яка повинна включати в себе дві основні складові:
1) забезпечення розвитку усіх галузей економіки на інноваційній
основі з тим, щоб продукція цих галузей, насамперед, промисловості,
відповідала найвимогливішим світовим стандартам, як за показниками
якості, так і естетичності, і економічності в експлуатації, і екологічності. З
цією

метою

повинна

розроблятися

і

реалізовуватися

політика

інноваційного розвитку економіки, зокрема промисловості. Звичайно,
треба розуміти, що досягти повної відповідності усієї за номенклатурою
продукції рівню світових стандартів практично нереально, але до цього
треба прагнути і працювати саме в цьому напрямі;
2) вироблення і реалізація ефективної експортної стратегії, суть якої
полягає у першочерговій підтримці тих виробництв і видів діяльності, які
мають безумовні конкурентні переваги на світовому ринку. В першу чергу,
необхідно використати передові науково-технічні розробки вчених
України [4, с. 57-58].
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Ми втратили найбільший ринок збуту та виробничі потужності для
традиційного

експорту,

кон'юнктура

світового

ринку

також

була

несприятливою. У зв'язку з цими та іншими факторами обсяги
українського експорту значно скорочувалися.
Проте останні показники вже дають надію на швидке відновлення
української торгівлі та позитивні результати за підсумками року.
Так, за підсумками першого півріччя 2016 року експорт товарів у
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року скоротився на 13,9% і склав
$10,8 млрд. Проте у порівнянні з січнем поточного року відбулося суттєве
уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей показник становив
31,9%) [3].
У структурі експорту товарів найбільшу частку склала продукція АПК
та

харчової

промисловості

(42,2%),

металургії

(22,2%)

та

машинобудування (12,4%).
При збереженні такої тенденції разом із продовженням підвищення
цін на світовому ринку, яке почало спостерігатися наприкінці березня,
можна очікувати за підсумками року зростання показника експорту
товарів.
З огляду на географію вітчизняного експорту, основним торговельним
партнером

України

в

експорті

товарів

за

4

місяці

2016

року

залишався

Європейський Союз (39,9%), при цьому частка Росії

зменшилась до 8,5% (у квітні 2015 року доля РФ складала 11,8%).
Особливо слід відзначити, що вперше після 2014 року експорт товарів
до країн ЄС продемонстрував позитивну динаміку.
Так, обсяг українського експорту товарів до країн ЄС за підсумками
першого півріччя 2016 року відносно аналогічного періоду 2015 року зріс
на 0,7% (на $29 млн).
В експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання обсягів по
переважній більшості галузей, за винятком продукції металургійного
комплексу, мінеральних продуктів та продукції хімічної промисловості.
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За місяці 2016 року найбільше зросло постачання до ЄС продукції
АПК та харчової промисловості (на $233 млн), деревини та паперу (на
$51,6 млн), різних промислових товарів (на $41,4 млн), продукції легкої
промисловості (на $30,9 млн) та машинобудування (на $27,5 млн) [3].
Серед причин, які призвели до утворення позитивної динаміки
розвитку показника експорту товарів до країн ЄС, є, по-перше, дія вже
протягом двох років режиму вільної торгівлі при експорті до ЄС.
По-друге, скорочення бар'єрів для торгівлі (наприклад, отримання
Україною дозволів на постачання до ЄС продукції тваринництва, зокрема
молокопродукції).
По-третє, наявність російського ембарго на продукцію АПК і харчової
промисловості та інших обмежень вимагало від вітчизняних виробників
шукати нові ринки збуту і, перш за все, забезпечити свою постійну
присутність на ринках ЄС.
А отже, за умови збереження вищенаведених тенденцій український
експорт до ЄС зростатиме.
Можна очікувати, що це призведе до збільшення обсягів експорту за
результатами 2016 року. Саме це і є метою та основною причиною
європейської інтеграції України.
Звісно, перед нами постають виклики, але в довгостроковій
перспективі євроінтеграція та вільна торгівля з Європою – це стабільний
ринок збуту, зростання експорту та інвестицій, підвищення рівня якості
продукції, технологій та умов праці та стійкий економічний розвиток.
Висновки. У сучасних умовах рішення проблеми розвитку й особливо
ефективної реалізації можливостей експортного потенціалу України
залежить не тільки від економічної ситуації в країні, але і тісно пов'язано зі
змінами, що відбуваються в світогосподарському середовищі. У цьому
зв'язку при розробці експортної політики країни необхідно враховувати
об'єктивні зміни в геоекономічній і геополітичній ситуації у світі, інтереси
окремих країн-партнерів по зовнішньоекономічних зв'язках, міжнародні
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правові норми і правила торгівлі, конкурентні переваги своєї країни і її
провідних підприємств, які активно беруть участь (або здатні брати участь)
у світовому торгово-економічному співробітництві. Таким чином, успіх у
реалізації експортного потенціалу може бути досягнутий лише при
орієнтації галузевих комплексів і підприємств на випуск тих видів
конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій і послуг,
що зможуть знайти свої "ніші" на зовнішніх ринках.
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В

статті

досліджено

сутність

поняття

міжнародної

конкурентоспроможності та охарактеризовано її основні принципи.
Наведено перелік напрямків підвищення конкурентоспроможності з боку
держави. Охарактеризовано основні способи підвищення конкурентних
позицій власними зусиллями підприємства.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

міжнародна

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інноваційна діяльність,
трудові ресурси, система управління якістю, електронна комерція
Питання

дослідження

конкурентоспроможності

підприємств

є

важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так і для
окремих виробників. У ринкових умовах висока конкурентоздатність
суб’єктів господарювання є запорукою отримання високого і стабільного
прибутку.

Розуміючи

це,

товаровиробники

в

умовах

жорсткої

конкурентної боротьби ставлять перед собою такі цілі: задоволення
потреб, існуючих на ринку, отримання максимального прибутку і
збільшення обсягів збуту, розширення частки внутрішнього і зовнішнього
ринку, забезпечення необхідного рівня якості та ціни продукції, що
виробляється, впровадження нових технологічних процесів і модернізація
обладнання. Досягнути вище зазначені цілі можливо шляхом підвищення
ефективності міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Вагомий внесок у дослідження проблеми конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств зроблено у працях вітчизняних і зарубіжних
вчених, таких як Л. Балабанова, В. Бевз, О. Гогуля, О. Гросицька, Н.
Драгнєва, І.
кількість

Іртищева, М. Портер та інших. Незважаючи на значну
робіт,

присвячених

дослідженню

міжнародної

конкурентоспроможності підприємств пошук способів її підвищення
залишається актуальним і в сучасних умовах, в зв’язку з мінливістю
зовнішнього середовища.
Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс
економічних, правових та інших характеристик, що визначають положення
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підприємства на галузевому, регіональному або світовому ринку. Цей
комплекс може включати характеристики товару, обумовлені сферою
виробництва, а також фактори, що формують у цілому економічні умови
виробництва

і

збуту

продукції.

Рівень

конкурентоспроможності

підприємства – дзеркало, в якому відображаються сукупні підсумки роботи
практично всіх служб підприємства, а також стан зовнішнього довкілля [1,
c.8].
Міжнародна конкурентоспроможність підприємства розглядається як
здатність підприємства створювати та реалізовувати продукцію, ціновій
нецінові якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції
конкурентів

на

зовнішньому

конкурентоспроможність

ринку

проявляється

у

[4,

с.71].

досягненні

Міжнародна
підприємством

конкурентних переваг у міжнародному суперництві, що визначається
такими основними принципами:


постійне поліпшення, впровадження нововведень та перемін;



стосується всієї системи створення цінностей;



підтримка завдяки безперервним поліпшенням;



постійне вдосконалення джерел;



глобальний підхід до формування стратегії.

На

основі

узагальнення

конкурентоспроможністю

державної

виявлено,

політики

що

управління

конкурентоспроможність

національного виробника з боку держави може бути підтриманою шляхом
розвитку

системи

використання
заходами

освіти,

формування

науково-технічного

підвищення

базової

потенціалу

інфраструктури,

країни.

конкурентоспроможності

Ефективними

виробництва

на

національному можуть бути:
 грамотна фінансова політика держави;
 розробка та контроль за дотриманням стандартів;
 стимулювання підвищення кваліфікації працівників, впровадження
інновацій;
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 мінімальне

втручання

держави

в

діяльність

суб’єктів

господарювання.
До

загальних

способів

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства з урахуванням особливостей сучасного ринку можна
віднести [2, c.122]:
 впровадження інноваційної політики підприємства;
 наявність кваліфікованих трудових ресурсів;
 система управління якістю на підприємстві;
 безперервне вдосконалення продукції.
Відомо два шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції:
зниження ціни і підвищення якості. Цінова складова конкуренції, на
сьогодні, майже вичерпана, тому підприємство може ефективно працювати
тільки за умови постійного вдосконалення технічних, економічних,
ергономічних, маркетингових показників продукції, що виготовляється.
Єдиний шлях розв’язання цього завдання – впровадження інноваційних
проектів, перехід до інноваційного розвитку промисловості загалом.
Інноваційна політика дає можливість конкурувати не тільки на
внутрішньому, але і на зовнішніх ринках. Інноваційну діяльність
підприємств слід активізувати на макро- та мікрорівні: перший передбачає
організаційну, фінансову та правову підтримку такої діяльності, другий –
стимулювання інноваційної активності топ-менеджментом підприємств.
Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні
стратегічні переваги в найбільш конкурентних галузях. Підприємства –
лідери досягають конкурентних переваг завдяки інноваціям – шляхом
використання як нових технологій, так і методів роботи, але після
досягнення переваг утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних
вдосконалень, тобто безперервних інновацій. Інновації дають змогу
суб’єктам господарювання збільшувати тривалість життєвого циклу свого
існування та постійно підвищувати ефективність своєї діяльності.
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Трудові

ресурси

мають

конкурентоспроможності

специфічний

підприємства.

вплив

Достатня

на

рівень

забезпеченість

підприємств трудовими ресурсами відповідного рівня кваліфікації та
професійних навичок, їхнє раціональне використання, високий рівень
продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів
продукції та підвищення ефективності виробництва. Досвід роботи
іноземних підприємств свідчить про посилення ролі управління трудовими
ресурсами в системі чинників, які забезпечують конкурентоспроможність
підприємства.
Рівень

кваліфікації

персоналу

повинен

випереджати

розвиток

технології виробництва і системи організації виробничо-трудового
процесу. Чим вищий загальний рівень розвитку економіки, чим складніші
завдання йому доводиться вирішувати, тим важливішою є потреба у
трудових ресурсах високої кваліфікації.
Багаторічний досвід провідних компаній розвинених країн світу
свідчить, що здобути успіх на ринку можна шляхом вдосконалення
системи управління якістю. Якщо підприємство прагне отримати стійкі
конкуренті переваги на міжнародному ринку, тоді його продукція повинна
відповідати міжнародним стандартам якості і повинна мати сертифікат
відповідності системи якості міжнародному стандарту ISO 9001.
На

підприємствах

в

рамках

систем

управління

якістю,

що

відповідають вимогам стандарту ISO 9001, проводиться аналіз даних
стосовно якості продукції та результативності виробничих процесів.
Найбільш ефективно запитам ринку, споживача відповідає ідеологія
системи Загального управління якістю – TQM (Total Quality Management),
технологією якої є міжнародні стандарти ISO серії 9000 [3]. Особливістю
цих стандартів є добровільність у тому сенсі, що виробник сам приймає
рішення про побудову системи якості відповідно до ISO 9000 чи ні, але,
прийнявши таке рішення, стає обов'язковим виконання вимог цих
стандартів.
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Ще одним дієвим напрямком підвищення ефективності діяльності
підприємства є розвиток інтеграційних зв’язків і побудову на їх основі
інтегральних

об’єднань.

За

рахунок

інтеграційного

об’єднання

підприємства можуть отримати більш значні конкурентні переваги.
Завдяки інтеграційним відносинам підприємства можуть зменшити не
тільки трансакційні, а й трансформаційні витрати, які виникають
безпосередньо в процесі використання чинників виробництва. Йдеться
насамперед про те, що завдяки збільшенню обсягів виробництва, яке
розглядається як один із ефектів інтеграції, досягається економія умовно
постійних витрат, пов’язаних із використанням основних засобів, трудових
ресурсів. Серед інших позитивних особливостей процесу інтеграції варто
відзначити - підвищення іміджу підприємства.
Для таких структур характерний замкнений цикл виробництва - від
вирощування, видобутку, зберігання і переробки сировини до виробництва
та реалізації готової продукції, що дозволяє їм отримати економію на
витратах, раціонально управляти ресурсними, інформаційними потоками.
Також

дієвим

засобом

підвищення

міжнародної

конкурентоспроможності є використання засобів електронної комерції в
діяльності підприємств. Електронна комерція є різновидом комерційної
діяльності, в якому взаємодія між учасниками на всіх чи на деяких етапах
здійснюється електронним способом.
Відзначимо,

суть електронної комерції полягає не тільки в сфері

купівлі-продажу, а й в після продажній підтримці клієнтів, створенні
попиту та інших можливостях, що дозволяють максимально ефективно
взаємодіяти з потенційними споживачами. Застосування технологій
електронної комерції дозволяє підприємством значно розширити свою
цільову аудиторію, дозволяє вийти на ринки раніше недоступні та
використовувати нові методи просування власної продукції.
Сучасна електронна комерція базується на таких технологіях, як
мобільна комерція, електронний переказ коштів, управління ланцюгом
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постачання,

інтернет-маркетинг,

онлайнова

обробка

транзакцій,

електронний обмін даними та іншими. Для ефективного управління
підприємством, пов’язаним зі сферою електронної комерції, необхідно
застосовувати методи бізнес-аналітики. До сфери їх застосування можна
віднести задачі по прогнозуванню об’ємів продаж, управлінню кількістю
товарних запасів, визначенню оптимальних торгових націнок, виявленню
типових зразків споживчої поведінки, оптимізації навігації по сайту,
покращенню рубрикації і т. д. До повноцінної системи аналітики входять
такі складові: сховище даних, засоби обробки даних, засоби аналізу даних
та засоби візуалізації.
Найголовніше в сфері електронної комерції є те, що вся інформація
про покупку і покупця вже поступає в електронному вигляді. За
допомогою різноманітних систем аналітики (Google Analitics, Yandex
Metric та інших) підприємства можуть виявити інтереси та вимоги певних
сегментів покупців і аналізувати профілі клієнтів по напрямкам
прибутковості, лояльності та іншим в сукупності чи по одинці, що може
надати серйозні переваги в конкурентній боротьбі.
Отже, конкуренція
функціонування

виступає головним чинником ефективного

ринкової

економіки

та

головним

інструментом

забезпечення її рівноваги. Загострення конкуренції на міжнародному
ринку штовхає підприємців до якісних змін для збереження долі ринку.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності можливо за рахунок
сприятливо

державної

підприємством.

В

політики

та

сучасних

постійного
умовах

самовдосконалення
для

підвищення

конкурентоспроможності, ми пропонуємо, сконцентрувати увагу на
наступних напрямках вдосконалення: інноваційна діяльність, трудові
ресурси, підтвердження якості продукції та використання електронної
комерції
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експорт по основним товарам протягом 2013-2015 рр., обсяг прямих
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Постановка проблеми.

Зовнішньоекономічна діяльність виступає

головним елементом, який визначає подальший економічний розвиток
країни, досить важливо з’ясувати, що являє собою ЗЕД, яку роль вона
відіграє для країни в тому числі і України.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформувати
дослідження,

яке

полягає

в

отриманні

даних

про

сучасне

зовнішньоекономічну діяльність в Україні та на основі досвіду інших
країн, розробити перспективні рішення, які посприяють підвищенню
діяльності України на світовій арені.
Актуальність теми. Дослідити зовнішньоекономічний стан, основні
проблеми, а також можливість розгляду перспектив поліпшення ЗЕД є
досить актуальною темою в наш час у зв’язку з теперішньою не
стабільною економічною ситуацією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань
зростання експорту та зменшення імпорту, поліпшенню умов щодо
ведення ЗЕД України з іншими країнами займались такі науковці, як
Г.Федоренко, С. Юрій, О.Сугоняк, Р. В. Манекін, В. Шкурупій.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Повноцінне

функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без
розвиненої

системи

зовнішньоекономічної

діяльності.

Включення

національної економіки в систему світових господарських процесів
позитивно впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищенню
технічного рівня виробництва, раціональному використанню природносировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів і, тим самим,
підвищенню рівня життя населення. Зовнішньоекономічна діяльність є
одним з головних напрямків розвитку багатьох сучасних держав, джерелом
товарів, виробництво яких неможливе усередині країни, також доходів від
експортно-імпортних операцій. Для багатьох країн, де з певних причин
відсутні виробничі процеси, ЗЕД − єдиний спосіб забезпечення себе
необхідними товарами.
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Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних
напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної
діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх
машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.
Економічна

сутність

зовнішньоекономічної

діяльності

(ЗЕД)

виявляється в такому:
− це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку
кожної країни (національний аспект ЗЕД);
− це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового
господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та
міжнародної кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих
тенденцій до глобалізації (регіональний і глобальний аспект ЗЕД) [2, с. 23].
Поняття зовнішньоекономічної діяльності з'явилося в 1987 р. з
переходом

на

нову

систему

управління

і

початком

здійснення

зовнішньоекономічних реформ. Суть їх зводилася до децентралізації
зовнішньої торгівлі і переходу від міжурядових зовнішньоекономічних
зв'язків до зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємств. У
результаті в процесі зовнішньоекономічних реформ склалися два поняття:
зовнішньоекономічні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність, останнє з
яких змінило існуюче раніше значення і характер зовнішньоекономічних
зв'язків.
Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від зовнішньоекономічних
зв'язків здійснюється на рівні виробничих структур (фірм, організацій,
підприємств і т.д.) з повною самостійністю у виборі іноземного партнера,
номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і
вартості контракту, обсягів і термінів постачання і є частиною їх
виробничо-комерційної діяльності, як з внутрішніми, так і з закордонними
партнерами [3, с. 42].
В Україні основними функціями ЗЕД є :
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−

організація

міжнародного обміну природними ресурсами і

результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;
−

міжнародне

визначення

споживної

вартості

продуктів,

що

держави,

на

виготовляються відповідно до міжнародного поділу праці;
− організація міжнародного грошового обігу.
Основні

цілі

зовнішньоекономічної

діяльності

сьогоднішній день, можна класифікувати таким чином:
1. Митний контроль товарів, що переміщуються через державний
кордон;
2. Нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів
загальнодержавного значення;
3. Заходи оперативного регулювання зовнішніх економічних зв'язків,
включаючи тарифне регулювання (податки, мита і збори) [5].
ЗЕД в Україні здійснюється за такими основними напрямами:
− міжнародна торгівля (експортно-імпортні операції, включаючи
реекспорт та реімпорт, операції зустрічної торгівлі, торгові операції
суперницького типу);
− міжнародний трансфер технологій (укладання ліцензійних і
франчайзингових угод, інжиніринг, реінжиніринг, консалтинг тощо);
− міжнародні інвестиції (створення спільних підприємств з іноземним
капіталом, інвестиції в межах вільних економічних зон) та інші [1].
Щодо припливу прямих іноземних інвестицій в Україну, то цей рух
можна прослідкувати в табл.1.
Дані, які вказані в табл.2, не представляють всю кількість інвестицій,
але містять лише основні країни, з яких спостерігалось надходження
грошових коштів у вигляді інвестицій, в економіку України.
Що стосується міжнародної торгівлі, то географічну структуру
експорту-імпорту товарів 2013-2015 рр. зображено в табл.2.
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Таблиця 1.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в
економіці України [4]
Обсяги прямих інвестицій на
01.07.2016
(млн.дол. США)
44790,7

Усього1
у тому числі
Кіпр
Нідерланди
Німеччина
Російська Федерація
Австрія
Велика Британія
Вiрґiнськi Острови (Брит.)
Франція
Швейцарія
Італія
Польща
США
Угорщина
Беліз
Інші країни

У % до підсумку
100,0

11091,7
5769,0
5447,4
4740,4
2629,8
1969,0
1719,5
1526,0
1476,5
964,9
791,0
709,7
610,4
553,6
4791,8

24,8
12,9
12,2
10,6
5,9
4,4
3,8
3,4
3,3
2,2
1,8
1,6
1,4
1,2
10,5

1

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Таблиця 2
Географічна структура експорту-імпорту товарів 2013-2015 рр. [4]
(млн.дол. США)
Роки

Усього

Країни
СНД

Iншi
країни
свiту

Країни
ЄС (28)

Європа

Азiя

Африк
а

Америка

Австралія
і Океанія

5094,7

2163,6

40,1

5098,2

1372,2

23,5

3803,3

785,6

13,6

Африк
а

Америка

Австралія
і Океанія

749,8

4339,9

93,7

679,9

3021,5

182,2

601,7

2336,6

169,6

Експорт
2013

63320,7

22077,3

20141

53901,7

14882,3

20151

38127,1

7806,1

41243,
4
39019,
4
30321,
0

17064,2

16758,6

17122,1

17002,9

13248,3

13015,2

16813,
0
15350,
9
12378,
9

Імпорт
Роки

Усього

2013

76986,8

20141

54428,7

20151

37516,4

Країни
СНД
27941,
6
17276,
8
10485,
5

Iншi
країни
свiту
49045,
2
37151,
9
27030,
9

Європа

Країни
ЄС (28)

28566,2

27046,5

22383,0

21069,1

16665,3

15330,2

1

Азiя
15237,
3
10848,
3
7235,8

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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Розглянувши показники, які вказані в таблиці та порівнюючи 20142015-ті роки, спостерігається значне зниження, по експорту на 29,27 % та
по імпорту на 31,07 %. Основними такими факторами , які посприяли
такому значному спаду є:
−

нестабільна ситуація на сході, зменшення експортно-імпортних

операцій з Росією;
−

застаріла техніка, що не дає можливість українським товарам

виходити на світовий ринок;
−

тимчасове не функціонування регіонів, яким належала основна

частка виробництва важливої продукції та сировини.
Враховуючи проблемні аспекти, слід вдатися до таких дій. Основними
функціями державного управління, виходячи із досвіду окремих країн,
повинні стати:
а) узгодженість інтересів: суспільство − регіон − підприємство −
працівник;
б) структурну перебудову національного господарства з орієнтацію на
інноваційну модель розвитку економіки;
в) контроль за якістю продукції, впровадження міжнародних
стандартів;
г) реалізацію стимулюючої кредитної, грошової, податкової і
валютної політики [5].
Отже,

для

реалізації

вище

сказаного

потрібно:

подальше

удосконалювання тарифної політики, розробка системи мір державної
підтримки експорту, а також проведення активних стабілізуючих дій в
області кредитно-грошової політики й обмінного курсу. Тобто необхідно
вдосконалювати комплексне державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, що в подальшому сприятиме підвищенню економічного
добробуту держави.
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The article focuses on the summary of IT outsourcing to Ukraine major
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Introduction. In 2014 the Netherlands succeeded in not only preserving
but also strengthening its status of one Ukraine’s priority trade and economic
partners within the EU.
Netherlands now occupy the 5-th place among the EU countries in terms of
the bilateral trade in goods volume (5% of the total EU volume in November
2014; 4.5% in 2013) having thus moved from the 6th (in 2013). The Kingdom
also jumped to the 4-th place regarding the volume of trade in service (6.6% of
the total EU volume in September 2014; 3.9% in 2013) as opposed to the 7th place in 2013.
The bilateral trade in services increased by 39.2% in January-September
2014 and reached $344.2 million. The Ukrainian export amounted to $248.3
million having increased three times while import fell to $95.9 million having
decreased by 41.5%. Therefore, Ukraine managed a $152.4 million positive
trade balance (which was negative in 2013, constituting $85.5 million).
Regarding investments to the Ukrainian economy as of 1.10.2014 the
Netherlands were 3-rd among 133 countries having invested overall $5209.2
million (share in 2013 was 9.6% having grown to 10.7% in 2014) with only
Cyprus ($15119.6 million) and Germany ahead ($5769.6 million).
So this research will focus on the modern benefits and risks the Netherland
and Ukraine meet to cooperate in the ITC.
Discussion. In Ukraine there are approximately 500 companies having
Dutch capital registered. «Royal Dutch Shell», «ING Ukraine», «Rabobank»,
«Philips», «Akzo Nobel», «Damen Shipyards», «Unilever Export» appear to be
largest traditional investors.
As is evident from Table 1, a growing demand for ICT services import in
Netherlands is observed from 2008-2014.
Telecommunications, computer, and 2008 2009 2010 2011
information services

2012 2013 2014

8075 7665 8053 8069 7912 8396 9074

Table 1. Imports of ICT services in Netherlands, mln USD (UNCTAD, 2015)
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On the contrary, Figure 1 depicts a vigorous increase in ICT services export
from Ukraine which defines Ukraine as a reliable and promising outsourcing
destination.

Figure 1. ICT services export from Ukraine, USD (ICT service exports,
2014)
Moreover, the ground of Ukrainian outsourcing suppliers competition is
cost, it being substantially lower than in most other Western countries, which
attracts more international customers due to solid research and development
traditions. Here we lay out the summary of IT outsourcing to Ukraine major
advantages:
- Developed market. The Ukrainian IT market turns out to be one of the
most developed in comparison with other Eastern Europe countries. The
country's economy is largely dependent on informational technology sphere.
- Lower expenses. Up to 60% of the total IT expenses when outsourcing to
Ukraine is expected to be saved by the US and Western European countries.
Position

Monthly average wage in
Kyiv, USD

Monthly average wage in
Ukraine, USD

Project Manager

3,300

2,900

Senior developer

2,600

2,300

Developer

1,900

1,500

Junior developer

1,000

700

Table 2. Salary of Ukrainian employees (Deloitte, 2012)
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- Attractive prices and fees. The prices in Ukraine are considerably lower
compared with other European countries or the US. Despite the fact that India
allows even bigger saving on project costs, Ukrainian offers a product of a
higher quality as well as thrives on creating innovations and solving challenges).
In addition, the administrative fees will be lower in Ukraine as a result of lower
income taxes in Ukraine.
- Time zones. Since Ukraine is located in the +2UTC time zone, it is
situated approximately in the middle of Australian and the Americas time zones.
The working hours in European companies are almost same. This facilitates
communication as representatives of no party have to stay up late or wake up
early to maintain operating the project fulfillment. This is also an important
advantage of Ukraine over India (+5:30UTC), at least for the Western countries.
- Lower expenses on travelling. Traveling to Ukraine would be easy for
European companies as it is approximately a one to three-hour flight to the
capital. Legal right to stay in the country for foreign citizens is 90 days visa-free,
which is more than enough to create a team and discuss all work-related issues,
if it’s a more preferred option than doing it online.
- Nda and other security. Intellectual property rights are protected by
Ukrainian legislation.
- System of education. Ukrainian educational system is quite strong and
effective. Developers usually boast a command of maths and / or physics which
enables them to address and solve technically complicated problems. Moreover,
many organizations like BrainBasket, the goal of which is to train highly
professional developers, are active in Ukraine.
- Professionals in science and technology. The population of Ukraine
constitutes only 1% of the global population. Despite that, 6% of the world's
highly educated Physics, Mathematics, Computer Programming, and other
technical specialties professionals come out of that 1% of the world’s
population.
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- Labour availability and high quality. Many young as well as older people
are looking into IT as a career path as it involves both innovations and growth
and development opportunities. Due to the popularization of programming
classes and the existence of organizations like code.org this is a global trend.
- Certified professionals. Among the Top 50 Countries with the most
quantity of certified IT professionals Ukraine was third only behind the US and
India. This practically means that in Europe, Ukraine is the prize winner: in the
"Most Master-Level Certified Nation" Ukraine was second with only the United
States of America ahead.
- Wide choice of outsourcing providers. Small and medium businesses can
choose among many web outsourcing providers with development offices
located in Ukraine.
- World ranking in revenues. Elance's Global Online Employment report
states that in terms of revenues Ukraine’s developers are 3-d worldwide (exceed
Russia, and Belarus and Poland together).
Notwithstanding the unfavourable political situation in Ukraine, there are
reasons to remain optimistic. The Donetsk and Luhansk conflict zones are
located within a safe distance from Kyiv, Kharkiv and Zaporizhia which are the
leading technology centers. Another reassuring factor is that in the recent
parliamentary elections pro-European parties won massive majorities. Besides,
the culture is progressive.
Nevertheless, tremendous challenges remain to be met. Ukraine must
implement critical reforms, entailing a substantial amount of economic pain, in
order to satisfy the EU and International Monetary Fund strict requirements
needed to maintain international support.
Ukraine demonstrates potential in agriculture and the IT sector, and it is
possible to mitigate the risks in two ways: either by obtaining local partners or
partners like European Bank for Reconstruction Development or taking
advantage of political risk insurance.
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Political instability and corruption as the major Ukrainian weaknesses are
the reverse side for those wanting to pioneer the emerging economy and seize
the opportunity presenting itself in Ukrainian IT developers. Being postponed
for another year, till December 2015, the economic part of the Association
Agreement with the EU when implemented would eventually establish a free
trade Ukraine – EU countries area.
Conclusions.The Enterprise and Industry report (European Commission,
2011) identified the following risks and barriers of conducting business in
Ukraine that most companies believe to exist:
 Red tape in business environment, complex and volatile legislation
framework, lack of legal consistency.
 Insufficient access to ample human resources, lack of skilled workforce,
lack of business culture, overcomplicated visa procedures and migration
regulations,
 Trade barriers, custom tariffs, complicated custom procedures
 Insufficient level of transparency
 Expensive economy / business

Figure 2. Opportunities Internationalization SMEs: major barriers for
Ukraine (European Commission, 2011)
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Figure 2 shows the percentage of SMEs indicating a particular barrier of
their three most crucial barriers for Ukraine. To simplify the comparison, the
picture also gives the average score against the seven critical target markets.
Conclusions. To sum up, there isincrease in ICT services export from
Ukraine which defines Ukraine as a reliable and promising outsourcing
destination. On the other hand unstable situation in the country, the related risks
and concerns leading to a timeout in existing or establishing new projects in
Ukraine development are the major factors influencing the development of the
market in 2015.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЯ ОХОПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ В ЕКСПОРТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті представлена економічна характеристика терміну «стратегія
охоплення зовнішніх ринків», а також розглянуто місце даного поняття у
системі стратегічного розвитку підприємства. Досліджені варіанти
реалізації стратегії охоплення зарубіжних ринків та проаналізовано
фактори, які визначають географічну диверсифікацію підприємства.
615

Ключові слова: стратегія, експорт, міжнародна торгівля, зовнішні ринки,
диверсифікація.
Постановка проблеми. Для кожного підприємства, що розвивається
рано чи пізно настає момент, коли його перестають задовольняти
характеристики вітчизняного ринку, політичні чи економічні умови в
державі, тому виникає питання виходу підприємства на зовнішні ринки.
Для підприємств України дане питання актуальне, проте нестача
фінансових засобів, занепалий стан основних засобів, а також застарілість
технологій – одні з основних причин, що перешкоджають виходу на
міжнародні ринки. Але в Україні існують підприємства, продукція та
послуги яких є конкурентноздатними не тільки на вітчизняному ринку, а
потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Тому для
збільшення обсягу продажу продукції та більш ефективного використання
виробничих потужностей цим підприємствам необхідно шукати нові ринки
збуту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному рівні розвитку
економіки існує головна тенденція глобалізації ринку, що, з одного боку,
відкриває великі перспективи, а з іншого, – робить конкуренцію ще
жорсткішою. На цей час є багато методів подолання перепон при виході
підприємства на зовнішній ринок. Вони наведені у працях таких
зарубіжних та вітчизняних авторів, як Котлер Ф., Армстронг Г., Багієв
Г.Л., Акуліч I.Л., Тарасевич В.М., Ноздрьова Р.Б, Гаркавенко С.С.,
Кириченко О.А, Шкурупій О.В., Горєлов Д.О., Алєксєєва Н. І.,
Співаковська Т. В., Галаган О.В., Кириченко O.A., Огродніщук О. Є.
Формування цілей статті. Беручи до уваги недостатнє висвітлення в
науковій літературі поняття та змісту стратегії охоплення зовнішніх
ринків, метою статті є визначення економічної сутності терміну «стратегія
охоплення зовнішніх ринків» та з‘ясування місця даного поняття у системі
стратегічного розвитку підприємства. Крім того, автором поставлено
завдання дослідити варіанти реалізації стратегії охоплення зарубіжних
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ринків

та

проаналізувати

фактори,

які

визначають

географічну

диверсифікацію підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою економічної
характеристики терміну «стратегія охоплення зовнішніх ринків» доцільно
з‘ясувати місце даного поняття у системі стратегічного розвитку
підприємства.
Слід зауважити, що термін "стратегія" походить від давньогрецьких
слів "stratos" (армія) і "agein" (вести). Виходячи з цього, стратегія визначає,
за допомогою яких засобів, методів та інструментів планується досягнути
встановлених цілей [8, с.131]. Отже, досліджувана стратегія спрямована на
досягнення основної цілі – охоплення зовнішніх ринків.
До основних стратегічних підцілей фірми-експортера можна віднести:
- розширення виробництва;
- збільшення прибутку за розрахунок захоплення нових ринків за
кордоном;
- досягнення економії на масштабах виробництва;
- збільшення прибутку за рахунок використання порівняльних переваг
інших країн;
- збільшення валютних ресурсів фірми;
- досягнення збалансованості стратегічного набору фірми (за мету
береться

необхідність

забезпечити

прибутковість

росту

фірми

в

короткострокові і довгострокові періоди шляхом узгодження фаз життєвих
циклів різних стратегічних зон господарювання) [4, с.100].
Для досягнення вказаних цілей підприємства приймають рішення про
необхідність здійснення експортної діяльності, тобто про вихід на
зарубіжні ринки.
Стратегія розвитку ринку є формою збільшення обсягів продажу
частки ринку і прибутку, яка передбачає проникнення фірми на нові ринки
завдяки:
- виявленню нових сфер використання товару;
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- виходу на нові сегменти ринку через репозиціювання товару;
- виходу на нові територіальні ринки збуту;
- пропонуванню товару через нові канали збуту [3, с.190].
У рамках виходу на нові територіальні ринки і розробляється
стратегія охоплення зовнішніх ринків.
Слід врахувати, що жодне підприємство не використовує вказані
стратегії в «чистому вигляді» і розробляє комплексну стратегію залежно
від ситуації на ринку, конкурентоспроможності товарів і самого
підприємства, а також інших чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища, в якому в даний час функціонує підприємство. Проте кожна
комплексна стратегія, що реалізується на підприємстві, включає елементи
тієї або іншої базової стратегії. Причому в її основі лежить одна базова
стратегія, підкріплена елементами однієї або декількох інших стратегій [1,
с.78].
Розроблення стратегії розширення міжнародного ринку передбачає
вибір однієї з таких стратегічних альтернатив: наростаюче проникнення і
одночасне проникнення. Стратегія наростаючого проникнення означає
вихід на один з найпривабливіших зарубіжних ринків, отримання досвіду
міжнародної діяльності й поступове застосування цього досвіду в процесі
виходу на інші ринки. Одночасне проникнення передбачає завоювання
багатьох ринків відразу для швидшого нарощування знань, умінь та
навичок міжнародної діяльності. Стратегія одночасного проникнення є
актуальною для тих підприємств, продукція яких містить значний елемент
новизни. У цьому випадку бажано почати одночасне освоєння всіх
потенційно

привабливих

ринків,

поки

конкуренти

не

розробили

аналогічного продукту. Але для більшості українських підприємств
доцільнішою буде стратегія поступового проникнення, оскільки вони, поперше, не мають досвіду роботи на зарубіжних ринках (у цьому випадку
накопичення інформації про іноземний ринок та його завоювання
відбувається крок за кроком), по-друге, пізно виходять на міжнародні
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ринки і відчувають сильну конкуренцію з боку підприємств, що вийшли на
ринок раніше, і по-третє, мають дуже обмежені ресурси (яких не вистачить
на одночасне завоювання багатьох ринків, які, втім, можна поступово
накопичувати на освоєння нових ринків) [7].
Існує кілька стратегій проникнення фірми на зарубіжні ринки,
основними серед яких є:
- стратегія прямого експорту;
- стратегія непрямого експорту;
- організація виробництва за кордоном.
Стратегія прямого експорту передбачає створення експортного
відділу для роботи на зовнішніх ринках або використання власних
торгових представників для пошуку зарубіжних клієнтів, або використання
торговельних посередників-представників, або створення закордонних
відділів продаж чи дочірніх компаній [8, с.132].
Тобто, в цьому випадку фірма сама займається експортом продукції.
При цьому варіантами реалізації стратегії прямого експорту є такі її
моделі:
1) фірма використовує своїх зарубіжних представників; фірма може
укладати угоди з місцевими агентами, які будуть шукати клієнтів, будуть
вести переговори від імені експортера;
2) співпраця з місцевими торговими фірмами, які будуть купувати
товари у фірми виробника і реалізовувати їх на місцевому ринку;
3) утворення торгового філіалу фірми за кордоном, що дозволить
покращити контроль за операціями фірми, які вона проводить [4, с.104].
Стратегія непрямого експорту передбачає дії за кордоном через іншу
фірму, тобто через незалежного посередника [8, с.132].
Непрямий експорт – це найбільш дешевий та найменш ризикований
варіант виходу на ринок. Тут фірма не приймає безпосередньої участі в
операціях міжнародної торгівлі, а доручає їх іншим фірмам посередникам.
Можливі наступні варіанти реалізації цієї стратегії:
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- справа ведеться з іноземними партнерами на внутрішньому ринку;
- експортні операції ведуться через міжнародні торгові компанії [4,
с.104].
Досить ефективною, хоч і порівняно більш затратною, є стратегія
проникнення на зовнішні ринки шляхом організації власного виробництва
за кордоном. Основними причинами вибору цієї стратегії для підприємств
можуть бути наступні чинники:
- великі транспортні витрати;
- великі митні тарифи;
- обмеження на імпорт товарів по встановлених квотах на товари, що
імпортуються [4, с.104].
Звичайно, не кожне підприємство може обрати собі таку стратегію
проникнення на зарубіжний ринок. Обмеження у застосуванні даної
стратегії можуть бути пов‘язані як зі специфікою виробничої діяльності
підприємства (відсутність сировини або інших виробничих ресурсів у
зарубіжній країні), так і з її фінансовими можливостями.
Основними критеріями вибору саме цього варіанту міжнародного
розвитку є:
- розмір та привабливість ринків;
- низький рівень виробничих витрат;
- наближення виробництва до покупців;
- пільги, що представляє влада при організації виробництва.
При цьому варіантами реалізації стратегії охоплення зарубіжних
ринків шляхом організації виробництва за кордоном є наступні:
1. Збиральний завод. В цьому випадку фірма може використати
місцеві кадри, зменшити транспортні витрати, можливо скористатись
більш низькими митними тарифами на незакінчені вироби.
2. Ліцензування – укладання контрактів на виробництво товарів
місцевими виробниками. При реалізації цієї стратегії може виникнути
проблема контролю

якості товарів, що виготовляються, а також може
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виникнути ризик передачі "ноу-хау" фірми. Ліцензіар часто стикається із
ризиком утворення конкурента
3. Спільне підприємство. Тут фірма організовує співробітництво з
місцевою фірмою і цей фактор полегшує входження у конкурентне
середовище іншої країни. Спільне підприємство економить фінансові
вкладення обох партнерів, знижуючи таким чином, витрати. Воно може
допомогти швидко оволодіти каналами розподілу, що зменшує витрати на
маркетинг. Крім того, спільне підприємство є засобом зниження ризику
ведення бізнесу.
4. Купівля існуючого підприємства. Цей варіант може бути більш
дешевою формою прямого проникнення, дозволяє здійснити швидке
проникнення на іноземний ринок, не порушує існуючі конкурентні
співвідношення в іноземній країні. Реалізовуючи такий варіант стратегії
міжнародного розвитку фірма може отримати певні пільги від уряду
країни, куди проводяться інвестування на свої товари.
5. Договір про франшизу (франчайзинг). Представляє собою ділову
угоду, згідно якої одна сторона дозволяє іншій вести діяльність,
використовуючи її товарний знак, логотип, продукцію, а також методи
ведення справи, в обмін на винагороду. Такий варіант реалізації стратегії
має певні переваги, а саме дозволяє фірмі розвиватися швидко без значних
вкладень капіталу, забезпечує швидкий розвиток ринку.
6. Офшорне виробництво. В цьому випадку одна стадія виробничого
процесу розміщується за кордоном для того, щоб зменшити витрати.
Офшорна фірма розміщується в країні з невисокою вартістю робочої сили,
а кінцевий продукт продається на внутрішньому ринку країни, де
зареєстрована фірма. Офшорне виробництво доцільно використовувати в
тих випадках, коли продукція потребує значних витрат праці, в наявності
низькі тарифи на сировину та енергію, продукція стандартизована та має
стандартний виробничий процес. Офшорне виробництво має певні
переваги порівняно з іншими варіантами організації виробництва у
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зарубіжних державах, а саме: є джерелом значних конкурентних переваг,
стандартизація продукції і процесу виробництва суттєво полегшує рішення
управлінських задач [4, с.105-106].
Звичайно, процес ведення бізнесу на зарубіжних ринках істотно
відрізняється від управління діяльністю підприємства у вітчизняному
економічному середовищі. Розширення діяльності за географічним
критерієм вимагає від підприємств розробки детальної стратегії реалізації
власних експортних амбіцій [2].
Вихід

підприємств на зовнішні

ринки

зазвичай

є тривалим

еволюційним процесом. Досвід показує, що систематичне, поступове
набуття досвіду в зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, а в
багатьох випадках і єдиний шлях до стабільного успіху [6, с. 69].
Міжнародну діяльність фірми найчастіше починають із налагодження
експорту своєї продукції. Навіть фірми, які мають значні контракти в
інших країнах і здійснили в іноземні підприємства великі інвестиції, як
правило, продовжують експортувати свою продукцію заради досягнення
визначених цілей.
Основною причиною участі фірм в експортній діяльності є прагнення
до збільшення прибутків від продажу. Капітало- та наукомістким фірмам,
що спеціалізуються, наприклад, у біотехнології і фармацевтиці, експорт
необхідний для розподілу капіталовкладень на більш значний обсяг
продажу.
Експортний продаж може бути також засобом пом'якшення проблеми
надлишкових потужностей на внутрішньому ринку. Деякі фірми віддають
перевагу експортуванню продукції в інші країни, а не вкладанню коштів у
створення там виробничих потужностей через високий рівень ризику,
пов'язаного з прямими інвестиціями. Нарешті, є фірми, що розглядають
експортні поставки на численні ринки як стратегію диверсифікації збуту.
Оскільки

темпи

економічного

зростання

для

кожного

ринку

індивідуальні, така диверсифікація освоєних ринків дозволяє фірмам
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компенсувати низькі темпи зростання продажу на одних ринках за рахунок
високих темпів зростання на інших [5, с.182].
Рішення про концентрацію ресурсів на обмеженій кількості схожих
ринків чи диверсифікацію ресурсів на великій кількості різних ринків
треба приймати з урахуванням великої кількості факторів, наведених у
табл. 1.
Таблиця 1.
Фактори, що визначають географічну диверсифікацію
підприємства[7]
Групи факторів
Фактори, що стосуються
підприємства
Фактори, що стосуються
товару

Фактори, що стосуються
ринку

Маркетингові фактори

Фактори, що сприяють
концентрації по країнах
Усвідомлення низького
ступеня ризику управління.
Уміння відбирати «кращі
ринки»
Продукт,
що
має
необмежену
сферу
застосування.
Продукт, який купують
повторно.
Середина ЖЦТ.
Продукт, що потребує
адаптації до різних ринків
Великі
ринки,
не
перенасичені
конкуренцією.
Зрілі ринки.
Ключові ринки поділено
між
багатьма
конкурентами.
Високі темпи зростання
кожного ринку.
Високі
комунікаційні
витрати для додаткових
ринків.
Високі
витрати
на
оброблення замовлень для
додаткових ринків.

Фактори, що сприяють
диверсифікації по країнах
Усвідомлення високого
ступеню ризику
управління. Недостатні
знання про ринки
Продукт має обмежену
сферу застосування.
Продукт, який повторно не
купують.
Ранній або пізній етап
ЖЦТ.
Стандартний продукт, що
не потребує адаптації до
різних ринків
Великі ринки, насичені
конкуренцією.
Нові ринки або ринки на
етапі спаду ЖЦТ.
Ключові ринки поділено
між декількома сильними
конкурентами.
Низькі темпи зростання
кожного ринку.
Низькі
комунікаційні
витрати для додаткових
ринків.
Низькі
витрати
на
оброблення замовлень для
додаткових ринків.

У результаті врахування вказаних факторів, кожна підприємство
обирає стратегічну експортну мету – або концентрації на певних зовнішніх
ринках, або диверсифікацію зовнішніх ринків.
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Висновки. Таким чином, термін «стратегія охоплення зовнішніх
ринків» розглядається як напрямок реалізації базових стратегій у
зовнішньоекономічній діяльності підприємств. При цьому стратегія
охоплення зовнішніх ринків є одним з варіантів стратегії розвитку ринку за
рахунок нарощування продажу наявних товарів на нових ринках, тобто
однією зі стратегій інтенсивного росту підприємства.
Основними варіантами стратегії проникнення фірми на зарубіжні
ринки є: стратегія прямого експорту; стратегія непрямого експорту;
організація виробництва за кордоном. При цьому найчастіше стратегія
охоплення зовнішніх ринків реалізується у формі прямого експорту.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Мідляр А. К., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено сутність та функції поняття збутової політики.
Охарактеризовано основні цілі здійснення збутової політики. А також,
визначено шляхи вдосконалення збутової діяльності на підприємстві в
сучасних умовах господарювання
Ключові слова: збут, збутова політика, цілі збутової політики, функції
збутової політики, канали збуту, маркетингові комунікації, CRM-система
В умовах ринкової трансформації економіки України ефективність
функціонування підприємств різних розмірів, галузей, організаційноправових форм та форм власності залежить значною мірою від
ефективності їх збуту. Саме тому організація ефективної системи збуту є
важливим завданням у діяльності будь-якого підприємства і може
забезпечити необхідну конкурентоспроможність в умовах ринкової
економіки. Система збуту є центральною на підприємстві, її метою є
доведення до споживачів конкретного товару з необхідними споживчими
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властивостями, в необхідній кількості, в певному місці, з мінімальними
затратами.
Теоретичним і практичним аспектам збутової політики присвячені
праці закордонних і вітчизняних вчених таких як Ф. Котлер, М. Портер, А.
Дейян, Ж.-Ж. Ламбен, Є. Діхтль, Х. Хершген, Р. Акофф, Г. Болт, Ю.
Іванов,П. Перерва, М. Морозов, Л. Балабанова, Л. Пан, С. Огієнко, В.
Наумов, Р. Куденко та інших.
Поняття «збут» можна розглядати в широкому й вузькому значенні.
Збут

у

широкому

транспортування,

розумінні

складування,

являє
запасів,

собою

процес

доробки,

організації

просування

до

торговельних ланок, упакування й реалізації товарів з метою задоволення
потреб покупців і отримання на цій основі прибутку. Збут у вузькому
значенні (продаж, реалізація) – процес безпосереднього спілкування
продавця й покупця, спрямований на отримання прибутку і потребуючий
знань, навичок і певного рівня торгової компетенції [1, c.65].
Збутову діяльність доцільно розглядати як складний процес, який
включає в себе не лише заходи з формування каналів розподілу та торгівлі
товарами і послугами, але і весь той комплекс дій, який забезпечує
підвищення ефективності продажу, зокрема маркетингові комунікації.
Збутова політика підприємства – це комплекс заходів, спрямованих на
організацію дієвої та результативної збутової мережі з метою підвищення
ефективності продажу продукції, що допомагає фірмі підвищити свою
репутацію та займати провідну позицію на ринку [2].
Збутова

політика

формується

на

базі

збутового

потенціалу

підприємства і цілей збуту, встановлених як на стратегічному, так і
тактичному рівнях. В залежності від способу вираження збутові цілі
поділяються на кількісні та якісні [3, с.11].
Кількісні цілі збутової політики можуть виступати у вигляді
зростання обсягу продажів, збільшення частки фірми на певному сегменті
ринку, підвищення швидкості обігу коштів, вкладених у запаси готової
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продукції і т.п. Кількісна визначеність збутових цілей дозволяє довести
цільові установки у формі індивідуальних завдань до конкретних
виконавців.
Під якісними цілями збутової діяльності слід розуміти якість
обслуговування, для чого необхідним є надійний зворотній зв'язок
підприємства зі споживачами, достатньо точна інтерпретація вимог
споживачів збутового апарату підприємства, кількісний опис цих цілей.
Для визначення якісних цілей збуту доцільно використовувати декілька
каналів зв'язку зі споживачами для більш адекватного відображення їх
вимог.
Найбільш загальними цілями збутової політики, на яких варто
зосередитись підприємству є :
– розробка товарного асортименту, який максимально відповідав
потребам потенційних споживачів;
– розміщення товару та чи вибір місця для надання послуг, тобто
підбір вигідної географічної позиції;
–

дослідження

цінової

політики

на

ринку

та

встановлення

конкурентоспроможних цін;
– планування і реалізація різних методів стимулювання збуту товару
та послуги.
Велике значення при розробці збутової політики підприємств має
вирішення питань про методи роботи з кінцевими споживачами. Головну
роль у цьому питанні відіграє оцінювання витрат на використання
технічних засобів обслуговування покупців.

Також при розробці

ефективної збутової політики виділяють варто виділити наступні функції:
 формування стратегії збуту торговельного підприємства
 робота з посередниками;
 формування партій товарів;
 вибір каналу збуту для системи;
 обробка інформації;
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 організація транспортування та складування товарів;
 управління запасами товарів у межах торгового підприємства та
його філій.
Основною складовою збутової політики є підсистема управління
ціновою політикою, яка складається з таких елементів:
– інформаційне забезпечення управління ціновою політикою є
особливо важливим, оскільки при встановленні певних цін на товари
підприємство

повинно

володіти

повною

інформацію

про

стан

маркетингового середовища зовнішнього ринка, а також враховувати
можливі маркетингові ризики у сфері ціноутворення;
– стратегічних маркетингових рішень у сфері цінової політики
шляхом визначення цілей, методів ціноутворення, розробки і реалізації
цінових стратегій, а також коригування цін, оскільки в умовах
підвищеного динамізму маркетингового середовища.
Необхідність пошуку шляхів вдосконалення збутової політики
зумовлена багатоплановою значущістю її в діяльності будь-якого
підприємства:
– у сфері збуту остаточно визначається результат усіх зусиль
підприємства, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності та
отримання максимального прибутку;
– пристосовуючи збутову політику до попиту покупців, створюючи їм
максимальні вигоди до, під час і після придбання товарів, виробник має
значно більше шансів перемогти в конкурентній боротьбі зовнішнього
ринку;
– збутова політика начебто розробляє продовження процесу
виробництва, беручи на себе доробку товару та його підготовку до
продажу (сортування, фасування, упакування);
– під час реалізації продукції ефективніше виявляються та вивчаються
потреби споживачів.
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Для підвищення ефективності збутової політики підприємства варто
обрати правильний канал збуту продукції. У процесі збутової діяльності
розрізняють наступні канали збуту (табл.1).
Підприємства повинні обирати канал збуту у відповідності до власних
виробничих можливостей та проаналізувавши переваги та недоліки
кожного каналу.
Таблиця 1.
Характеристика каналів збуту підприємства
Назва каналу
Характеристика
Канал нульового рівня (канал Він складається з виробника, який безпосередньо
прямого маркетингу)
продає товар клієнту. При цьому продавець
використовує три способи прямого продажу:
торгівля через магазини, що належать виробнику,
посилкової торгівля, торгівлі у рознос
Канал однорівневий
Включає в себе ще одного посередника, зазвичай
це роздрібні торговці
Дворівневий канал
Включає в себе роздрібних і оптових торговців
Трирівневий канал
Складається з трьох посередників: оптовий,
дрібнооптовий і роздрібний продавець

Наявність багаторівневих каналів надає переваги:
 посередники має свою власну клієнтуру, що автоматично розширює
клієнтуру продавця;
 підприємству

не

потрібно

формувати

власне

складське

господарство.
Одним з основних напрямків вдосконалення збутової політики є
інтеграція маркетингових комунікацій у збутову систему. Це забезпечує
взаємодію торгових підрозділів із спеціалізованими організаціями, які
здійснюють розробку або передачу інформації.
Комплекс маркетингових комунікацій розвиває і інтегрує дії
виробничого або сервісного підприємства для реалізації поставлених нею
збутових цілей. А також включає включає такі основні складові елементи,
як

реклама,

стимулювання

продажу,

роботу

з

громадськістю,

персональний продаж, участь у виставках та ярмарках, упаковку товару.
Оптимальне поєднання реклами, стимулювання збуту, пропаганди,
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персонального продажу та суспільних зв’язків сприяє налагодження
міцніших зв’язків із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства.
В сучасних умовах також варто використовувати Інтернет для
підвищення ефективності збут. Для споживача web-сайти є важливим
джерелом інформації про властивості продукту, вони впливають на
прийняття рішення про покупку. У плані просування web-сайту продавця
діалогова реклама більш ефективна, ніж телевізійна або друкована.
Маркетингові дослідження дають змогу стверджувати, що 50% споживачів
зацікавлені в одержанні повідомлень про товари й послуги електронною
поштою.
Іншим ефективним заходом для вдосконалення збутової політики
підприємства і, як результат цього, підвищення ефективності його
функціонування є впровадження інформаційної системи (СRM), наприклад
системи управління відношеннями із замовником. Метою будь-якої
інформаційної системи є надання вичерпної інформаційно-довідкової, або
консультаційної інформації про продукцію, яка випускається, її технічні
характеристики, асортимент, порівняльні характеристики, тарифи, цінову
політику, акції, соціальні питання та інше. Усі дані у такій системі
структуруються, в наслідок чого потрібна інформація завжди під рукою. За
дві-три секунди можна підняти будь-які дані: про певного клієнта, про
певний товар, про певного менеджера та результати його роботи.
Найбільш популярними CRM-системами є модулі до 1С, та Бітрікс24.
Дані програми дають змогу зберігати максимально повні дані про
клієнтську базу, а також формують ряд готових звітів, які дозволяють
оцінити потреби споживачів.
Отже, збутова політика являє собою діяльність підприємства,
спрямовану на планування, реалізацію та контроль руху товарів для
задоволення попиту споживачів і отримання прибутку для себе. Для того,
щоб збутова політика підприємства була ефективною та прибутковою
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варто проводити її регулярне вдосконалення. Основними напрямками
вдосконалення збутової політики є вибір правильного каналу збуту,
вдосконалення маркетингових комунікацій та впровадження CRMсистемам.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
В статті проаналізовано сутність інновацій. Охарактеризовано види
інноваційної

діяльності

та

визначено

їх

функціональне

значення.

Визначено чинники, що впливають на інноваційну діяльність. Визначено
сфери впливу інновацій та інноваційності на конкурентоспроможність.
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підприємства, конкурентні переваги, інноваційна діяльність.
Постановка проблеми. Модернізація економіки України, розвиток і
зміцнення

її

позицій

конкурентоспроможності

на

світовому

вітчизняних

ринку,

підвищення

підприємств не можливі

без

активізації інноваційної діяльності та формування конкурентних переваг,
які мають охоплювати всі стадії виробництва, починаючи з проектування й
закінчуючи реалізацією продукції.
У

ринкових

умовах

висока

конкурентоздатність

суб’єктів

господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку.
Основним завданням є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки на інноваційних засадах, що має створити переваги для
вітчизняних виробників у боротьбі з економічними суперниками на
внутрішніх і міжнародних ринках та допомогти Україні зайняти гідне
місце поряд із розвиненими світовими країнами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у
дослідження ролі інновацій в економічному розвитку та підвищенні
конкурентоспроможності підприємств зробили наукові праці вітчизняних і
зарубіжних учених І. Алєксєєва, В. Амітана, О. Богма, Б. Буркинського, О.
Виноградової, Л. Ганущак, А. Дагаєва, П. Друкера, Б. Йонсона, Дж. М.
Кейнса, О. Кузьміна,

А. Кучерової, В. Гейця, К. Маркса, А. Маршала, Л.

Омелянович, М. Портера,

А. Поручника, К. Прахалада, Е. Райнерта, П.

Рапкіна, А. Садєкова, Дж. Сакса, П. Самуельсона та ін.
Виклад
найактуальніших

основного
проблем

матеріалу

дослідження.

Однією

вітчизняної

економіки

підвищення

є

з

конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного
переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому
виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу до передових
технологій.
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Водночас підвищення ступеня відкритості національної економіки
поряд із посиленням інтеграційних процесів у світовій економіці
супроводжується загостренням конкуренції, що зумовлює необхідність
пошуку

ефективних

шляхів

просування

продукції

вітчизняних

товаровиробників на ринку, переважно інноваційної, оскільки традиційні її
види здебільшого неконкурентоспроможні.
Питання

дослідження

конкурентоспроможності

промислових

підприємств є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому,
так і для окремих виробників. Висока конкурентоспроможність – основна
умова розвитку і життєдіяльності підприємства.
Розуміючи це, вітчизняні товаровиробники в умовах жорсткої
конкурентної боротьби ставлять перед собою такі цілі: задоволення
потреб, існуючих на ринку, отримання максимального прибутку і
збільшення обсягів збуту, розширення частки внутрішнього і зовнішнього
ринку, забезпечення необхідного рівня якості та ціни продукції, що
виробляється, впровадження нових технологічних процесів і модернізація
обладнання. На сьогодні Україна має значний природний, промисловий,
технологічний, науково-освітній, культурний потенціал. Проте, вона досі
не входить до числа розвинених країн світу. Проблема полягає у
находженні засобів реалізації наявного потенціалу. Вчені вважають, що
детермінанти конкурентних переваг України поки недостатньо розвинені.
Наслідком цього є низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних
товарів, особливо наукомістких виробів із високою доданою вартістю.
Резерви

зростання товарообороту із зовнішнім світом на старій

структурній основі фактично вичерпані.
Тому місце України на світовому ринку в майбутньому залежатиме,
в першу чергу, від того, наскільки ефективно будуть розв’язуватися
найближчими роками питання підвищення конкурентоспроможності
економіки на основі інновацій [5].
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Науковці в розвинених країнах зрозуміли, що формула успіху
національної економіки полягає не в простому збільшенні кількості
верстатів на підприємствах і в більшій кількості виробленої продукції
(тобто в екстенсивному розвитку), а в якісних перетвореннях, що
забезпечуються

провідною

роллю

науково-технічного

прогресу

та

накопиченню інтелектуального капіталу (інтенсивний та інноваційний
розвиток). До того ж, резерви екстенсивного розвитку сьогодні мають
тенденцію до вичерпання.
Також необхідно відмітити, що інновації є основним джерелом
внутрішньогалузевої конкуренції. Тобто, підприємство, що займається
впровадженням нововведень, має певні конкурентні переваги перед
іншими підприємствами конкретної галузі. Це дозволяє йому отримати
більший за розміром прибуток (на величину так званої інноваційної ренти)
та залучити додаткових покупців.
Основною ознакою сучасного розподілу сил у світі є суттєвий відрив
країн-лідерів. Для країн, що належать до інноваційних лідерів, характерна
висока концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу (продукт з
найбільшим вмістом доданої вартості), переважно високотехнологічна
структура

національного

виробництва,

винесення

за

межі

країни

промислово-технологічного циклу еколого- та ресурсоємних виробництв,
зосередження найбільших фінансових потоків [2].
Саме інновації визначають конкурентні переваги в ринковій
боротьбі, реалізація яких дозволяє активно брати участь у формуванні
світової

економічної

системи

завдяки

досягненню

інноваційної

конкурентоспроможності на національному рівні. Вони є також істотними
для побудови та результативності бізнес-моделей.
При прийнятті управлінських рішень щодо інновацій важлива чітка
класифікація чинників та виявлення їх змісту. Чинники, що формують
інноваційну діяльність підприємства, діляться на внутрішні і зовнішні.
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До внутрішніх чинників віднесемо матеріальні та фінансові ресурси,
техніку і технологію, організацію та управління, ступінь сприйняття
інновацій тощо, а до зовнішніх чинників – стан ринку, бюджетну і
податкову політику, фінансово-кредитну політику, природні ресурси,
наявність конкурентів, науковий потенціал країни, стан макроекономіки,
міжнародне науково-технічне співробітництво, політичні чинники тощо.
На формування інноваційної діяльності підприємства впливає, поперше, розширення номенклатури реалізованої продукції. Стосовно вже
функціонуючого

підприємства

розширення

номенклатури

продукції

можливе тільки за двома напрямами: за рахунок випуску нової продукції
або за рахунок вдосконалення продукції, що вже випускається.
По-друге, максимізація ціни, по якій реалізується продукція.
Можливість збільшення ціни реалізації продукту напряму залежать від
попиту і пропозиції продукції, наявності конкуренції.
Інноваційна діяльність залежить від різноманітних чинників, які
систематично можна поділити на чинники, що стримують інноваційну
діяльність, та чинники, що сприяють її розвитку (табл. 1) [4].
Слід зазначити, що чинники зовнішнього і внутрішнього середовища
взаємодіють між собою і залежать від конкретних соціально-економічних
умов розвитку всередині країни, регіону, підприємства.
Також необхідно відмітити, що поняття інвестиції та інновації тісно
взаємодіють. Інноваційна діяльність обов'язково вимагає інвестиційної
діяльності, в той же час інвестиційна діяльність передбачає зростання
ефективності виробництва через запровадження нових прогресивних
методів управління, нової техніки та технологій, збільшення рівня робочої
сили (вкладення в людський капітал) тощо.
Інноваційна

діяльність

передбачає

інвестування

наукових

досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у складі
продуктивних сил, прогресивних міжгалузевих структурних зрушень,
розробки і впровадження нових видів продукції і технологій.
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Таблиця 1.
Позитивні та негативні чинники впливу на інноваційну діяльність
Чинники, що стримують інноваційну
Чинники, що сприяють розвитку
діяльність
інноваційної діяльності
1
2
Соціально-психологічні
Опір змінам, які можуть викликати
Сприятливість до змін, нововведень,
такі наслідки, як зміна статусу,
моральна винагорода, суспільне
необхідність нової діяльності, зміна
визнання, можливість самореалізації,
стереотипів поведінки, існуючих
розвиток умов творчої праці, матеріальні
традицій, страх невизначеності, страх
стимули
відповідальності за помилку
Техніко-економічні
Відсутність джерел фінансування,
Наявність резервів фінансових та
слабкість матеріально-технічної та
матеріально-технічних заходів, наявність
наукової бази, домінування інтересів
необхідної господарської та науковоіснуючого виробництва, відсутність
технічної інфраструктури, розвиток
попиту на продукцію, відсутність
конкуренції та скорочення тривалості
інформації про ринки, ускладнення та
життєвого циклу наукоємних товарів,
подорожчання науково-дослідних
збереження науково-технічного
розробок, низький науково-інноваційний
потенціалу та державна підтримка
потенціал держави, регіонів
Організаційно-управлінські
Сталі організаційні структури,
Гнучкість організаційних структур,
надмірна централізація,
демократичний стиль управління,
консервативність, ієрархічних принципів
перевага горизонтальних потоків
побудови організації, перевага вертикальних
інформації, індикативність планування,
потоків інформації, установча замкненість,
припущення коригувань,
труднощі в міжгалузевих взаємодіях,
децентралізація, автономія, формування
орієнтація на усталені ринки, орієнтація на
цільових проблемних груп, міжнародна
короткострокову окупність
науково-технічна кооперація
Юридичні
Недосконалість законодавчої бази з
Законодавчі заходи (особливі пільги,
питань інноваційної діяльності, охорони
закони), що заохочують інноваційну
інтелектуальної власності
діяльність, забезпечують інтелектуальну
власність

Використовують такі напрямки інноваційної діяльності, як:
 проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на
створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної
продукції;
 розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових
видів техніки і технології;
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 розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій,
призначених для попіпшення соціального й екологічного стану;
 технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво
нових підприємств, здійснювані вперше як промислове освоєння
виробництва нової продукції або впровадження нової технології [1].
Особливість інноваційної діяльності полягає в тому, що вона є
діяльністю підвищеного ризику порівняно зі звичайним підприємництвом
(що також здійснюється на власний ризик). Цей підвищений ризик
зумовлений новизною, творчим характером науково-технічної роботи,
можливістю одержання як позитивного, так і негативного результату. Саме
тому інноваційна діяльність (інноваційне підприємництво) в розвинутих
країнах має більш точну назву – вінчурний (ризиковий) бізнес. Таким
чином, інноваційна діяльність спрямована на вкладення інвестицій у
створення

і

використання

промислової,

інтелектуальної

власності,

науково-технічної продукції з метою одержання прибутку чи соціального
ефекту, що відрізняється підвищеним ризиком у досягненні її результатів і
реалізується в таких формах:
 державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами
державної влади або органами місцевого самоврядування за рахунок
бюджетних коштів та інших коштів відповідно до закону;
 комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позичкових коштів з метою розвитку
бази підприємництва;
 соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери
та інших невиробничих сфер;
 іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними
особами або іноземцями, а також іншими державами;
 спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з
іноземними юридичними особами чи іноземцями [1].
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Реалізації інноваційної діяльності підприємств у значній мірі сприяє
інноваційна політика держави, що насамперед базується на створенні
сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур
для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між
ними, тобто формування сприятливих умов для функціонування суб'єктів
інноваційної діяльності та розвитку підприємництва в інноваційній сфері.
Також важливою частиною всієї інноваційної діяльності на
підприємстві є інноваційна стратегія, сутність якої складається в
активному впливі господарським суб'єктом на ринок і перспективну зміну
внутрішнього середовища підприємства у відповідності зі сформованими
соціально-господарськими тенденціями. Зміст інноваційної стратегії
обумовлюється її характером, особливостями інноваційної діяльності
організації

й

взаємозв'язками

між

основними

елементами

єдиної

організаційної стратегії. Досвід провідних країн світу свідчить про
необхідність підвищення ролі держави у технологічному оновленні,
комерціалізації нововведень. Це охоплює систему податкових і кредитних
пільг для інновацій, фінансування трансферу технологій. Суттєву роль
відіграє визначена законодавчими актами або судовою практикою система
виплати винагороди винахідникам, як це має місце, зокрема, в Німеччині,
США, Франції, Японії.
Аналіз впливу інноваційної діяльності на ефективність підприємства
повинен здійснюватись за двома напрямами. Перший напрям передбачає
аналіз динаміки частки прибутку кожного продукту в загальному її обсязі,
тобто мова йде про приріст прибутку по кожному продукту номенклатури
виробів, що випускаються. Керівництво підприємства, в першу чергу
менеджери,

повинні

забезпечувати

послідовну

зміну

продукції

і

технологій, щоб забезпечити високу і стійку норму прибутку, що у свою
чергу досягається за рахунок активізації інноваційної діяльності. Другий
напрям передбачає аналіз приросту прибутку, який забезпечується за
рахунок розширення номенклатури виробів, що випускаються, збільшення
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цін реалізації, зниження витрат на виробництво і реалізацію, збільшення
обсягів реалізації [3].
Аналіз ефективності діяльності підприємства є основою для
подальших інноваційних перетворень. Такий аналіз дозволить не тільки
позначити можливі напрями інноваційної діяльності, але і обґрунтувати
,яке з них найбільш економічно ефективне. Під напрямами інноваційної
діяльності розуміються інноваційні проекти, направлені як на розробку,
так і на освоєння нових продуктів і технологій. При цьому доцільно
проводити порівняльний аналіз прибутковості кожного з напрямів
інноваційної діяльності.

Впровадження інноваційних розробок для

вітчизняних підприємств особливо актуально, оскільки більшість з них
потребує вибору оптимальних шляхів розвитку через інноваційні
перетворення.
Підсумовуючи, слід зазначити, що від інноваційної активності
підприємства залежить його здатність задовольняти потреби споживачів,
положення на ринку, конкурентоспроможність і в кінцевому підсумку
фінансову стійкість, спроможність до виживання. Так, в управлінні
інноваційною діяльністю важливу роль відіграє інноваційна політика
підприємства, елементами якої є наукові дослідження й дослідноконструкторські роботи, маркетингова політика, культура підприємництва
й організаційна структура.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
У статті розглянуто сучасний стан та тенденції експортно-імпортних
операцій із сільськогосподарською продукцією в Україні.

Оцінено

перспективи і можливості для агропромислового сектору України, які
виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною
та країнами ЄС, а також створення, в рамках цієї Угоди, Зони вільної
торгівлі.
Ключові слова: зовнішньоторговельні перспективи, зона вільної торгівлі,
експортний

потенціал,

імпорт

продовольчих

товарів,

конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс.
Зважаючи на сприятливі кліматичні умови та багаторічні традиції
здійснення

сільськогосподарського

виробництва,

аграрний

сектор

економіки України не можна розглядати лише як проблемну та
слаборозвинену галузь. Позиції української продукції на світових
продовольчих ринках доводять необхідність зваженості та обґрунтованості
здійснення можливих заходів щодо розвитку зовнішньоторговельної
діяльності

українськими

аграрними

підприємствами.

Розглядаючи

зовнішньоторговельну діяльність як джерело додаткового фінансування та
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вирішення

проблем

галузі,

необхідно

забезпечити

її

достатню

ефективність. Можливим це стає за умови зваженого та теоретично
обґрунтованого управління даним видом діяльності.
Розвиток

зовнішньоекономічних

зв’язків

в

аграрному

секторі

економіки є одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності
функціонування

національного

господарства

України.

Внаслідок

активізації глобалізаційних процесів і посилення конкурентної боротьби
на світових ринках та з метою набуття рівноправного партнерства в
міжнародній торгівлі важливим є вступ до Світової організації торгівлі
(СОТ), збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції
галузі, розширення зовнішніх ринків, лібералізація й подальший розвиток
інтеграційних процесів. Участь у торговельно-економічних об’єднаннях
дає змогу країнам краще використати порівняльні переваги у зовнішній
торгівлі, посісти стале місце у міжнародному поділі праці, підвищити
добробут населення, сприяти прогресу в економічні та соціальній сферах.
У цьому зв’язку набувають актуальності питання стимулювання експорту
сільськогосподарської продукції, оцінки її конкурентоспроможності на
світовому ринку, розвитку зовнішньоторговельних операцій.
Проблеми зовнішньоекономічної діяльності досліджували багато
вітчизняних та зарубіжних вчених: В.І. Бойко, К.Г. Бородін, В.С. Будкін,
І.В. Бураковський, В.І. Власов, М.В. Гладій, В.І. Гладій, В.І. Губенко, С.І.
Дем’яненко, А.М. Кандиба, С.М. Кваша, І.Г. Кириленко, А.П. Кірєєв, Е.Н.
Крилатих, П.В. Кругман, О.Ф. Лука, Д.Г. Лук’яненко, О.М. Могильний, М.
Обсфельд, Ю.М. Пахомов, П.А. Песковський, М. Портер, П.Т. Саблук, Є.В.
Савельєв, А.А. Фесин, А.С. Філіпенко, О.О. Школьний.
Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних основ управління
зовнішньоторговельною діяльністю аграрних підприємств та перспективи
розвитку

зовнішньоторговельних

операцій

продукцією із країнами Європи.
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з

сільськогосподарською

Становлення та розвиток в Україні основ ринкової економіки, її
інтеграція у світовий економічний простір призвели до зростання ролі
зовнішньої торгівлі у відтворювальному процесі, посилення впливу
кон’юнктури світового ринку на параметри розвитку економіки держави.
Ситуацію на світовому ринку продовольства сьогодні швидко змінюють
нові рушійні сили, такі як зміна клімату, високі ціни на енергоресурси,
глобалізація й урбанізація. Вплив великомасштабного приватного сектору
у

світовій

продовольчій

продовольством

також

системі

швидко

та

гуртово-роздрібних

зростає.

Зміна

торговців

харчової

цінності,

підвищення товарних цін, нові зв’язки між споживачами та виробниками
мають критичне значення для бідних і уразливих у продовольчому
відношенні верств населення [5]. Тому дослідження та інтерпретація
сучасних тенденцій і нових викликів на світовому продовольчому ринку
важливі для забезпечення суб’єктів формування аграрної політики
відповідною інформацією, мобілізації адекватних ресурсів на місцевому,
регіональному та національному рівнях.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а
також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі з Європейським
Союзом є важливими чинниками розвитку аграрної галузі, оскільки для
України відкривається перспектива поступового освоєння ринку країн ЄС
вітчизняними
характеристик

компаніями,
української

підвищення

рівня

якості,

екологічних

продукції

АПК,

покращення

стану

продовольчої безпеки держави. Тому для України постає завдання
вироблення механізмів державної політики щодо підвищення ефективності
використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його
адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням можливих ризиків, які
виникають внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з
європейськими країнами.
Рішення, що приймаються підприємствами АПК в галузі розвитку
діяльності на міжнародних ринках, на думку А. Семенова, повинні мати
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стратегічний та оперативний характер, бути заснованими на принципах
маркетингу. До найбільш важливих стратегічних рішень відносять: участь
у тій чи іншій формі міжнародного поділу праці, вибір ринків та способів
проникнення на них, стратегіях ринкової поведінки підприємства на
обраному ринку [1]. Будь-які з перерахованих рішень повинні бути чітко
визначеними та обґрунтованими. Це можливо за умови здійснення
управління ними.
Країни ЄС є ключовими партнерами України у регіональній структурі
товарообороту сільськогосподарської продукції за 2015р., частка яких
становить 31,2% (рис. 1). Найбільші частки у зовнішньоторговельному
обороті між ЄС та Україною мають наступні країни: Польща-13,3%,
Іспанія – 12,4%, Нідерланди - 11,7%, Німеччина – 11,6%, Італія – 11,4%,
Франція – 10,2%, Бельгія- 4%, Великобританія – 3,9%, Португалія – 2,9%,
Угорщина – 2,7% [7].

Рисунок 1. Регіональна структура товарообороту
сільськогосподарської продукції України.
Ринки країн ЄС перебувають на другому місці у регіональній
структурі експорту сільськогосподарської продукції України за 2015р. із
часткою в 27,4% (рис.2). Найбільші обсяги в структурі експорту
сільськогосподарської продукції України до країн ЄС займали зернові
злаки – 1,7 млрд дол. США; насіння олійних культур – 1,3 млрд дол.США;
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олія – 500,1 млрд дол. США; залишки і відходи харчової промисловості –
497 млн дол. США; соки – 154,2 млн дол. США; плоди, горіхи та цедра –
82,5 млн. дол США [7].
Країни ЄС є найбільшими імпортерами сільськогосподарської
продукції до України, частка яких у регіональній структурі імпорту за
2015 р. становить 39%.
зенові злаки
насіння олійних культур
олія
залишки і відходи харчової
промисловості
соки

Рисунок 2. Регіональна структура експорту сільськогосподарської
продукції України
Основними видами продукції імпорту: інші різні харчові продукти
(продукти для приготування соусів, екстракти та концентрати з чаю, кави
та ін..) – 380,2 млн. дол.; м’ясо та субпродукти – 304,4 млн. дол.; плоди,
горіхи та цедра – 258,7 млн. дол.; зернові злаки – 221,3 млн. дол.; залишки
та відходи харчової промисловості – 198,7 млн. дол.; какао-боби, продукти
з них, шоколад – 150,6 млн. дол.; вироби із зерна і хлібних злаків – 124
млн. дол..; насіння олійних культур – 111, 6 млн. дол.; риба, ракоподібні та
молюски – 111,3 млн. дол.; продукти переробки овочів, плодів – 96,4 млн.
дол..
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Рисунок 3. Регіональна структура імпорту сільськогосподарської
продукції в Україні.
У рослинництві експортується переважно продукція зернових злаків.
На частку кукурудзи у 2015р. припадало 96,6% (7 млн. тонн). Експорт
пшениці і суміші пшениці та жита до країн ЄС за 2015 р. становив 101 тис.
тонн (1,4% експорту зернових до країн ЄС), сорго зернового – 115,8 тис.
тонн. На решту зернових культур припадало менш ніж 0,5% експорту
зернових [7].
Незважаючи на встановлені обсяги квот на експорт зернових до країн
ЄС, необхідно відмітити низку особливостей регулювання ринку ЄС, які
слід враховувати [5]:
1. Кукурудза. В ЄС діє, так зване, “плаваюче мито”: якщо
вартість кукурудзи на Чиказькій біржі становить понад 4 дол. за бушель,
експорт кукурудзи до країн ЄС здійснюється без мита, якщо менше або
дорівнює 4 дол. За бушель – імпортне мито на поставки кукурудзи понад
квоту становить 94 євро з тонну.
2. Пшениця.

Країни

ЄС

імпортують

українську пшеницю

переважно для фуражних цілей. Загалом, за експертними оцінками, країни
ЄС споживають до 60 млн тонн фуражної пшениці на рік. Тому для
України цей ринок є надзвичайно перспективним. При цьому, незважаючи
на досить невеликий обсяг квоти на експорт пшениці з України до країн
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ЄС в обсязі 950 тис тонн із збільшенням до 1 млн тонн протягом наступних
5 років, Україна може розраховувати на квоту для третіх країн (до списку
яких вона входить) за пільговою ставкою ввізного мита у 12 євро за тонну.
3. Ячмінь. Для постачання продукції понад встановлену квоту
встановлюється імпортне мито у розмірі 93 євро за тонну.
Невідповідність української продукції європейським стандартам є
суттєвою загрозою розвитку вітчизняного агропромислового сектору,
оскільки стримує постачання продукції на ринку країн ЄС на період
запровадження всіх необхідних технічних регламентів і отримання
сертифікатів

відповідності,

призводить

до

зниження

дохідності

вітчизняних малих і середніх сільгосппідприємств, а також до послаблення
конкурентних позицій на внутрішньому ринку окремих видів української
продукції порівняно з європейською , яка вже відповідним чином
сертифікована.
З метою мінімізації ризиків і використання можливостей для
агропромислового комплексу внаслідок підписання угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом необхідно реалізувати низку
заходів державної аграрної політики, що не суперечитимуть принципам
державної підтримки та регулювання аграрного ринку, які забезпечать
умови для підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції
АПК [7]. Основними завданнями є:
 прискорення

процесу

впровадження

європейських

та

міжнародних стандартів безпеки та якості продуктів харчування (HACCP,
ISO, EN, Кодекс Аліментаріус) у сфері агропромислового виробництва;
 розроблення системи моніторингу зовнішньоторговельних
операцій з країнами ЄС як механізму оперативного регулювання на
коньюнктурні зміни аграрного ринку ;


сприяння розвитку дрібнотоварного сільськогосподарського

виробництва, у тому числі й права регламентація діяльності особистих
селянських

господарств

населення
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та

розробка

механізму

їх

трансформування у фермерські господарства, що дасть змогу забезпечити
інтеграцію особистих господарств населення у ринкові механізми
функціонування аграрного сектору;

спільне

заохочення кооперативного руху на селі, спрямованого на

ведення

господарської

діяльності

окремими

суб’єктами

господарювання, що дозволить зменшити витрати на виробництво.
Важливим фактором розвитку зовнішньоторговельної діяльності
сільськогосподарською продукцією є ефективний менеджмент цього виду
діяльності, який являє собою комплекс управлінських дій, що спрямовані
на отримання позитивного ефекту від здійснення зовнішньоторговельних
операцій з товаром на міжнародному рівні. Управління окремою
зовнішньоторговельною операцією повинно складатися з п’яти основних
процесів:

пошуку

контрагента,

переговорного

процесу,

укладання

контракту, виконання зобов’язань за контрактом, продовження терміну дії
існуючого або укладання нового контракту. Сумлінність у веденні
зовнішньоторговельної

операції

підприємством

може

спричинити

зменшення втрат ресурсів, що дозволить підвищити ефективність.
Співробітництво України з Європейським Союзом необхідне для
технологічного

оновлення

вітчизняного

сільськогосподарського

виробництва, підвищенню рівня зайнятості на селі. Виробничі технології
більшості українських сільськогосподарських підприємств відстають від
тих, що їх використовують провідні європейські країни[6].
Протягом десятиліть українські сільськогосподарські підприємства
були фактично відрізані від світового агропродовольчого ринку. Тому їх
вихід на європейський ринок має велике значення як джерело досвіду та
практичних вмінь конкурувати з виробниками інших країн, розробляти та
реалізовувати стратегію виробничо-комерційної діяльності, зорієнтованої
на світову кон’юнктуру продовольчих ринків. При цьому слід зазначити,
що вміння успішно діяти на міжнародних ринках веде до підвищення рівня
та якості задоволення потреб національних споживачів.
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Таким чином, пристосування до нових стандартів і правил торгівлі,
що неодмінно пов`язано з поглибленням відносин із ЄС у рамках зони
вільної торгівлі, вимагатиме від українських сільськогосподарських
виробників збільшення витрат у короткостроковій перспективі.
Однак у довгостроковій перспективі це сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності національної сільськогосподарської продукції і,
як наслідок, закріпленню своїх позицій на внутрішньому ринку та
збільшенню експорту на світові ринки.
Крім того, українські споживачі матимуть доступ до більш якісних і
дешевих продовольчих товарів. Здійснення реформ, які пов’язані з угодою
про вільну

торгівлю з ЄС, посилять довіру іноземних компаній до

української економіки, що буде сприяти припливу іноземних інвестицій в
АПК України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У роботі розкрито сутність стратегії організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства,

розроблено правила та прийоми поведінки

підприємства на зовнішньому ринку; визначено принципи здійснення
експортно-імпортних операцій з урахуванням чинного національного
законодавства та укладених міжнародних договорів, що націлені на
продуктивне

досягнення

окреслених

зовнішньоекономічних

цілей,

передбачаючи порівняння усіх альтернативних варіантів у сфері
зовнішньоекономічної

діяльності

та

обґрунтоване

прийняття

оптимального рішення.
Ключові слова: зовнішній ринок, конкуренція, розробка стратегії, ризики,
принципи

зовнішньоекономічної

діяльності,

міжнародні

договори,

експортно-імпортні операції.
Постановка проблеми.

Актуальність проблеми вдосконалення

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства пов’язана з
недостатністю їх теоретичного розгляду та практичного застосування на
підприємстві.

Систематизація

факторів
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впливу

на

ефективність

зовнішньоекономічної діяльності підприємства позитивно впливає на
ефективність прийняття управлінських рішень.
Виходячи з того, що ефективна розробка стратегії організації та
планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це процес
прийняття управлінських рішень для вирішення тактичних та оперативних
цілей,

то

систематизація

зовнішньоекономічної

основних

діяльності

цілей

здійснення

ефективної

повинна

відповідати

підприємства

загальним цілям розвитку господарської діяльності.
Отже,

ефективне

формування

стратегії

розвитку

зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це такий варіант
прийняття управлінських рішень, який забезпечує підвищення рівня
ефективності господарської діяльності в цілому.
Функціонування торговельних підприємств в умовах ринкової
економіки України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
ускладнюється високим рівнем динамічності розвитку зовнішнього
середовища. Підприємства не завжди своєчасно встигають відстежувати
зміни, які відбуваються, і своєчасно пристосовуватись до них. У зв’язку з
цим для завоювання стабільної позиції на зовнішньому ринку серед
конкурентів, для налагодження взаємовигідних стосунків з покупцями,
постачальниками, для встановлення рівноваги між внутрішнім і зовнішнім
середовищем, підприємствам варто було б використовувати не лише
стратегічний підхід до організації, але і планування зовнішньоекономічної
діяльності.
Таким

чином,

сучасні

умови

господарювання

передбачають

використання інтегрованого підходу до організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства. Організація і розвиток зовнішньоекономічної
діяльності підприємства залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів, які
пов’язані стратегічним менеджментом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти організації
та

планування

зовнішньоекономічної
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діяльності

підприємства

досліджували вчені-економісти: Ю.О. Вінц, В.С. Марцин, І.Ю. Калюжна,
Л.Е. Стровський, О.Л. Каніщенко, Л.С. Ларка, Т.М. Циганкова, І.М.
Бойчик, Н.К. Мойсеєва, Е.М. Азарян тощо.
Проблемам стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємства присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених,
зокрема: Г. Міцберга, В.С. Пономаренка, В.В. Пастухової, Б.В. Губського.
Вони вказують на невирішені частини загальної проблеми в здійсненні
стратегії

організації

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства.

Відоме правило: щоб здійснити будь-які зміни і перетворення на більш
високому щаблі, їх доцільно починати з найнижчого рівня. Як результат –
вирішення проблем ефективного вдосконалення стратегії

організації

зовнішньоекономічної діяльності.
Вивчення опублікованих праць вчених та практичний досвід
господарської

діяльності

підприємства

свідчать

про

відсутність

достатнього висвітлення принципово важливих питань, пов’язаних з
організацією та плануванням зовнішньоекономічної діяльності. До тепер
залишаються

недостатньо

розроблені

теоретичні

положення

про

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Вимагають удосконалення й
методи

формування

стратегії

організації

та

планування

зовнішньоекономічної діяльності.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження
сучасних тенденцій стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємства

та

стратегії

зовнішньоекономічної

альтернативних

діяльності

з

варіантів

обґрунтованими

у

сфері

оптимальними

рішеннями.
Виклад основного матеріалу дослідження. При розробці базової
стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, його
керівництво приймає рішення про ступінь глобалізації діяльності
підприємства з урахуванням таких факторів, як обсяги зовнішніх ринків,
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гострота конкуренції на них, ступінь глобалізації діяльності конкурентів,
наявність на підприємстві ресурсів та конкурентних переваг. [4, с. 424]
Процес

розроблення

стратегії

організації

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності підприємства вимагає вивчення таких
етапів:
1. Аналіз всіх сторін організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємства, а саме:
- аналіз діяльності підприємства на зовнішньому ринку; вивчення
вимог споживача продукції;
- аналіз всіх варіантів досягнення цілей в ефективній організації
зовнішньоекономічної діяльності.
2. Аналіз розвитку зовнішнього ринку. А це означає – аналіз
зовнішнього ринку в сьогоденні, у найближчому майбутньому, напрямків
розвитку зовнішнього ринку і вимог споживачів.
3. Конкретизований аналіз можливостей господарської діяльності
підприємства, а саме:
- аналіз

очікуваного

збільшення

обсягу

зовнішньоекономічної

діяльності;
- аналіз багатьох зовнішніх ринків для порівняння, їх вимог;
- аналіз співвідношення прибутку від діяльності на риках.
4. Аналіз бюджетно-податкової політики:
- бюджетно-податкова політика України та її вплив на діяльність
підприємства;
- аналіз зовнішньоторговельної політики за кордоном та її вплив на
діяльність підприємства.
5.

Розробка

довгострокової

стратегії

зовнішньоекономічної

стратегії

зовнішньоекономічної

діяльності підприємства:
-

формування

довгострокової

діяльності;
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-

формування

варіантів

для

досягнення

ефективної

зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її зростання;
- декомпозиція порівняння варіантів одержання прибутків на
зовнішньому ринку.
Організація

та

планування

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства – це фактор збільшення одержання прибутку. Але при цьому
потрібно враховувати, що поряд присутні фактори невизначеності на
зовнішніх ринках – нові конкуренти і партнери, непостійна ринкова
кон’юнктура, коливання валютних курсів, політична нестабільність, вплив
міжнародної кризи, зміна вимог споживачів в різних країнах тощо.
Вибір стратегії здійснюється поступово в декілька етапів. На
першому етапі потрібен аналіз можливостей успішного здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. На підприємстві визначають сильні та
слабкі сторони діяльності та напрямки її ефективності, оцінюють
можливості уникнення ризиків на зовнішніх ринках.
Виробництво товару та продаж його на зовнішньому ринку пов’язані
з постійними витратами. Тому підприємству слід періодично при
розширенні бізнесу аналізувати витрати і оцінювати заново проблему
ведення міжнародних операцій своїми силами. Підключення на основі
контракту зовнішньої організації може обійтися дешевше, якщо вона
володіє надлишковими потужностями у сферах виробництва або збуту. Є
нюанси з частиною витрат, пов’язаних з передачею технології. Як правило,
дешевше обходиться організація свого філіалу, ніж іншої компанії. З цієї
причини, чим складніша технологія, тим ймовірніше, що підприємство
здійснить експансію в інші країни шляхом створення свого підприємства, а
не укладання контракту зі сторонньої закордонною фірмою. На початкових
етапах здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство повинно
намагатися берегти свої ресурси і заощаджувати їх, насамперед, у країни
базування, а не за кордоном. [1, с. 83]
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Чим більше контрактів підприємство укладає із зарубіжними
компаніями, тим, ймовірніше, що воно втратить контроль над прийняттям
рішень, і це може позначитись на оптимізації його зовнішньоекономічної
діяльності зокрема. Угода з закордонним партнером передбачає також
розподіл доходів. Особливий вплив це має на підприємство з високим
потенційним

прибутком.

Також

підприємство

ризикує,

що

його

конфіденційна інформація стане відомою конкурентам.
До зовнішніх факторів належать: економічна свобода, конкуренція,
присутність у країні, ризики. Економічна свобода включає такі фактори:
- пряме заміщення окремих форм діяльності;
- визначення ставок податків;
- величина коштів, що підлягають репатріації;
- фактичні і можливі вимоги дотримання умов антимонопольного
законодавства.
Можливість конкуренції може змусити підприємство обирати
стратегію прискореного розширення закордонних операцій, але тільки
шляхом укладання угод з іншими партнерами. Звести до мінімуму
конкуренцію на конкретних ринках можна також за допомогою угод про
співробітництво, які перешкоджають виходу нових конкурентів на ринок і
визначають дольовий розподіл ресурсів або обсягів виробництва.
Коли підприємство вже здійснює операції у певній країні, деякі
переваги

використання

підрядного

партнера

вже

втрачає

сенс.

Підприємству уже відомо, як діяти в чужій країні, і може володіти
надлишковими потужностями, що дає можливість самостійно нарощувати
обсяги зовнішньоекономічної діяльності.
Діяльність підприємства як на внутрішньому, так і зовнішньому
ринках передбачає ризики. Однак ризик, пов'язаний з ймовірністю
політичних або економічних змін, впливає на захищеність активів
підприємства і отримання доходів. Зведення до мінімуму таких втрат
можливе при мінімізації активів підприємства за кордоном. [5, с. 137]
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Ефективність

організації

і

здійснення

зовнішньоекономічної

діяльності підприємства базується на основоположних правилах, яких
потрібно дотримуватись керівникам і спеціалістам апарату управління.
Виділяють три рівні

принципів зовнішньоекономічної діяльності –

(загальні – науковість, системність, взаємовигода; специфічні – принципи
організації міжнародних відносин, принципи господарських цінностей,
принципи регіональної інтеграції; національні).
Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплені
законодавчими актами відповідних країн. Це і є, в деякій мірі, державним
регулюванням зовнішньоекономічної діяльності на відповідній правовій
основі.
На території України суб’єкти господарської діяльності при
здійсненні

зовнішньоекономічної

діяльності

керуються

такими

принципами:
- принципом суверенітету народу України;
- принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва;
- принципом юридичної рівності і недискримінації;
- принципом верховенства закону;
- принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
- принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при
ввезенні і вивезенні товарів.
Висновки. Враховуючи вимоги сьогодення, можна запропонувати
такі рекомендації щодо стратегії організації зовнішньоекономічної
діяльності:
- процес розробки стратегії закінчується встановленням загальним
напрямків

зовнішньоекономічної

діяльності,

забезпечує ефективність діяльності;

655

просування

за

якими

- необхідність в обраній стратегії організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства відпадає, як тільки в практичній реальності
діяльність вийде на бажаний фінансовий результат;
- при формуванні стратегії не можна передбачити всі можливості, які
виникнуть після виконання конкретних заходів, тому потрібно вивчати і
впроваджувати альтернатив.
- при одержанні більш конкретної, достовірної інформації може
коригуватися

первісна

стратегія,

що

забезпечить

своєчасне

переформування стратегії організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Аналіз стратегій організації зовнішньоекономічної діяльності вказує,
що, найбільш доцільно, в першу чергу, визначитися з товаром, його
собівартістю та якістю.
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І. В. Поліщук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
В статті досліджено сутність поняття зовнішньоекономічна діяльність.
Проаналізовано зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового
комплексу за останні роки. Визначено основні напрямки вдосконалення
здійснення зовнішньоторговельних операцій з сільськогосподарською
продукцією.
Ключові слова: зовнішньоторговельна операція, зовнішньоторговельний
контракт, експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт.
Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств на всіх
історичних етапах впливає на вирішення проблем їх економік та держави в
цілому. Ефективність економічного співробітництва між країнами – це
поняття, яке має комплексний і багатоаспектний характер і вказує на
різноманітність шляхів оптимізації зовнішньоекономічної діяльності.
Пошук шляхів оптимізації ЗЕД підприємств є необхідною умовою
отримання стійких конкурентних переваг та засобом підвищення
ефективності діяльності.
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В умовах інтеграції України у сучасний світовий економічний простір
особливого значення набуває розширення участі країни у міжнародному
поділі праці та пошук стійких ніш у світовій економіці. Враховуючи те, що
однією

з

провідних

галузей

міжнародної

спеціалізації

країни

є

агропромислове виробництво, зміцнення позицій на світовому ринку
агропродовольчої продукції та вдосконалення механізму державного
регулювання

агропродовольчого

першочергових

завдань,

які

ринку

в

визначають

Україні

є

необхідність

одним

із

проведення

подальших наукових досліджень з обраної теми.
Розвиток агропродовольчого ринку України відбувається під значним
впливом світових агропродовольчих ринків. В останні роки залежність
внутрішнього агропродовольчого ринку від світового значно посилилась.
Обсяги експорту сільськогосподарської продукції визначаються ціновою
кон'юнктурою світових ринків, під впливом яких складається кон'юнктура
внутрішнього агропродовольчого ринку України. Підтвердженням цьому
стали коливання внутрішніх цін на споживчому продовольчому ринку під
впливом світової продовольчої кризи та світової фінансової кризи [2].
Тематика здійснення зовнішньоекономічної діяльності достатньо
поширена в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Питанням
оцінки ефективності експортної діяльності підприємства присвячені праці
Т. Бондарєва, А. Осадчук, О. Пасічна, Л. Пельтек, А. Бондаренко, Ю.
Ілясова,

П.

Манін,

Н.

Нєвская,

А.

Фатенок-Ткачук

та

інших.

Дослідженням проблематики імпортної діяльності займалися Т. Мельник,
Н. Тимохіна, А. Мазаракі, В. Ізовіт, О. Кривоконь, А. І. Бондаренко та
інших. Проблемам розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних
підприємств присвятили роботи
Гайдуцький, В. Геєць, А. Кандиба,

О. Амоша, В. Андрійчук, В. Бойко, П.
С. Кваша, А. Коверга, М. Парсяк, П.

Саблук, С. Соколенко, В. Топіха та інші відомі вчені. Проте, в той же час, в
цих роботах недостатньо уваги приділено пошуку шляхів оптимізації
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організації зовнішньоторговельних операцій зі сільськогосподарською
продукцією, що зумовлює актуальність обраної тематики дослідження.
Зовнішньоторговельна операція – комплекс заходів, які використовують

суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності різних країн з метою здійснення
і вдосконалення зовнішньої торгівлі. Такими заходами є вивчення ринку
конкретного товару або послуги, їх реклама, створення розгалуженої
мережі збуту, проведення переговорів, укладення і виконання контрактів.
Найважливіший елемент зовнішньоторговельної операції – контракт,
предметом якого є купівля-продаж товару або послуги, виконання
підрядних робіт, оренда та ін. Процес підготовки контракту передбачає
укладання допоміжних договорів з консалтинговими фірмами, рекламними
агентами,

торговельними

посередниками,

транспортними

фірмами,

страховими компаніями та ін.
У зовнішньоторговельному контракті зазначають підприємства,
фірми, компанії або організації, які здійснюють купівлю-продаж товарів чи
послуг, предмет контракту із зазначенням типу договору і коротким
описом товару або послуги, характеристику базових умов поставок з
розподілом зобов'язань між покупцями і продавцями, пов'язаних з
постачанням товарів (до них належать «франко-завод», «франко-вагон»,
«вільний уздовж борта судна», «вільний на борту судна», «вартість і
фрахт», «вартість, страхування і фрахт», «з пристані», «доставка з-за
кордону», «доставка з оплатою мита», «франко-перевізник» та ін.), термін
«поставок» (зазначають, зокрема, календарні терміни поставок, право
продавців на дострокові поставки та ін.), кількість товарів або обсягів
послуг (у натуральних одиницях вимірювання – штуки, комплекти та ін.),
ціну й загальну суму контрактів (ціни

визначаються на основі

конкурентних матеріалів – копій контрактів, рахунків, комерційних
пропозицій та ін.) та затвердження відповідальними особами розрахованих
цін, умови взаємних платежів (акредитив, інкасо, банківський переказ,
авансові розрахунки, розрахунки у формі векселів і чеків та ін.), упаковку і
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маркування (морська чи сухопутна тощо), якість товару (наявність
комерційних

гарантій

якості,

встановлення

гарантійного

терміну,

можливість задоволення претензій та ін.), страхування від транспортних
ризиків залежно від базових умов поставок (визначення видів страхування,
перелік ризиків, від яких повинен бути застрахований товар), можливі
форс-мажорні обставини (землетруси, пожежі, страйки та ін.) і надання
доказів у разі їх настання, санкції (матеріальна відповідальність за
невиконання або неякісне, неналежне виконання взятих на себе
зобов'язань, поставка неякісних товарів тощо), арбітражний та судовий
розгляд спорів (намагання попередньо вирішити їх на переговорах) та інші
умови контрактів (наприклад, зобов'язання контрагентів щодо сплати мита,
податків та ін.) [1].
Укладення зовнішньоторговельного контракту здійснюється в таких
формах:
— підтвердження експортером замовлення, надісланого імпортером;
— у вигляді акцепту покупцем твердої оферти експортера;
—

акцепту

продавцем

письмового

підтвердження

покупцем

попередньо розісланої вільної оферти;
— підписання узгодженого контракту вповноваженими на те
представниками сторін;
— письмового підтвердження раніше досягнутої усної домовленості.
Зовнішньоторговельний контракт укладається звичайно в письмовому
вигляді у формі підписаних сторонами єдиних документів.
У міжнародній практиці розрізняють такі критерії класифікації
зовнішньоторговельних операцій:
По напрямках торгівлі:
 імпорт – придбання товару в іноземного продавця з завозом у країну
покупця; чи ввіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної
діяльності) на митну територію держави без зобов´язань зворотного
вивозу;
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 експорт – продаж товару іноземному покупцю з вивозом із країни
продавця; чи вивіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної
діяльності) з митної території держави без зобов´язання про зворотний
ввіз;
 реекспорт – придбання товару в іноземного продавця з завезенням у
країну імпортера з метою наступного перепродажу його, без переробки,
іноземному покупцю;
 реімпорт

–

придбання

з

увозом

через

границю

раніше

експортованого товару. До реімпортних відносять наступні операції:
повернення забракованих покупцем товарів, повернення товарів не
проданих на аукціоні чи не реалізованих через консигнаційні склади [3].
Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу
за січень - квітень 2016 року досяг майже 6,2 млрд дол. США, експорт
продукції аграрного сектору за вказаний період становив 4,6 млрд дол.
США, імпорт - 1,6 млрд дол. США, сальдо позитивне і склало 3 млрд дол.
США.
Порівняно з аналогічним періодом 2015 року відбулось збільшення:
зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції - на 3,2%
(на 190,6 млн дол. США), експорту - на 0,5% (на 21,2 млн дол. США),
імпорту - на 12,2% (на 169,4 млн дол. США). Сальдо зменшилось на 4,6%
(на 148,2 млн дол. США).
Доля експорту в загальному обсязі зовнішньої торгівлі продукції
аграрного сектору становить 74,7%. Порівняно з січнем - квітнем 2015
року, експорт збільшився на 21,2 млн дол. США (або на 0,5%) і склав 4
614,4 млн дол. США.
Найвагомішими

чинниками

позитивного

сальдо

сільськогосподарської продукції залишаються обсяги експорту зернових
культур - 41,9%, олії - 27,6% та насіння олійних культур - 7,4%.
Треба відзначити, що за підсумками 4 місяців 2016 року порівняно з
аналогічним періодом минулого року найбільше зросли вартісні обсяги
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експорту олії соняшникової - на 16,5% (на 171,7 млн дол. США та склали
1,2 млрд дол. США); пшениці - на 33,7% (на 146,8 млн дол. США та
склали 582,5 млн дол. США); м’яса та субпродуктів домашньої птиці - на
30,5% (на 19,2 млн дол. США та склали 82 млн дол. США); томатів
консервованих без оцту - в 2,9 рази (на 11,6 млн дол. США та склали 17,7
млн дол. США); овочів бобових - в 2 рази (на 10,1 млн дол. США та склали
19,7 млн дол. США); кукурудзи - на 0,7% (на 9,5 млн дол. США та склали
майже 1,3 млрд дол. США); олії зі свиріпи, ріпакової або гірчичної - на
21,1% (на 3,3 млн дол. США та склали 19,2 млн дол. США); борошна
пшеничного - на 11,6% (на 2,3 млн дол. США та склали 21,7 млн дол.
США); насіння соняшнику - на 28% (на 2,8 млн дол. США та склали майже
13 млн дол. США).
Регіональна структура експорту сільськогосподарської продукції за
січень - квітень 2016 року виглядає наступним чином:
Експорт сільськогосподарської продукції за січень квітень 2016 року

Країни Азії
Країни ЄС
Африканські країни
Країни СНД
США
Інші країни

Країни Азії - 44,5% (2 055,3 млн дол. США)
Країни ЄС - 32,1% (1 482 млн дол. США)
Африканські країни - 14% (646,5 млн дол. США)
Країни СНД - 6,8% (311,9 млн дол. США)
США - 0,3% (14,3 млн дол. США)
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Інші країни - 2,3% (104,2 млн дол. США)
В цілому географічна структура показує переорієнтацію експорту до
країн Азії, збереження основних позицій у торгівлі з країнами ЄС та
Африканськими країнами, деякому розширені поставок до США та
скорочення поставок до країн СНД в основному внаслідок значного
скорочення експорту до Російської Федерації.
У

звітному

періоді

до

десятки

країн,

до

яких

найбільше

експортувалась українська сільськогосподарська продукція, увійшли
Китай (частка в загальному експорті сільгосппродукції до всіх країн світу
становить 12,2%), Єгипет (8,9%), Індія (8,8%), Іспанія (7,4%), Нідерланди
(5,7%), Італія (4,6%), Туреччина (3,7%), Іран (3,3%), Польща (2,9%) та
Білорусь (2,3%). Протягом січня - березня 2016 року до цих країн було
експортовано продукції на 2,76 млрд дол. США, що становить 59,8%
загального експорту сільськогосподарської продукції.
Експорт української української сільськогосподарської продукції
за січень – березень 2016 р.
14
12
10
8
6
4
2
0

Сьогодні

Україна

є

одним

із

провідних

виробників

сільськогосподарської продукції в світі, що дозволяє забезпечити не лише
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потреби внутрішнього ринку, а й успішно експортувати продовольство та
сільськогосподарську сировину.
Україна займає 1-е місце у світовій торгівлі по експорту соняшникової
олії, 2-ге - по соняшниковому шроту (макуха), 4-те - по експорту ячменю,
кукурудзи та насінню ріпаку, 5-те - по висівкам, кормовому борошну та
іншим відходам, одержаним після обробки зерна зернових та бобових
культур, 7-ме - по пшениці та сої (за підсумками 2015 року, Міжнародний
центр торгівлі).
Україна,

як

аграрна

країна,

має

проводити

максимально

диверсифіковану експортну політику. Наша країна виступає потужним і
серйозним гравцем у цьому контексті.
Міністерством здійснюється послідовна робота щодо активізації
торговельно-економічного співробітництва із США, Африканськими
країнами (Єгиптом) та країнами Азії (Китаєм, Іраном, Саудівською
Аравією тощо).
Водночас ведеться робота з відкриття нових ринків збуту та
розширення експортної номенклатури, зокрема за результатами 2015 року
відзначається зростання експорту по деяким товарним позиціям до країн
ЄС, Азії, Близького Сходу та Африки. Для вітчизняних підприємстввиробників столових яєць було відкрито ринок Ізраїлю, відновлено
експорт м’яса та м’ясних продуктів до Молдови, Вірменії, Узбекистану,
Киргизії, молочної продукції - до Казахстану та Китаю.
Загалом,

міністерство

зацікавлено

в

розширенні

поставок

продовольства та вбачає значний резерв нарощування присутності на
ринках країн Близького Сходу та Африки.
Так, основними країнами Азії, які мають найбільшу частку в торгівлі з
Україною за підсумками січня-квітня 2016 року, є: Китай, Індія,
Туреччина, Іран, Індонезія, Таїланд, Бангладеш, Ізраїль та Ліван.
Експорт сільськогосподарської продукції до країн Азії збільшився на
0,3% (або майже на 7 млн дол. США) та склав 2 055,3 млн дол.
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США. Основною продукцією, яка експортується до країн Азії, є: зернові
злаки (кукурудза, пшениця, ячмінь); олія (соняшникова, соєва, зі свиріпи
або ріпакова); насіння олійних культур (соя, насіння ріпаку); залишки та
відходи харчової промисловості; м"ясо та яйця птиці; тютюн та вироби з
нього; горіхи; борошно пшеничне; сушені бобові овочі тощо.
Серед країн Африки найбільшими торговельними партнерами
України є Єгипет, Марокко, Туніс, Ефіопія, Алжир та ПАР.
Експорт до країн Африки за звітний період зменшився на 5,9% (або на
40,6 млн дол. США) до 646,5 млн дол. США в основному за рахунок
скорочення поставок зернових, олії та молока згущеного.
Водночас, зросли поставки насіння олійних культур та м"яса і
субпродуктів.
Експорт української продукції до ЄС за звітний період (січень-квітень
2016 року) збільшився на 18,1% (або на 226,8 млн дол. США) до 1 482 млн
дол. США.
Найбільшу частку у зовнішньоторговельному обігу між Україною та
країнами ЄС мають: Іспанія Нідерланди, Італія, Польща, Німеччина,
Франція, Великобританія, Португалія [4].
Отже, сільськогосподарські підприємства, здійснюючи виробничу
діяльність у ринковому середовищі, вимушені шукати шляхи ефективного
вдосконалення своєї роботи. Підвищення ефективності агропромислового
виробництва безпосередньо пов’язане з процесом формування ринкових
відносин

в

аграрному

секторі

економіки

України,

з

адаптацією

вітчизняного товаровиробника до зовнішньоекономічного середовища та
підпорядковане рівню розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної
діяльності.
У сучасних умовах активізація зовнішньоекономічної діяльності
аграрних підприємств, а саме, експортної, є важливим питанням.
Формування і реалізація експортного потенціалу на основі активізації
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інноваційних процесів у підприємствах агропромислового комплексу є
складним і важливим народногосподарським завданням.
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СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
У даній статті висвітлюються

проблеми

досягнення українськими

підприємствами міжнародної конкурентоспроможності, проаналізовано
основні чинники, що впливають на міжнародну конкурентоспроможність
та формування стратегії підприємств на міжнародних ринках.
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Постановка проблеми. Тривалий час Україна перебувала в системі
протистояння двох моделей інтеграції: європейської та євразійської. На
всіх рівнях суспільного життя обговорювали куди Україні краще
інтегруватися: до Європейського Союзу чи до Митного Союзу. Україна
обрала європейський шлях свого розвитку, зваживши потенційні вигоди та
можливі ризики. Співробітництво України з розвиненими країнами світу
відкриває нові перспективи та економічний розвиток, соціальний прогрес
та зміцнення позицій у міжнародній системі координат.
Відбувається

перехід

від

командно-адміністративної

системи

господарювання до системи відкритої економіки, яка характеризується
тим,

що

ліквідується

монополія

держави

і

формується

система

зовнішньоекономічних відносин на основі принципу свободи конкуренції.
Усе

це

потребує

відповідних

методів

діяльності

українських

підприємств, які виступають на міжнародному ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем та
перспектив конкурентоспроможності українських підприємств присвячено
наукові праці українських вчених, серед яких можна виділити Осипова
В.Н., Козака Ю.Г., Єханурова Ю.І., Кредисова А., С.М. Кваша, М.І.
Михальченко, Т.О. Зінчук, І.І. Богданович, А.І. Кудряченко та ін.,

а

зарубіжних авторів, що досліджують проблему конкурентоспроможності
підприємств в цілому – М. Портера, Фатхутдинова Р.А., Томпсона А.А.
Метою
ефективного

даного

наукового

формування

конкурентоспроможності

дослідження

стратегії

є

виявлення

досягнення

шляхів

міжнародної

та аналіз чинників, що впливають на

конкурентоспроможність продукції українських корпорацій.
Від правильного вибору стратегії конкурентоспроможності залежить
ефективність

діяльності

підприємства

міжнародному ринку.
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взагалі

і,

особливо,

на

Викладення основного матеріалу. Для ефективного включення в
світовий економічний простір українським підприємствам необхідно
виробляти

таку

зарубіжних

продукцію,

ринках.

яка

буде

конкурентоспроможною

Конкурентоспроможний

товар

на

підвищує

конкурентоспроможність підприємства в цілому, а підприємство - галузі,
галузь

-

країну

і

таким

чином

ми

виходимо

на

міжнародну

конкурентоспроможність. Отже, якщо будь-яка ланка буде порушена або
слабка, то кінцевий результат буде негативним.
Це

може

бути

досягнуто,

розробивши

стратегію

просування

національної експортної продукції на світовому ринку.
Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні обсягів
експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг та
стабільному розширенні і якісному поліпшенню на основі цих переваг
позицій країни на світовому ринку. Для цього необхідно мати чітку
концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню експорту.
Матеріальною основою стратегії просування продукції українських
підприємств на зарубіжних ринках є експортний потенціал країни.
Загальновідомо, що Україна має великий експортний потенціал.
Якщо площа країни становить 0,4% загальної світової суші і
численність населення 0,8% загальносвітової кількості людей, то в Україні
виробляється 5% світової мінеральної сировини та продуктів її переробки.
У світовому виробництві марганцевої руди частка України становить
32%. Українські підприємства експортують близько 30% глин та 18%
каолінів, що видобуваються.
Крім

того,

Україна

має

конкурентоспроможні

технології

в

аерокосмічній галузі, ракетобудуванні та суднобудуванні, виробництві
нових матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та
біофізичних процесів. Великий потенціал мають також агропромисловий
та енергетичний комплекси України. Але також не треба забувати про
галузі, які є головуючими сьогодні. Перш за все – чорна та кольорова
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металургія, яка забезпечує більш 25% промислового виробництва країни,
дає 40% валютних надходжень до України та більш 10% надходжень до
державного бюджету країни.
Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що Україна має
шанси для поліпшення своїх позицій на світовому ринку.
Цього

можна

досягти

при

сприянні

у

структурній

політиці

виробництву товарів високого ступеня переробки шляхом використання
провідних технологій, які дозволять ефективніше використовувати наявні
ресурси.
На основі аналізу класифікації факторів, запропонованої М. Портером,
що впливають на конкурентоспроможність країни, визначено основні
напрями формування стратегії українських підприємств на міжнародних
ринках.
Перший напрямок: наука і технологія. З одного боку, Україна має
певні наукові й технічні розробки в аерокосмічній галузі, ракетобудуванні
та

суднобудуванні,

виробництві

нових

матеріалів,

біотехнології,

регулюванні хімічних, біохімічних та біофізичних процесів і в деяких
інших галузях, а з іншого боку - існує досить велике технологічне
відставання в харчовій промисловості, ряді галузей машинобудування,
виробництві інформаційно-обчислювальних систем тощо. Другий напрям
тісно пов'язаний з першим: для подолання технологічного відставання
необхідні відповідні капіталовкладення, які значною мірою, можуть бути
досягнуті за рахунок іноземних інвестицій.
Існує багато шляхів залучення іноземного капіталу для інвестування
економіки країни. Найважливішими з них, на наш погляд, є:

кредити,

позики та гранти міжнародних фінансових інституцій, країн, державних
установ, міжнародних фондів, експортних агентств, банків тощо;

прямі

інвестиції через створення підприємств з іноземним капіталом, у тому
числі спільних підприємств; портфельні інвестиції шляхом продажу
іноземним резидентам і нерезидентам цінних паперів.
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Щодо внутрішнього ринку позичкового капіталу України, з його
неймовірними відсотковими ставками за довгостроковими кредитами (які
насамперед необхідні для модернізації виробництва), також є фактично
недоступним для виробників джерелом кредитування.
Процес катастрофічного старіння виробничих фондів без їх заміни
відбирає у виробників перспективи виходу з кризового стану, а тим більше
- досягнення рівня сучасної технологічної конкурентоспроможності на
світовому ринку.
Третій напрям визначається такими факторами як інфраструктура та
інформація. На сьогодні рівень розвитку цих двох факторів у нашій країні
є недостатнім. Експортери мають низький рівень кваліфікації і інформації
щодо ситуації на міжнародних ринках.
Дуже часто це призводить до невиправданого заниження цін і
проведення демпінгових торговельних операцій на світовому ринку, що
веде до відповідної реакції з боку інших держав і створює для наших
експортерів імідж "нечесних конкурентів".
На

нашу

думку,

зовнішньоекономічної

ефективному

діяльності

формуванню

українських

стратегії

підприємств

заважає

недостатній розвиток систем зв'язку і транспортної інфраструктури.
Ця проблема є актуальною, оскільки географічне положення України
робить транспортні послуги одним з напрямів міжнародної спеціалізації в
торгівлі послугами. На сьогодні в Україні діє 19 морських та річкових
портів, але нажаль відсоток завантаження деяких не перевищує і 20%, ця
цифра не стосується найбільших портів таких, як Одеський, Іллічівськ,
Південний - де відсоток завантаження більший – 60-70 %. Ще однією
перевагою України є її географічне положення, що надає її статусу
транзитної

держави.

Але

нажаль

ми

в

недостатній

мірі

його

використовуємо, лише на 50%, а в умовах світової кризи цей показник
знизився вдвічі.

670

Серед інших проблем слід назвати неефективну систему міжвідомчої
статистики в Україні, дані якої досить часто дають лише загальне уявлення
про певні процеси і не дозволяють зробити достовірні висновки.
Разом з тим, створення інфраструктури і забезпечення вільного та
ефективного доступу до необхідної, з точки зору діяльності вітчизняних
підприємств на світових ринках, інформації завжди було завданням
держави.
Наступний вагомий фактор – фактор робочої сили.
За цим фактором Україна має порівняні переваги - це досить великий
науково-технічний потенціал та велика кількість дешевої кваліфікованої
робочої сили.
Враховуючи всі ці фактори, методика розроблення стратегії виходу
підприємства на світовий ринок, на наш погляд, повинні включати
наступні

етапи:

фактори

конкурентів, їх технології;

впливу;

можливості

галузі;

діяльність

стан ринків, що обслуговуються; аналіз

ситуації, в якій знаходиться підприємство; аналіз внутрішнього стану
підприємства; співставлення внутрішнього стану підприємства зі станом
справ в галузі;

стратегія розвитку підприємства.

Відповідно до Копенгагенських критеріїв, вимоги до членства у сфері
економіки полягають «у наявності як дієвої ринкової економіки, так і
здатності витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у рамках
ЄС».
Наявність дієвої ринкової економіки характеризується наступними
елементами – рівновага між попитом і пропозицією як результат вільної
взаємодії ринкових сил; лібералізація цін і торгівлі; відсутність перешкод
для доступу на ринок і виходу з нього; наявність достатньої правової бази,
включаючи регулювання права власності, виконання законів і контрактів;
досягнення

макроекономічної

стабільності,

включаючи

цінову

рівновагу, стабільність державного фінансування та платіжного балансу;
суспільний консенсус щодо найважливіших питань економічної політики;
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достатня розвиненість фінансового сектору для спрямування збережень на
інвестування виробництва.
Критерій здатності витримувати конкурентний тиск і дію ринкових
сил у рамках ЄС передбачає: наявність дієвої ринкової економіки з
достатнім рівнем макроекономічної стабільності, що дає змогу суб’єктам
ринку приймати рішення в атмосфері стабільності й передбачуваності;
достатня кількість людських і матеріальних ресурсів, включаючи
інфраструктуру (енергопостачання, телекомунікації, транспорт і ін.),
рівень освіти і дослідницької діяльності; ступінь впливу урядової політики
і законодавства на конкуренцію шляхом проведення торговельної
політики, політики конкуренції, надання державної допомоги; рівень і
темпи інтеграції держави в ЄС перед його розширенням; достатня частка
малих підприємств у структурі економіки, оскільки малі підприємства
отримують вигоду від спрощеного доступу на ринок.
У 2014 р. Євросоюз став головним торговельним партнером
України. Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС
становив 44 297,4 млн.дол.США або 35,8% від загального обсягу торгівлі
України. Експорт товарів та послуг до країн ЄС за згаданий період
дорівнює 20 302,1 млн.дол.США або 31,8% від загального обсягу експорту
товарів та послуг України. В свою чергу, обсяг імпорту з країн ЄС
сформувався у обсязі 23 995,3 млн.дол.США або 40,0% від загального
обсягу імпорту в Україну.
У двосторонній торгівлі між Україною та Євросоюзом залишалося
негативне сальдо, яке зменшилось у порівнянні з 2013 роком на 7 117,4
млн.дол.США та склалося у розмірі 3 693,2 млн.дол.США. З боку державчленів ЄС основними торговельними партнерами України у 2014 р. стали
ФРН

(17,9%),

Польща

(13,5%),

Італія

Великобританія (5,8%), Нідерланди (5,1%).
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(9,3%),

Угорщина

(7,0%),

Основні товарні групи українського експорту до ЄС у 2014 р були.:
чорні метали, зернові культури, електричні машини і устаткування, руди,
шлаки та зола, енергетичні матеріали, насіння і плоди олійних рослин.
Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС: енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки, котли, машини, апарати і
механічні пристрої, фармацевтична продукція, полімерні матеріали,
пластмаси, електричні машини і устаткування, наземні транспортні засоби,
крім залізничних, папір та картон.
Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2014 році склався в
обсязі 6 834,7 млн.дол.США або 40,3% від загального обсягу торгівлі
послугами України. Експорт послуг до країн ЄС за підсумками згаданого
періоду становить 3889,0 млн.дол.США або 34,5% від загального обсягу
постачання українських послуг. В свою чергу, обсяг імпорту послуг з країн
ЄС за згаданий період сформувався у розмірі 2945,8 млн.дол.США або
51,9% від загального імпорту послуг в Україну.
Основними партнерами України в Євросоюзі у торгівлі послугами в
2014 р. стали Великобританія (19,4%), ФРН (16,5%), Кіпр (13,8%),
Нідерланди (6,0), Австрія (5,2%), Польща (5,0%). Основна частка
українського експорту послуг припадала на ФРН (16,5%), Великобританію
(16,5%), Кіпр (11,6%), Нідерланди (7,3), Польща (5,1%), Австрія (5,1%).
Серед послуг, наданих країнам ЄС, скоротилися обсяги транспортних
послуг на 171,2 млн.дол.США, ділових – на 135,2 млн.дол.США,
пов’язаних з подорожами, – на 32,1 млн.дол.США, пов’язаних з
фінансовою діяльністю, – на 24,7 млн.дол.США. Натомість зросли обсяги
послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на
113,9 млн.дол.
Головними імпортерами послуг з ЄС стали Великобританія (23,3%),
Кіпр (16,6%), ФРН (16,4%), Австрія (5,4%), Польща (4,9%), Нідерланди
(4,3%). Серед послуг, одержаних від країн ЄС, скоротилися обсяги роялті
та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, –
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на 405,2 млн.дол.США, ділових – на 315,9 млн.дол.США, у сфері
телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – на 181,3 млн.дол.США,
транспортних – на 129,4 млн.дол.США. Натомість зросли обсяги послуг,
пов’язаних з подорожами, на 55,4 млн.дол.США.
У двосторонній торгівлі послугами між Україною та ЄС констатовано
продовжує позитивне сальдо, яке збільшилось у порівнянні з 2013 р. на
959,5 млн. дол. США та склалося у розмірі 943,2 млн.дол.США.
З квітня 2014 р. Євросоюзом в односторонньому порядку було
запроваджено режим автономних торговельних преференцій на товари, що
походять з України. Пільговий торговельний режим є складовою
розширеного пакету економічної та фінансової допомоги ЄС Україні.
Підставою для отримання торговельних преференцій є наявність
преференційного сертифікату походження товару форми EUR.1, що
видається

уповноваженими

органами

України

(на

даний

час

–

територіальними підрозділами ТПП України).
Європейський Союз залишається одним із основних торговельних
партнерів України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 37,3%
від загального обсягу торгівлі України (у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року збільшилася на 1,6 відсоткові пункти. Також,
нажаль, констатується зниження обсягів торгівлі з державами-членами ЄС.
Водночас, на фоні загального скорочення обсягів торгівлі України (на
28,5%), скорочення торгівлі з державами-членами ЄС відбулося на 25,4%
(або на 11 347,7 млн.дол.США).

Протягом 2015 року спостерігалася

тенденція загального падіння обсягів експорту України до країн світу (на
27,2% або на 17 458,9 млн.дол.США). В свою чергу, обсяги експорту до ЄС
зменшилися на 25,0% (або на 5 096,1 млн.дол.США) та склалися в обсязі
15 287,0 млн.дол.США. При цьому, питома вага експорту товарів та послуг
до країн ЄС у 2015 році збільшилася на 1,0 в. п. та склала 32,8% від
загального обсягу експорту товарів та послуг України.
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Також відбулося значне скорочення обсягів імпорту з ЄС у грошовому
вимірі (на 25,8% або на 6 251,6 млн.дол.США). Водночас, питома вага
імпорту з країн ЄС за згаданий період збільшилася на 2,4 в. п. та склала
42,2% від загального обсягу імпорту в Україну.
У двосторонній торгівлі між Україною та ЄС у 2015 році сальдо
склалося негативним (- 2 669,0 млн.дол.США) та зменшилося у порівнянні
з 2014 роком на 1 155,6 млн.дол.США.
Основні торговельні партнери України:
Німеччина (18,0%), Польща (13,5%), Італія (9,3%), Угорщина (7,7%),
Великобританія (6,4%), Нідерланди (4,8%), Франція (4,8%).
Основні країни-імпортери (український експорт):
Італія (13,7%), Польща (13,6%), Німеччина (10,6%), Іспанія (7,0%),
Нідерланди (6,6%), Угорщина (6,2%), Великобританія (5,8%), Франція
(3,9).
Основні країни-експортери (український імпорт):
Німеччина

(24,4%),

Польща

(13,5%),

Угорщина

(8,9%),

Великобританія (6,9%), Франція (5,6%), Італія (5,6%), Словаччина (3,5%),
Нідерланди (3,3%).

Рисонок 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
та послугами України (2015 рік)
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У торгівлі товарами між Україною та ЄС також спостерігається
скорочення. Так, обсяги торгівлі товарами у грошовому виразі скоротилися
на 25,5% (або на 9 710,8 млн.дол.США) та склалися в обсязі 28 361,2
млн.дол.США. Водночас, питома вага торгівлі товарами між Україною та
ЄС у 2015 році збільшилася на 2,4 в. п. та склала 37,5% від загального
обсягу торгівлі товарами України. При цьому:
- обсяги експорту товарів у грошовому виразі скоротилися на 23,4%
(або на 3 985,4 млн. дол. США) та склалися в обсязі 13 017,5 млн.дол.США
(питома вага експорту товарів до країн ЄС за згаданий період збільшилася
на 2,6 в. п. та склала 34,1% від загального обсягу експорту товарів
України);
- обсяги імпорту товарів у грошовому виразі скоротилися на 27,2%
(або на 5 725,4 млн. дол. США) та склалися в обсязі 15 343,8 млн.дол.США
(питома вага імпорту товарів з країн ЄС за згаданий період збільшилася на
2,2 в. п. та склала 40,9% від загального обсягу імпорту товарів в Україну).
У двосторонній торгівлі товарами між Україною та ЄС у 2015 році
сальдо склалося негативним (- 2 326,3 млн.дол.США) та у порівнянні з
2014 роком зменшилося на 1 739,9 млн.дол.США.
Основні країни-інвестори:
Кіпр - 11 744,9 млн.дол.США, (27,1% від загального обсягу ПІІ в
економіку України або 35,5% від обсягу інвестицій з країн ЄС);
Нідерланди - 5 610,7 млн.дол.США (12,9% та 17,0% відповідно);
Німеччина - 5 414,3 млн.дол.США (12,5% та 16,4% відповідно); Австрія - 2
402,4 млн.дол.США (5,5% та 7,3% відповідно). Кіпр, Нідерланди,
Німеччина та Австрія є не лише найбільшими інвесторами серед країн ЄС,
але входять і до десяти країн світу, що здійснюють найбільші за обсягами
інвестиції в Україну, відповідно займають перше, друге, третє та п’яте
місця.
Загальний обсяг прямих інвестицій з України станом на 31.12.2015
становить 6 210,0 млн.дол.США, в т.ч. до країн-членів Європейського
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Союзу* 5 969,2 млн.дол.США, що складає 96,1% від загального обсягу
українських інвестицій, залучених до країн світу.
Основні країни-інвестування:
Кіпр – 5 817,6 млн.дол.США (93,7% від загального обсягу українських
інвестицій або 97,5% від обсягу українських інвестицій до країн ЄС);
Латвія – 69,8 млн.дол.США (1,1% або 1,2% відповідно); Польща – 50,1
млн.дол.США (0,8% та 0,8% відповідно); Угорщина – 14,6 млн.дол.США
(0,2% та 0,2% відповідно).
Підписання угоди про зону вільної торгівлі стало потужним стимулом
для економічного зростання України. Для досягнення взаєморозуміння і
усунення бар`єрів у торгівлі, Україна має наблизити законодавство,
стандарти та норми до європейських у сферах транспорту, енергетики,
послуг, сільського господарства тощо. Це дозволить забезпечити
розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських
експортерів і для європейських експортерів до українського ринку.
Потенційна вигода від міжнародної торгівлі для економіки України:
більшість ринків Європейського Союзу відкриті для торгівлі з Україною,
скасування майже всіх мит для українських товарів у ЄС, притік іноземних
інвестицій та інвестиційна привабливість України, перевага для малого та
середнього бізнесу, посилення захисту прав споживачів, підвищення
соціальної політики та освіти, забезпечення охорони навколишнього
середовища,

зменшення

корупції,

посилення

науково-технічного

співробітництва, відсутність політичного чинника у відносинах Україна ЄС.
Проте

існують

і

можливі

ризики

для

України:

втрата

конкурентоспроможності певних галузей, тиск на владу, погіршення
стосунків з Росією.
Висновки. Проаналізувавши потенційні вигоди та можливі ризики від
міжнародної торгівлі, можемо зробити висновок, що Україна має виграти у
боротьбі за економічне виживання, завоювати своє місце на європейському
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ринку. Всеохоплююча зона вільної торгівлі дозволить Україні вийти на
якісно новий рівень економічного розвитку – підвищення якості життя
населення, підвищення конкурентоздатності українських виробників,
модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства. Україна робить
важливі економічні та політичні кроки для подальшого інтегрування в ЄС.
Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародному
ринку – це шанс модернізації української економіки.
Отже, ми бачимо, що Україна має суттєві фактори для підвищення
конкурентоспроможності на кожному з рівнів, як на галузевому чи
державному. Правильна зважена політика України надасть їй змогу
зайняти вагоме місце в світовому товаристві. Стратегію корпорації
необхідно формувати таким чином, щоб її продукція зберігала високі
конкурентні якості й технічну новизну протягом тривалого часу. Саме такі
підприємства зберігатимуть

лідерство у світовому виробництві. Місце

підприємства та конкурентоспроможність його продукції на міжнародному
ринку

визначається

різними

чинниками,

конкурентоспроможність підприємства і

які

впливають

на

дію яких, обов’язково, слід

враховувати.
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У статті розглянуті проблеми торговельно-посередницької діяльності
та заходи щодо подолання їх в сучасних умовах господарювання.
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діяльність, товари,клієнти.
В сучасних умовах практично жоден виробник не обходиться без
допомоги посередників. Послугами посередників користуються тому, що
вони вміють найкращим чином запропонувати товари цільовому ринку.
Виконуючи

функції

каналу

розподілу,

торговельні

посередники

закуповують у багатьох виробників велику кількість товарів. Після цього
вони подрібнюють цю партію товарів на більш менші частини, що
включають у себе весь асортимент продукції, необхідний для споживача.
Таким чином, посередники відіграють велику роль у встановленні
співвідношення між попитом та пропозицією. Сьогодні на споживчому
ринку України діє значна кількість торговельних посередників, які
різняться між собою за масштабами, організаційно-економічними формами
діяльності, переліком виконуваних функцій, спеціалізацією тощо. Проте
трансформаційні процеси, що відбулися у сфері оптової торгівлі, на жаль,
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не

позначилися

якісними

змінами

щодо:

удосконалення

системи

пересування товарів, встановлення стабільних господарських зв’язків,
підвищення рівня обслуговування клієнтів, і це зумовило наявність певних
проблем торговельно-посередницької діяльності в Україні. Сучасна
вітчизняна посередницька ланка не здатна ефективно виконувати роль
організатора

системи

товароруху

споживчих

товарів.

Основними

причинами такої ситуації є відсутність державної підтримки та розуміння
необхідності подальшого розвитку торговельного посередництва, як
стратегічно важливої галузі економіки та недостатній науковий інтерес до
проблем розвитку даної сфери торгівлі.
Проблеми розвитку торгівлі визначені у працях таких вітчизняних і
зарубіжних вчених як В. Апопій, Н. Голошубова, Л. Лігоненко, А.
Мазаракі, І. Бланк, Н. Власова та ін. Наукові дослідження розвитку
торговельно-посередницької діяльності в Україні здійснювались такими
науковцями, як Голошубова Н.О. та Торопков В.М., Балабан М.П., Азарян
Е. М., Лагутін В.Д., Носуліч А.М..
Метою

статті

є

дослідити

сучасний

стан

торговельно-

посередницької діяльності в Україні та визначити її проблеми.
Торговельно-посередницька діяльність – явище доволі поширене на
міжнародних і внутрішніх ринках. У таких країнах, як Великобританія,
США, Японія, Німеччина, Швеція на частку посередників приходиться до
половини обороту товарів та послуг.
У

багатьох

джерелах

сутність

торговельно-посередницької

діяльності ототожнюють із поняттям торгівлі і наголошують, що це
ініціативна, самостійна діяльність щодо здійснення купівлі та продажу
товарів з метою отримання прибутку. Проте в цьому визначенні не
висвітлено багатогранності цієї діяльності, бо її необґрунтовано зводять до
процесів «купівлі та продажу товарів».
Процеси купівлі-продажу, безумовно, є важливою складовою
торговельно-посередницької діяльності, але її зміст значно ширший. Адже
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торговельне посередництво передбачає виконання на користь виробника
(продавця) значного обсягу робіт щодо пошуку контрагентів з купівліпродажу товару, підготовки та здійснення угоди, кредитування сторін,
надання гарантій реалізації товару й отримання відповідних коштів
продавцем, страхування товарів та ризиків під час транспортування,
проведення рекламних заходів із просування товарів на ринки, надання
організаційно-комерційних, консалтингових та інших послуг. Виходячи з
цього, можна визначити сутність торговельно-посередницької діяльності.
Торговельно-посередницька діяльність — це ініціативна, самостійна
діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних
операцій, пов’язаних із купівлею-продажем товарів та встановленням
комерційних зв’язків від імені, або за дорученням третьої сторони [1].
Або, торгово-посередницька діяльність – це діяльність, при якій
посередники виступають контрагентами в купівлі-продажу товарів;
займаються вивченням попиту та пропозиції товарів і закупівлею їх у
товаровиробників, оптовим продажем товарів покупцями [4].
Розглядаючи торговельно-посередницьку діяльність у широкому
розумінні, важливо визначити його зміст, види операцій, об’єкти і суб’єкти
торговельного посередництва. Торговельні посередники – це суб’єкти
незалежного і специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на
основі таких принципів: рівноправність сторін, тобто партнерські
взаємовідносини посередника з виробниками і споживачами продукції, що
передбачає альтернативні вибору контрагентів господарських зв’язків,
однакову відповідальність за порушення умов договорів; підприємливість,
що означає господарську кмітливість, зацікавленість у реалізації резервів,
винахідливість у вирішенні конкретних завдань; оперативність, що
передбачає мобільність, динамічність, і своєчасність виконання завдань
постачально-збутової діяльності; обслуговування контрагентів, тобто
діяльність, яка випливає з їхніх потреб, надання їм комплексу послуг;
економічна

зацікавленість

суб’єктів
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господарювання

в

організації

опосередкованих каналів розподілу; комерційні засади діяльності, тобто
ділова

активність,

виходячи

з

потреби

отримання

посередником

достатнього прибутку; договірні засади взаємовідносин із контрагентами.
Залежно від функцій, виконуваних посередниками, можна вирізнити
такі види торговельно-посередницької діяльності:
— торговельно-посередницька діяльність із перепродажу товарів;
— торговельно-посередницька діяльність зі створення умов для здійснення
актів купівлі-продажу, організації товарообігу [2].
До першого виду належить перепродаж товарів від імені або за
дорученням товаровиробника, комісійна й консигнаційна торгівля, інші
види перепродаж за дорученням другої сторони.
Одним із таких видів є лізингова діяльність, але зважаючи на її роль
у

сучасному

ринковому

процесі

та

особливості

виконання,

ми

розглядатимемо її окремо.
До другого виду належить діяльність зі сприяння суб’єктам
товарного обігу в здійсненні ними операцій купівлі-продажу, створення
умов для укладання комерційних угод.
Посередники

забезпечують

клієнтам

пошук

контрагентів,

підписують угоди від імені продавця, покупця, надають гарантії оплати
товару покупцем, вони проводять рекламні компанії та маркетингові
дослідження ринків.
Діючи в певному сегменті ринку, посередники, як правило,
спеціалізуються на відповідних групах товарів та послуг і тому значно
швидше, ніж виробники знаходять контрагентів, зацікавлених у купівлі
таких товарів. Це дає змогу виробникові скорочувати транcакційні
витрати, збільшувати швидкість обертання виробничого й торговельного
капіталу.
Торгово-посередницька

ланка,

таким

чином,

забезпечує

за

допомогою інших підприємств інфраструктури сполучення початкової та
кінцевої ланок і узгодження їх взаємних і у той же час суперечливих
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інтересів. Але одночасно наявність посередницької ланки вже сама по собі
висуває проблему її власних інтересів і економічної логіки поведінки. Ця
проблема полягає в наступному:
1. Вибір «економічної ніші», тобто оцінки змісту та масштабу
можливої діяльності торгового посередника на товарному ринку. Ці
масштаби повинні бути достатніми для рентабельного функціонування з
урахуванням цін, що складаються на ринку, і прогнозованих власних
витрат, що в свою чергу залежить від товарної спеціалізації, широти
асортименту товарів, що реалізуються, кількості обслуговуваних покупців
і зони обслуговування.
При одних і тих же масштабах функціонування посередника зона
його діяльності прямо пропорційна рівню його товарної спеціалізації, тоді
як торгові витрати обернено пропорційні рівню спеціалізації. Таким
чином, вузька спеціалізація припускає за інших рівних умов необхідність
розширення зони обслуговування, але з обмеженням її залежно від
транспортних витрат.
2. Необхідний рівень товарних запасів. Річ у тому, що на
торговельному підприємстві кошти, вкладені в запаси, роблять набагато
більший вплив на ефективність його діяльності, ніж на промисловому. При
приблизно однаковій оборотності основних виробничих фондів у
виготовленні

та

обігу

продукції

вироб¬ничого

призначення,

в

промисловості їх відношення до матеріальних оборотних коштів складає 55,5:1, тоді як у торгівлі товарами виробничого призначення – 0,5:1. Отже,
якщо на промислових підприємствах вирішальну дію на загальну
швидкість обороту всіх вкладених коштів надають, як правило, основні
фонди, то в торгово-посередницьких ланках – оборотні кошти. Тому перед
торговими посередниками стоїть проблема вирішення суперечності між їх
прагненням до максимального задоволення попиту та утримання для цього
досить високого рівня товарних запасів у широкому асортименті, з одного
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боку, і необхідністю забезпечення високої швидкості обороту наявних в
його розпорядженні коштів – з іншою [4].
До основних проблем становлення та розвитку торговельнопосередницької діяльності в Україні можна віднести:
1) слабка правова база. Потрібно відмітити, що правова база
регулювання

торговельно-посередницької

діяльності,

як

і

всього

економічного обороту, складається із фрагментів непрямих законів. В її
основі лежать також відомчі нормативні акти, різні інструкції і положення,
а частіше за все розробки самих посередників. Необхідні прямі закони,
систематизовані норми права, які б сприяли ефективному регулюванню
всієї сукупності відносин, які виникають у сфері торгівлі. Як не
парадоксально звучить, але сьогодні, по суті, відсутні норми регулювання
таких специфічних договорів, як договір про надання права продажу
товарів, договір консигнації, агентський договір, біржевий контракт,
договір лізингу, договір аукціонного продажу.
2)

Важлива

причина,

яка

стримує

розвиток

торговельно-

посередницької діяльності, носить організаційний характер. Сутність
проблеми заключається у тому, що в Україні організаційні форми
торговельного посередництва формуються стихійно. Вони часто мають
вигляд деформованих копій зарубіжних структур, які важко вписуються у
реальну вітчизняну практику. Структура посередницьких фірм спрощена,
нераціональна у функціональному плані. Це стосується перш за все бірж,
аукціонів, дистриб’юторських, консигнаційних фірм, брокерських контор.
У них “урізана” функціональна структура. В той же час вона універсальна.
Пояснюється це двома причинами: по-перше, прагнення до економії
коштів на функціонування посередницької фірми; по-друге, загальна
тенденція до універсалізації діяльності посередників. Виникає необхідність
розробки

оптимальних

організаційних

форм

і

структур

у

сфері

торговельного посередництва у вигляді рекомендацій, технологічних схем,

684

з урахуванням міжнародного досвіду і особливостей національної
економіки.
3)

проблема

кадрів.

Торгові

посередники

здійснюють

крупномасштабні внутрішні і зовнішні операції, складні в комерційному,
фінансовому і правовому плані. Але в силу відомих причин їх професійна
кваліфікація низька. До того ж в учбових закладах України кадри для
торговельно-посередницької діяльності не готуються. В зв’язку з цим
доцільно ввести спеціальність “Торговельно – посередницька діяльність” в
коледжах, торговельно-економічних вузах країни.
4) проблема фінансово-економічного механізму функціонування
торговельних

посередників.

Механізм

торговельно-посередницької

діяльності в Україні тільки формується. У ньому тільки визначаються
фінансово-економічні важелі: ціни, процентні ставки, винагородження,
пільги, стимули, податки. Але ці важелі досить слабко адаптовані до
специфіки

діяльності

торговельно-посередницької

діяльності.

Це

відноситься перш за все до цін, скидок на об’єкти угод, ставок, платежів,
деяких податків. При цьому не відрегульовані гарантії з боку посередника,
його відповідальність перед контрагентами. У багатьох виробників не
вистачає фінансових ресурсів для здійснення прямого продажу. Але навіть
якщо товаровиробник і може дозволити собі створити власні канали
розподілу, у багатьох випадках він заробляє більше, якщо збільшить
капіталовкладення у свій основний бізнес [3].
В Україні торговельно-посередницька діяльність розвивається
досить суперечливо через роздрібненість і віддаленість постачальників та
покупців,

розширення

зовнішньоекономічних

зв’язків,

ускладнення

комерційних операцій, низький професійний рівень посередників, не
удосконаленість нормативної бази. В той час як таких країнах, як
Великобританія, США, Японія, Німеччина, Швеція на частку посередників
приходиться до половини обороту товарів та послуг.
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Сьогодні в Україні гостро стоїть питання про територіальну
організацію посередників, їх спеціалізацію. Справа в тому, що дуже
важливими принципами функціонування більшості посередників являється
розподіл територій. Це означає, що посередник територіально обмежений в
своїй діяльності. Реалізація цього принципу потребує регулювання
територіальної організації посередників, їх розмежування, спеціалізації,
перегляду антимонопольного законодавства.
Також можна виділити таку проблему, як труднощі з реєстрацією
відкриття власної справи. Звичайно, за останні 5 років масового розвитку
бізнесу в Україні гострота її помітно зменшилася. Багато охочих почати
бізнес вже мають в своєму розпорядженні необхідну інформацію про
процедуру

реєстрації,

можуть

консультантів-індивідуалів

або

одержати
в

в

органах

спеціалізованих

реєстрації,
фірмах

у

зразки

документів і необхідні ради. Проте, за витратами часу, грошових коштів,
нервових зусиль діюча в Україні процедура реєстрації підприємства все ще
залишається громіздкою і надмірно ускладненою, особливо в порівнянні з
тією, що діє в розвинених країнах.
Розвиток торговельно-посередницької діяльності в останні роки в
Україні гальмується. Найважливішим показником розвитку торговельнопосередницької діяльності виступає загальний товарооборот підприємств
оптової

торгівлі

та

посередництва

в

торгівлі.

Загальний

оборот

підприємств оптової торгівлі протягом 2011-2013 р. мав чітко виражену
тенденцію до зростання, але в останні роки спостерігається стійка
динаміка зменшення показнику товарообороту. Зокрема, у 2014-2015 роках
відбувся значний спадо загального обсягу обороту підприємств оптової
торгівлі, який зменшився відносно 2013 р. на 211,2 млрд. грн. або на
18,1%. Таке падіння зумовлене, в тому числі, загальноекономічної кризою
в Україні та світі, спадом ділової активності, зменшенням доходів
населення, зниженням обсягів промислового виробництва, скороченням
обсягів зовнішньоторговельних операцій. Недостатній рівень правового,
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організаційно

та

фінансово-економічного

розвитку

торговельно-

посередницької діяльності в Україні не сприяв зменшенню негативного
впливу вищенаведених факторів [5].
З метою розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні
необхідно:
1) розвивати різні види торговельно-посередницьких підприємств за
функціональним призначенням, спеціалізацією, розмірами, організаційноправовими формами господарювання;
2) створювати оптові асоціації шляхом добровільного об’єднання нині
діючих торговельно-посередницьких підприємств, до складу яких слід
включити

фінансові,

інформаційні,

наукові

та

інші

інститути;

3) удосконалювати та оновлювати торгову інфраструктуру, що
передбачає налагодження тісної взаємодії товаровиробників, роздрібної
торгівлі з оптовою торгівлею, органічну інтеграцію виробництва і збуту на
основі маркетингу;
4) удосконалювати механізм управління комерційною діяльністю
торговельно-посередницьких підприємств;
5) впроваджувати на торговельно-посередницьких підприємствах
сучасні інформаційні системи;
6) сприяти розвитку продажу через мережу Інтернет;
7) підвищувати рівень обслуговування та зниження цін на товари і
послуги [6].
Отже, у числі фірм, підприємств і організацій учасників ринкового
товарного

обороту,

особливе

місце

відводиться

торговельно-

посередницькій галузі, яка являється важливим провідником товарної,
фінансової

і

інвестиційної

політики.

Раціонально

організована

торговельно-посередницька діяльність сприяє оптимізації виробничої і
комерційної

діяльності,

розширенню

її

масштабів,

підвищенню

ефективності на основі комплексних ринкових досліджень, вивчення
факторів ризику по всій їхній сукупності, достовірного прогнозування
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майбутнього з достатньо чіткими орієнтирами бажаного комерційного
успіху. Тим самим, вказана галузь створює необхідну комерційну
інформацію для надання відповідних послуг всім учасникам ринкового
обороту, які потребують управління власними ринковими сегментами по
всьому

ланцюгу

відтворювального

процесу.

Але

встановлення

торговельно-посередницької діяльності в Україні пов’язане з багатьма
складними

проблемами

правового,

організаційного,

фінансово-

економічного характеру. Їх вирішення дозволить сформувати широку сітку
посередницьких структур, що особливо важливо в умовах лібералізації
міжнародної торгівлі і активізації вітчизняного товарного виробництва [7].
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У даній статті чітко подане визначення поняття «імпорт», висвітлені
основні

переваги

та

недоліки

пов'язані

із

закупівлею

товарно-

матеріальних цінностей та сировини на зовнішньому ринку, а також
досліджуються

основні

принципи

оцінки

ефективності
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Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, господарська діяльність,
імпорт, ефективність імпорту,імпортна операція.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у
розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами
належної якості. Здійснювати операції, пов'язані з зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства можна лише використовуючи міжнародні
правила

розрахунків,

порядок

укладання

договорів,

аналізуючи

кон’юнктуру валютних ринків, а також, володіючи нормативно-правовою
базою з регулювання порядку проведення операцій в іноземній валюті на
території України і за її межами. Дослідження розвитку імпортних
операцій суб'єктів господарювання свідчить про відсутність системного
підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і аналізу, що
призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного
законодавства [1, с.13]. Більше того, становлення зовнішньоекономічної
діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що
характеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і
підвищує ризик ринкової невизначеності. Отже, недостатній рівень
теоретичної розробки і обґрунтування питань методики та організації
імпортних

операцій

в

системі

управління
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зовнішньоторговельною

діяльністю та потреби практики обумовлюють актуальність і науковопрактичне значення обраної теми.
Зовнішньоекономічна

діяльність

–

це

діяльність

суб’єктів

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними і здійснюється
як на території нашої держави, так і за її межами. Зовнішньоекономічна
діяльність

в

Україні

зовнішньоекономічну

регламентується

діяльність»

та

Законом

міжнародними

України

«Про

договорами

з

окремими країнами. Вона пов’язана з виробництвом та обміном
матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару [4, c.
309].
Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти
господарської діяльності у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
керуються такими принципами:
- суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності;
- свободи зовнішньоекономічного підприємництва;
- юридичної рівноправності та недискримінації;
- верховенства законів;
- захисті інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які
полягають у тому, що Україна є державою;
- еквівалентного обміну, недопущення демпінгу при ввезенні та
вивезенні товарів [3, с. 22].
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто
виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні
робіт та послуг іноземних спеціалістів. Імпорт - (імпорт товарів) - це
купівля (у тому числі з оплатою у не грошовій формі) українськими
суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності

у іноземних

суб'єктів

господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України,
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включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання
установами та організаціями України, розташованими за її межами.
Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею
та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх
наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у
виробничо-господарській діяльності. До імпортних операцій відносяться:
-

придбання

товарно-матеріальних

цінностей

від

іноземних

постачальників на умовах комерційного кредиту;
- ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в
порядку бартерних угод;
- ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;
- придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою
готівкою;
- отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості
безоплатної допомоги [2, с. 130].
Не дивлячись на переваги, пов'язані із закупівлею товарноматеріальних цінностей та сировини на зовнішньому ринку, існують деякі
труднощі:
- вибір надійного партнера;
- витрати, пов'язані з митним оформленням;
- проблема повернення неякісної (бракованої) продукції;
- транспортні витрати, що перевищують вартість товару;
- складність експедиторського супроводу;
- вартість тари, що перевищує вартість товару;
- відсутність навиків митного оформлення;
- відсутність оборотних валютних коштів;
- правові проблеми;
- система здійснення платежів;
- ціна;
- політичні проблеми.
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Більшість з перерахованих проблем є досить серйозними при
закупівлі товарів у господарюючих суб'єктів із країн ближнього та
дальнього зарубіжжя. Наприклад, використання іноземної валюти та
митної документації є загальними для будь-якого варіанту надходження
товарів з-за кордону.
Ефективність імпорту визначається як вигідність імпорту, оцінювана
відношенням вартості імпортного товару, реалізованого на внутрішньому
ринку по внутрішнім цінам, до їх вартості в зовнішньоторговельних цінах.
При

оцінці

ефективності

імпорту на

рівні

всієї

економіки

розраховуються три типи показників:
- показники валютної(порівняльної) ефективності;
- показник абсолютної ефективності;
- показники економічного ефекту від імпорту.
При проведенні аналізу імпортних операцій підприємства оцінюють
виконання плану поставок по імпорту в розрізі основних країнпостачальників, визначають відсоток виконання плану. При визначенні
економічної ефективності імпортної діяльності підприємствам доцільно
виділити дві групи показників: показники ефективності імпорту товарів
виробничого призначення; показники ефективності імпорту товарів
народного споживання. Визначення економічної ефективності та ефекту
імпортної діяльності підприємства можна проводити у наступній
послідовності:

розрахунок

беззбиткової

зовнішньоторговельної

ціни

імпортного товару народного споживання відповідно до базисних умов
постачання (при відомій його внутрішній вартості); розрахунок мінімально
допустимої вартісної оцінки імпортного товару народного споживання
(при відомій зовнішньоторговельній ціні відповідно до базисних умов
постачання);

розрахунок

економічної ефективності імпорту товару

народного споживання; розрахунок економічної ефективності імпорту
товарів виробничого призначення [1, с. 14].
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При розрахунку показників ефективності імпорту товарів народного
споживання необхідно враховувати наступні фактори: ціну на імпортну
продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксовану в українській
валюті; ціну за імпортну продукцію зовнішньоторговельних операторів
зафіксовану у валюті експортера або третіх країн; ціну за імпортну
продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксовану у валюті
експортера

або

третіх

країн,

оплата

якої

здійснюється

шляхом

комерційного кредиту. В даний час прийняті наступні основні показники
ефективності імпорту: комерційна (фінансова) ефективність, що враховує
фінансові наслідки здійснення проекту для його безпосередніх учасників;
бюджетна ефективність, що установлює фінансові наслідки реалізації
проекту для державного чи місцевого бюджету; народногосподарська
економічна ефективність, що враховує витрати і результати в зв’язку зі
здійсненням проекту, що виходять за межі фінансових інтересів учасників
інноваційного проекту.
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто
виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні
робіт та послуг іноземних спеціалістів. Правовою основою обліку
імпортних операцій

виступають норми господарського

права. На

сьогоднішній день в Україні формується політика захисту вітчизняного
товаровиробника з метою зменшення частки імпортних операцій та
збільшити експорт.
При

оцінці

розраховуються

ефективності
три

(порівняльної) ефективності;

типи

імпорту на
показників:

показник

рівні

всієї

економіки

показники валютної

абсолютної

ефективності;

показники економічного ефекту від імпорту. На ефективність імпорту
підприємства впливають зовнішні та внутрішні фактори. Також імпорт
певних товарів може бути заборонений або обмежений для захисту
здоров’я і добробуту споживачів або флори і фауни країни імпорту. З
іншого боку, імпорт можуть обмежувати для досягнення економічних
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цілей, наприклад, для захисту вітчизняних виробників від конкуренції або
для захисту інтересів експортерів з певних країн (за рахунок експортерів з
інших країн).
Законодавство, яке обмежує імпорт, може мати найрізноманітнішу
спрямованість.

Воно

може,

наприклад:

забороняти

ввезення

товарів; обмежувати ввезення у визначені порти; обмежувати маршрути
перевезення товарів; обмежувати місця збереження товарів; обмежувати
можливості використання товарів.
Такі обмеження можуть ставитися до всіх імпортних товарів, у тому
числі до тих, які пересилаються поштою або розмішуються у вільних
економічних зонах. Експортеру завжди потрібно переконатися в тому, що
його контрагент у країні імпорту надав йому відповідну і вичерпну
інформацію, що дозволить підготувати товар до ввезення в країну, в тому
числі забезпечити відповідне упакування, маркірування і т.ін., і що
імпортер, із свого боку, здійснив всю необхідну підготовку для ввезення
товару в країну. Законодавство багатьох країн про зовнішню торгівлю
постійно змінюється. Щоб одержати повну і вичерпну інформацію про
порядок імпорту, потрібно в деяких випадках консультуватися з
компетентними державними органами країни імпорту.
Отже, імпорт є комерційною діяльністю, що пов'язана з закупівлею
та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх
наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у
виробничо-господарській діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної
діяльності, тісно пов’язаною з іншими галузями господарської системи
країни. Одночасно ЗЕД відіграє важливу роль у всій міжнародній
діяльності України. ЗЕД досить різноманітна, оскільки цій діяльності
притаманні різні види і форми і вона здійснюється на декількох рівнях. В
основі ЗЕД лежить зовнішня торгівля товарами, послугами, роботами,
інформацією та результатами інтелектуальної діяльності. [1]
На сьогоднішній день, перебудова економіки України на ринкових
засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до
існуючої системи світогосподарських зв’язків. Варто зазначити, що
входження економіки України у світове господарство, а також її участь у
різних видах міжнародного підприємництва значно підвищує значення та
роль зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Важливим
елементом механізму управління зовнішньоекономічними відносинами
виступає саме зовнішньоекономічна діяльність.
Розглядаючи відносини у цій сфері, доцільно сказати, що вони
виявляються у формах обміну матеріальними товарами та послугами,
результатами виробничо-технічного співробітництва між країнами,
продуктами інтелектуальної праці.
В наш час, досить актуальним являється питання про особливості ЗЕД
в Україні. Так як, саме такий вид діяльності сприяє подальшому розвитку
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нашої країни в різних аспектах діяльності. Дана тема вивчається вже
досить тривалий час. Можна вказати таких видатних науковців, що
розглядали це питання: О. Даниленко, А. Мазаракі, Н. Рєзнікова, О.
Шнипко та інші вчені. Разом з тим, чинники, які безпосередньо
визначають умови функціонування учасників ЗЕД, є різноманітними.
Відповідно до цього, постає необхідність подальшого вивчення обраної
тематики.
Перед тим як перейти безпосередньо до вивчення даної проблеми,
доцільно вказати що являє собою зовнішньоекономічна діяльність.
Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як
на території України, так і за її межами. У сучасних умовах ЗЕД держав
являє собою систему економічних відносин, які складаються при обміні
ресурсами між країнами та їх економічними суб’єктами. Економічні
відносини запроваджують усі аспекти економічного життя держави:
виробництво,
торгівлю,
інвестиційну
сферу
та
фінанси.
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою багатомірну цілісну систему
господарювання. Вона залучає до себе дві основні підсистеми:
− зовнішньоторговельну діяльність;
− міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність [2].
Так як метою даної роботи, є дослідження особливостей ЗЕД в Україні,
варто приділити трохи уваги загальним фактам, характеристиці такому
виду діяльності. Загальна характеристика зображено схематично на рис. 1.

Рисунок 1. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

696

Аналізувати даний рисунок можна по-різному. Загалом можна
сказати, що ЗЕД підприємства — це вагома частина його загальної
діяльності. Саме вона визначається як сукупність виробничогосподарських, організаційно-економічних та оперативно-комерційних
функцій
підприємства.
Вся
ця
сукупність
пов’язана
з
зовнішньоекономічними зв’язками держави, а також
із виходом
підприємства на зовнішній ринок. Не варто забувати і про участь у
зовнішньоекономічних операціях, напрямках, формах та методах згідно
якими здійснюється діяльність, ставиться мета, та стратегії її досягнення.
ЗЕД досить різноманітна, оскільки цій діяльності притаманні різні
види і форми і вона здійснюється на декількох рівнях. В основі ЗЕД
лежить зовнішня торгівля товарами, послугами, роботами, інформацією та
результатами інтелектуальної діяльності. Комерційна діяльність на
зовнішньому ринку істотно відрізняється від подібної діяльності всередині
країни. У ЗЕД беруть участь державні органи, великі галузі економіки,
безліч окремих економічних суб'єктів, допоміжні організації, а також
зарубіжні організації з торговельно-економічних питань, які в сукупності
утворюють зовнішньоекономічний комплекс України. З одного боку ЗЕД
стала одним з головних джерел доходів державного бюджету, а значить найважливішим чинником вирішення ключових економічних і соціальних
завдань. З іншого боку- вона є явищем новим, а тому знаходиться в стадії
становлення, і сама потребує відповідної підтримки і тому ЗЕД природним
чином обтяжена численним проблемами. Їх діапазон виявився дуже
широким, від недостатнього досвіду суб'єктів ЗЕД та перетворення її самої
в основний засіб відтоку капіталу з країни, до необхідності освоєння
сучасних форм конкурентної боротьби на зовнішніх ринках і формування
відносин з міжнародними економічними організаціями, що відповідають
інтересам України [1, с. 201].
Варто зазначити, так як зовнішньоекономічна діяльність українських
підприємств вважається одним з ключових елементів розвитку, а також
процвітання національної економіки,
то цей вид підприємницької
діяльності має базуватися, насамперед на певних принципах. До них
можна
віднести:
суверенітет
народу
України
у
здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності, свобода зовнішньоекономічного
підприємництва, юридичної рівності і недискримінації, верховенство
закону і захист інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Можна акцентувати увагу на тому, що
досвід українських
підприємств є дуже важливим для дослідження різних проблем та
ситуацій. Не винятком є і мета даної роботи, тобто виявлення
особливостей ЗЕД в Україні. Досвід дозволяє виявити такі особливості
зовнішньоекономічної діяльності:
- піднесення рівня оброблення сировини, матеріалів, комплектування;
- ускладнення продукції, яка попадає в міжнародний товарообіг;
-збільшення кількості взаємозамінних видів продукції, які
виготовляються різними способами;
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- постійна заміна та оновлення продукції, розширення її асортименту;
- збільшення поставок проміжної продукції компонентів, запчастин,
деталей, комплектування тощо;
- забезпечення плановості зовнішньоекономічної діяльності;
- посилення конкурентної боротьби, тощо.
Очевидно, що успішний розвиток ЗЕД, а з ним і здійснення
ефективної інтеграції країни у світове господарство, залежить від
вирішення багатьох її проблем. Це передбачає всебічне дослідження
цілісної природи даного явища на основі зарубіжного та вітчизняного
досвіду
У розвитку зовнішньоекономічної діяльності особливу роль відіграє
держава. Це, в першу чергу, пояснюється загальними причинами, які
криються в характері української економіки [3]. Тому зміна державної
політики сприятиме позитивним зрушенням у зовнішньоекономічній
діяльності. Виходячи з статистичних даних видно, що близько 80%
підприємств займаються зовнішньоекономічною діяльністю різних видів.
Така статистика вказує на те, що ЗЕД відіграє значну роль в розвитку
економіки країни. Варто підкреслити, що роль такого виду діяльності як
зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно
зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не
тільки країни але й кожного господарського суб'єкта.
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФРАНЧАЙЗИНГУ В
УКРАЇНІ.
Останнім часом найбільш поширеною формою господарської
взаємодії великого і малого підприємництва, особливо у сфері послуг і
торгівлі, стала система договірних відносин типу «франчайзинг». Назва
походить від французького «франчайзер», що означає пільга, привілей.
Корисність пільги, потрібної малому бізнесу, полягає у можливості
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використовувати ефективні технології, відому і популярну торгову марку,
навчати персонал і одержувати необхідні консультації.
Франчайзинг - це така організація бізнесу, за якою компанія
(франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на
продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі повинен продавати цей
продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення
бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил
франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію
(гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і
механізми підтримки [1].
Таким чином, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки,
дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість
отримати прибуток. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не
стає повним власником товарного знаку, а лише має право
використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків.
Для компаній франчайзинг - це спосіб поширення бізнесу.
Для підприємців франчайзинг - це один з шляхів стати власником
бізнесу. На зростаючих ринках, таких як Україна, франчайзинг є швидким
способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідні,
щоб вести прибутковий бізнес.
Поширення франчайзингу в Україні пов'язане з цілою низкою переваг
його просування як для франчайзі, так і для франчайзера. Так, для
франчайзера це: отримання додаткового доходу при мінімальних затратах
шляхом уступки прав на використання товарного знака, об'єктів
інтелектуальної власності та комерційної інформації, фірмового стилю,
забезпечення гарантій отримання стабільного додаткового доходу у
вигляді періодичних платежів, просування на ринку товарів (послуг),
товарного знаку і самої компанії за рахунок франчайзі, збільшення ступеня
контролю на ринку, розширення досвіду ведення бізнесу і вивчення ринку
на основі зворотного потоку інформації від франчайзі тощо.
Для франчайзі це: використання на законних підставах товарного
знака чи торгової марки відомої компанії, отримання доступу до детально
розробленої технології ведення бізнесу, що показала високий рівень
ефективності,
отримання
постійної
фінансової,
технічної
та
консультативної підтримки, як на етапі розвитку бізнесу, так і в процесі
його функціонування; доступ до гарантованої системи поставок;
збереження юридичної та економічної самостійності, а також можливість
самостійного прийняття управлінських рішень; значна економія коштів і
часу на рекламі, навчанні, маркетингових дослідженнях, розробці та
реєстрації власного товарного знака та торгової марки, відпрацюванні
технології ведення бізнесу, а також на ведення переговорів і пошуку
партнерів; придбання певного рівня захищеності від конкурентів на
території дії франчайзингового угоди, підвищення статусу і нові
можливості для ведення бізнесу, спрощення доступу до кредитних
ресурсів та інше [3].
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Таким чином, франчайзі отримує перевірену програму дій в процесі
входження в бізнес. Частка банкрутств в такій схемі ведення бізнесу
значно менше, ніж в інших партнерських схемах. За статистикою, з усіх
новостворених фірм в світі 85% припиняє свою діяльність протягом
перших п'яти років. А з тих, хто працює за франчайзинговою схемою,
лише 14% [4].
Проте розвиток франчайзингу в Україні стримується й певними
недоліками, які властиві даній технології ведення бізнесу. Так для
франчайзера це: складності в розриві відносин з франчайзі, які не
виконують умови угоди. Як правило, франчайзинговий договір передбачає
неможливість для франчайзера одностороннього розірвання контракту з
франчайзі, з цією метою останнього слід повідомити заздалегідь (як
правило, за шість місяців), наявність певних проблем у контролі якості
товарів, що надаються франчайзі, що викликане його відносною
незалежністю; негативний вплив неефективних франчайзі на імідж і
ринкову репутацію торгової марки, виплата платежів із запізненням або їх
недоплата; надання неповних або фальсифікованих звітів; ймовірність
розголошення комерційної таємниці.
Для франчайзі це: неможливість швидкого розриву франчайзингового
договору, можлива конкуренція з боку інших франчайзі і безпосередньо
франчайзера (для невиключної франшизи); відсутність підтримки з боку
франчайзера всупереч обумовленим в угоді зобов'язаннями; залежність від
фінансової стабільності франчайзера; ризик переоцінки позитивності
іміджу і перспективності торгівельної марки або товарного знака
франчайзера [2].
Ще одним важливим аспектом є те, що в Україні франчайзинг - це
задоволення не для бідних. За даними Асоціації франчайзингу,
найдешевший варіант входження у франчайзинговий бізнес починається з
25000 доларів США. Таким чином, для підтримки розвитку франчайзингу
в Україні необхідне вдосконалення правової бази в напрямку підвищення
захищеності як франчайзера, так і франчайзі.
Як показують дослідження, близько половини зареєстрованих в
Україні підприємств малого бізнесу так і не змогли створити свій бізнес
через брак стартового капіталу. Очевидно, що франчайзі доведеться
зіштовхнутися з тими ж проблемами, що й іншим дрібним підприємцям.
Відсутність власних засобів, стримувала і буде стримувати успішний
розвиток франшизних підприємств, але є підстави думати, що завдяки
специфічним особливостям франчайзингу ринок альтернативного
фінансування в даний момент для них більш сприятливий. На жаль, на
підтримку з боку франчайзерів вітчизняним підприємцям поки
розраховувати не приходиться. Така позиція заснована на нестабільності
українського інвестиційного ринку і закордонні франчайзери побоюються
ризикувати, не маючи надійних гарантій [1].
Проте, незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів,
франчайзинг в Україні вже успішно розвивається. Усе більше
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підприємниці в звертається до використання цієї ефективної форми
ведення бізнесу. Однак значення його для української економіки
переоцінити складно: для франчайзера - це один з найшвидших і
ефективних способів створення нових незалежних підприємств, об'єднаних
у єдину систему, для франчайзі - розвивати свій власний бізнес на базі
перевіреної бізнесу-моделі, а для держави - ефективний інструмент
підтримки малого й індивідуального підприємництва, а отже, і розвитку
всієї української економіки.
Франчайзинг створює певні вигоди не лише для власників бізнесу, але
й для споживачів. Вони отримують доступ до вітчизняних та імпортних
товарів та послуг відомих торгових марок, якість яких перевірена досвідом
та часом. Але, активне використання франчайзингу в Україні вимагає
насамперед реформування законодавчої бази.
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ЯВИЩЕ ДЕМПІНГУ ЯК ПРОЯВ НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ
БОРОТЬБИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Однією з найпоширеніших форм конкурентної боротьби в
міжнародній торгівлі виступає демпінг, що є найяскравішим засобом
цінової конкуренції. Але в більшості країн світу це один із недопустимих
методів. Прийнято вважати, що демпінг існує в основному для того, щоб
«видавити» конкурентів з ринку, розширити клієнтську базу, збільшити
ринкову частку. І заради цього, компанії готові йти на досить великі
жертви.
Правова суть демпінгу визначається у ст. VI ГАТТ і являє собою
продаж товару за кордоном за ціною, нижчою його "нормальної ціни",
який завдає або загрожує завдати матеріальної шкоди промисловості,
утвореної на території країни-імпортера, або який суттєво затримує
утворення такої. При цьому "нормальна ціна" — це ціна аналогічного
товару, за якою він реалізується у країні виробництва (експорту) при
нормальному
розвитку
торгових
операцій.
Аналогічним
товаром вважається товар, який є повним відповідником товару, що
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звинувачений у демпінгу [1]. Економічний зміст демпінгу полягає у тому,
що він являє собою обов´язково не просте зниження цін, а саме цінову
дискримінацію, коли ціни занижуються на одному ринку, у той час як той
самий товар продається на інших ринках за більш високими цінами.
Основною ознакою демпінгу є різке і глобальне зниження цін.
«Обвал» відбувається, як мінімум, до рівня собівартості, максимум набагато нижче її межі. При цьому фірми дійсно працюють собі в збиток,
але отримання прибутку - не завжди єдина мета для багатьох підприємств
[2]. Збитки, які отримує фірма на зовнішніх ринках від торгівлі за нижчими
цінами, компенсуються продажем товарів на внутрішньому ринку за більш
високими цінами. Також, втрати від демпінгу можуть покриватися за
рахунок державних субсидій, що надаються для стимулювання експорту,
пільгових банківських кредитів тощо. Ще одним варіантом відшкодування
збитків і отримання прибутків є усунення із зовнішнього ринку
конкурентів і завоювання на ньому монопольного становища. На практиці
усі три варіанти можуть поєднуватися.
Продаж товарів за низькими цінами на закордонному ринку буде
залишатись вигідним фірмі доти, доки транспортні витрати та мита не
призведуть до зниження доходів від продажів за кордоном настільки, що
продавець буде змушений підвищити експортні ціни. З іншої сторони,
демпінг не вигідний компаніям, які хочуть закріпитися на ринку і довго на
ньому працювати, але мають місце і винятки: витіснивши всіх своїх
конкурентів з ринку, компанія починає диктувати умови і покупцям, але
кожна компанія обирає свій шлях, тому іншим необхідно бути готовим до
цінових війн, щоб мати можливість «відстояти» інтереси своєї компанії [3,
ст. 84].
Демпінг забезпечує виграш передусім фірмі-експортеру, яка отримує
можливість збільшити свою частку на закордонному ринку, компенсуючи
витрати, пов´язані з ціновою конкуренцією, за рахунок внутрішнього
ринку. Загальний обсяг продажів збільшується, і завдяки цьому фірма
може отримувати додатковий прибуток. В свою чергу, ставлення
споживачів товару в країні-імпортері до іноземного демпінгу
неоднозначне. Якщо продаж товару за низькими цінами має регулярний
характер, то споживачі можуть виграти, купуючи такий товар. У той же
час, якщо частка іноземного постачальника на ринку помітно збільшиться
та інші постачальники будуть витіснені з ринку, іноземна фірма
забезпечить собі монопольний контроль над закордонним ринком. Це
викличе загрозу того, що іноземний постачальник, придушивши
конкурентів, перейде до політики монопольно високих цін.
Таким чином, демпінг є негативним явище економіки як країни в
цілому, так і її галузей, оскільки конкуренція, перш за все, повинна
підштовхувати до вдосконалення технологій, якості надання послуг та
обслуговування. На жаль, в більшості випадків, сили і засоби підприємств
спрямовуються в дещо інше русло. Демпінг - це нечесна конкуренція і
жоден ринок від цього не застрахований. Тому компанії повинні
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реалізовувати свою стратегію чистими та відкритими методами, а держава
ретельно відстежувати та ліквідувати дії подібного шахрайства.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Велике значення для ефективного розвитку економіки країни має
стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Особливо
це актуально в період розвитку процесів глобалізації, розвитку та
активізації транснаціональних компаній, їх поступова інтеграція в
економіки різних країн, і особливо в країни з перехідною економікою.
Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому
числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує
вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і
різноманітних формах міжнародного бізнесу.
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою окрему сферу
економічної діяльності України, в якій задіяна значна кількість
підприємств, фірм, організацій, органів влади, їх робота безпосередньо
пов'язана із зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, із
використанням іноземних інвестицій у різних сферах економіки. Роль
зовнішньоекономічної діяльності в сучасній Україні завжди була і
залишається пріоритетним напрямом політики держави, що створює
основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного
клімату в країні.
Проблеми
підвищення
ефективності
зовнішньоекономічної
діяльності держави набувають на сучасному етапі виняткового значення.
Це
пов'язано,
по-перше,
з
рядом
факторів
внутрішнього
характеру: перейти до ринкової системи господарювання етап розвитку
економіки країни, об'єктивна незбалансованість структури економіки і її
повільна структурна перебудова; надмірна енергоресурсоємкість галузей
національної економіки; низька конкурентоспроможність національного
виробництва; відсутність інноваційного розвитку науково-технічного і
технологічного промислового потенціалу, тощо.
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По-друге, це обумовлено системою зовнішніх факторів: надмірною
(від 20 до 90%) залежністю економіки України від монопольних імпортних
ринків постачання стратегічно важливих товарних позицій для життєво
важливих галузей виробництва; наявністю тисяч українських підприємств,
задіяних у виробничих циклах, кінцева продукція яких виробляється за
межами України; високою залежністю процесу структурного та
технологічного реформування економіки України від різних форм
зовнішніх
джерел
фінансування;
відсутністю
розвинутої
зовнішньоторговельної інфраструктури тощо [1].
Для України в сучасних умовах головним напрямком розвитку
інтеграції в світове товариство є проведення зовнішньоторговельних
операцій, тобто здійснення експорту та імпорту. Головним чинником, який
впливає на розвиток цього напрямку є державна політика, здійснення
стимулювання операцій експорту або імпорту за допомогою податкової
системи. В більшості країн світу перевага надається експортному напрямку
[3].
Серед великої кількості проблем та перешкод на шляху розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, можна визначити такі:
– неефективність державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності у порівнянні з іншими країнами, що несе за собою проблеми в
узгодженні різних питань у міністерствах, відомствах, місцевих
адміністраціях та передбачає чималі витрати часу і зусиль суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності;
– нестабільність законодавчої бази та законодавства в цілому, а також
здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
– політична та економічна нестабільність в державі, які є
визначальними факторами розвитку міжнародних відносин, зв’язків,
зовнішньоторговельної політики, які потрібно розглядати системно, через
те, що зовнішньоекономічна діяльність є структурним елементом
загальнодержавних процесів;
– втрата зовнішньоекономічних зв’язків з Російською Федерацією,
оскільки Росія багато років була стратегічним зовнішньоторговельним
партнером України, частка якої становить 21,1% в українському експорті
та 28,0% українського імпорту. Найбільшими партнерами з експорту також
були: Туреччина, Китай, Німеччина, Польща, Білорусь; Казахстан, Італія,
Індія [3].
Крім вище зазначених чинників ефективному розвитку потенціалу
ЗЕД України заважають: низький рівень впізнавання та невисокий імідж
українських підприємств, як контрагентів, на міжнародних ринках; низька
конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробника, що більшою
мірою зумовлена недостатнім рівнем якості в порівнянні з іноземними
аналогічними товарами; недостатня кваліфікація персоналу, зайнятого в
управлінні зовнішньоекономічній діяльності; негативний вплив здійснює і
нестабільна воєнна ситуація в країні, яка спричинила гальмування
розвитку економіки, політики та втрату зв’язків з іноземними інвесторами
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Чинні проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні,
вимагають здійснення певних перетворень та проведення в економіці
держави прогресивних, інноваційних заходів, які б дали змогу вийти на
новий рівень розвитку як міжнародних відносин, так і країни в цілому [2].
У комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої
торгівлі України найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння
держави вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів
державного бюджету, яке передбачає використання механізмів
кредитування експорту, страхування експортних кредитів, надання
державних гарантій. При цьому заходи щодо стимулювання експорту за
рахунок коштів держбюджету повинні відповідати нормам і вимогам СОТ,
що визначають прийнятий в світовій практиці порядок надання державної
підтримки експорту [2].
Подальший розвиток економіки України повинен бути спрямований
на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності по різним
напрямкам:
- переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі
національної економіки. це може бути досягнуто за рахунок різних заходів:
- змістовний перегляд імпортної політики держави. потрібно
відмовитись від імпорту тих товарів,які можуть бути вироблені
вітчизняними підприємствами;
- утворення економічного середовища привабливого для вкладання
інвестицій в економіку держави та в різні підприємства та більш широке
залучення іноземного капіталу;
- одним з напрямків може бути створення на території україни вільних
економічних зон для зовнішньоекономічної діяльності;
- поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших валют світу.
Перспективне формування зовнішньоекономічної діяльності держави
здійснюється з подоланням виявлених проблем. Подальший розвиток
економіки України повинен бути пов'язаним з тією економічною
стратегію, яка орієнтована на розвиток зовнішньоекономічної діяльності,
експортно
орієнтованих
галузей
та
підприємств,
підвищення
конкурентноздатності продукції вітчизняних виробників. Україна повинна
зайняти своє гідне місце в інтеграційних об’єднаннях, особливо в рамках
ЄС.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Зовнішньоекономічна діяльність є особливо важливою і невід’ємною
сферою господарської діяльності підприємств, фірм та організацій. Адже
ця діяльність пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною
кооперацією, виходом підприємств на зовнішній ринок, а також експортом
та
імпортом
товарів,
а
також
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках,
залученню іноземних інвестицій.
Проблеми
підвищення
ефективності
зовнішньоекономічної
діяльності підприємств завжди були центром уваги вчених-дослідників. В
Україні зазначеними проблемами займаються такі дослідники як Тирпак І.,
Кредисов А., Дерев’янко О., Завьялов П., Шкурупій О., Кириченко O.,
Білий В., Губенко В., Лозенко А., Павленко Ф., Щербак В., Яковлєв А.,
Якубовський М. та ін. [1]
Поняття ефективності ЗЕД має комплексний і багатоаспектний
характер. Воно може виражатись за допомогою різноманітних
економічних показників, але найпростіший та найголовніший – це
отримання прибутку від реалізації виробленої продукції на зовнішньому
ринку. Ефективність ЗЕД на рівні підприємства визначається передусім на
основі аналізу прибутковості зовнішньоторговельних 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. [2, с. 54]
Для того щоб забезпечити конкурентоспроможність підприємства на
міжнародній арені в довгостроковій перспективі необхідна стратегія ЗЕД.
Проте, щоб знайти відповідну стратегію потрібно провести комплексний
аналіз діяльності підприємств.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності оцінюється за трьома
напрямками, а саме:
а) за рівнем управління – на рівні держави, окремого
регіону,конкретного підприємства, його підрозділів;
б) за видами діяльності – зовнішня торгівля, науково-технічне
співробітництво, валютно-фінансова, інвестиційна діяльність, спільне
підприємництво тощо;
в) за часовим інтервалом – коротко-, середньо- і довгостроковий. [3]
На етапі започаткування ЗЕД на підприємстві потрібно обрати
оптимальний тип організаційної структури саме для даного підприємства
за певних умов. Такий вибір здійснюється на базі аналізу чинників, які
здійснюють вплив на ефективність організації ЗЕД підприємства. Їх
поділяють на зовнішні та внутрішні (рис. 1).
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Підприємство, яке ставить собі за мету удосконалення організації
ЗЕД, має зосередитись на зборі інформації про партнерів по бізнесу та про
конкурентів, зокрема на методах та особливостях ведення ними ЗЕД. Так
підприємство зможе гарантувати собі захист від провокацій і ворожого
поглинання та забезпечити утримання і зміцнення своїх позицій на ринку.
У забезпеченні досягнення цієї мети неабияку роль відіграє проведення
конкурентної розвідки.

Рисунок 1. Чинники, які здійснюють вплив на організацію ЗЕД
підприємств
Аналіз загальнодоступної інформації в пресі, мережі Іnternet та
інших джерелах інформації дає ґрунт для досить точних висновків про
стратегію підприємства, його плани, виробничі потужності, величини його
оборотів і прибутку
Для того щоб забезпечити конкурентоспроможність підприємства на
міжнародній арені в довгостроковій перспективі необхідна стратегія ЗЕД.
Проте, щоб знайти відповідну стратегію потрібно провести комплексний
аналіз діяльності підприємств.
Перш за все, щоб одержати ясну оцінку сил підприємства і ситуації
на ринку, існує SWOT-аналіз. За його допомогою можна визначити сильні
і слабкі сторони підприємства, а також можливості і загрози, що виходять з
його найближчого оточення (зовнішнього середовища).
Потім
потрібно провести аналіз зовнішнього середовища,
включаючи оцінку постачальників, споживачів та конкурентів, а також
проаналізувати представлені підприємством та конкурентами товарів з
метою виявлення стадії ЖЦТ товару.
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Наступним етапом стратегії ЗЕД буде застосування матричного
аналізу. Матричний аналіз дозволяє дослідити та проаналізувати
економічні процеси за допомогою побудови економічних таблиць
(матриць). Суть цього аналізу полягає в оцінюванні ринкових можливостей
підприємства, взаємозв’язків між видами його діяльності з метою
прийняття рішення щодо того, які види діяльності йому здійснювати, щоб
забезпечити свою конкурентоспроможність і досягти економічного успіху.
Отже, підприємству потрібно звертати особливу увагу на актуальні
для нього чинники, які здійснюють вплив на підвищення ефективності
організації ЗЕД. Також необхідно вести постійний пошук шляхів
скорочення витрат, підвищення прибутковості та збільшення позитивного
економічного ефекту від ЗЕД та комплексно впроваджувати заходи, які
сприятимуть підвищенню ефективності організації ЗЕД.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Серед процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світу,
провідним є процес інтернаціоналізації господарського життя. Його суть
полягає в тому, що національні економічні системи можуть ефективно
розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та переплетіння. Тому
нині важко назвати країну, яка б не була суб'єктом міжнародних
економічних відносин і не зазнавала впливу зовнішнього (міжнародного)
середовища.
Однією з головних складових частин стабілізації господарської
діяльності підприємств є зовнішньоекономічна діяльність. Ефективність
зовнішньоекономічної діяльності сприяє відтворенню експортного
потенціал України в цілому, підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту і імпорту, залученню іноземних інвестицій на
взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України і інше.
Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не
оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної
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економіки. У нинішніх умовах розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
підприємство стає основною ланкою зовнішньоекономічного комплексу
країни, оскільки на ньому здійснюється виробництво продукції, надання
послуг, відбувається безпосередній зв'язок працівників із засобами
виробництва, знаходять прямий прояв стимули і відповідальність за
ефективне використання ресурсів. Тому актуальним завданням для
національних підприємств залишається підвищення ефективності
зовнішньоекономічних операцій, рішення якого неможливо без розробок
нових теоретичних положень, методологічних підходів, інструментарію
оцінки та методичного забезпечення аналізу їх ефективності [3]. Всім нам
відомо, що зовнішньоекономічна діяльність є досить ефективною і
прибутковою, як для підприємств зокрема так і для країни в цілому. Вона
дає великі можливості, щодо розвитку і входження на світові ринки
українським підприємствам.
В нашій країні на сьогоднішній день найбільш поширеною формою
зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоторговельні операції
пов’язані з експортом та імпортом товарів. На такі операції припадає
майже 80% усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності
операцій.
У січні-серпні 2015 року експорт товарів становив 31590,6 млн.дол.
США, імпорт 36231,5 млн. дол. Порівняно з попереднім періодом 2014
роком експорт збільшився на 33,2%, імпорт на 31,8%. Негативне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 4640,9 млн. дол. Негативне сальдо
має поганий вплив на економіку нашої країни тому, що коли країна більше
товарів імпортує ніж експортує, тоді відповідно імпортні товари коштують
дешевше на національному ринку від товарів виготовлених в Україні і
попит на них є також більшим. Наведені дані підтверджують, що Україна
неефективно використовує наявний експортний потенціал [1, c.134].
Основними
групами
негативних чинників
безпосереднього
середовища розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств є
геополітичні, законодавчо-нормативні, регуляторні, фінансово- економічні.
Найбільш негативний чинник – ефект імпортозаміщення, що свідчить
про незахищеність і нерозвиненість внутрішніх ринків України. Це –
наслідок неправильної, на нашу думку, не лише зовнішньоекономічної
політики держави, а й економічної загалом.
Також одним з найбільш гальмуючих факторів розвитку
зовнішньоекономічних відносин в нашій країні є високий рівень
бюрократії. Більш високий рівень державного регулювання у порівнянні з
іншими країнами, що несе за собою проблеми в узгодженні різних питань
у міністерствах, відомствах, місцевих адміністраціях та передбачає чималі
витрати часу і зусиль суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Ще однією вагомою перешкодою є недостатньо розвинута система
міжнародних банківських розрахунків. Це є гальмівною ланкою різних
валютних потоків українських учасників світового ринку та сприяє
підвищенню рівня кредитних і валютних ризиків та ін.[2].
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Окрім вище зазначених проблем, у зовнішньоекономічній діяльності
України є ще безліч невирішених питань, серед них:
- не досконалість законодавчої бази, щодо діяльності суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності;
- громістка процедура зібрання документів та реєстрації суб’єктів
даної діяльності;
- значні труднощі в засвоєнні вітчизняними товаровиробниками
зарубіжних ринків, з причин недосконалості форм фінансових розрахунків,
нерозвиненості транспортної і ринкової інфраструктури, практики
регулювання митних процедур і оподаткування;
- виробництво не якісної продукції, яка не відповідає існуючим
запитам і потребам споживачів і не дає можливості виходу на світовий
ринок і інші;
Зважаючи на всі вищезазначені проблеми, слід сказати, що на
сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність на макроекономічному
рівні потребує ґрунтовних змін, яких можна досягти наступним шляхом:
- складання та затвердження відповідної нормативно-правової бази,
яка б не обмежувала діяльність зовнішньоекономічних суб’єктів;
- створення відповідної установи в областях, в яких було б все для
того, щоб суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності міг вибрати всі
необхідні йому документи в одній державній установі скоротивши при
цьому громісткість роботи і свій час;
- розв’язання проблеми не якісної продукції, можливе шляхом
вкладання капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок у
пріоритетні галузі розвитку;
- нарощування потенціалу зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, шляхом створення сприятливих економічних умов для
збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за рахунок
модернізації виробництва, закріплення на традиційних ринках збуту та
виходу на нові[4].
Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною частиною
господарської діяльності усіх учасників ринкових відносин. Формування
ринкових відносин в національній економіці не можливе без здійснення
відповідних економічних реформ та включення України у світові
інтеграційні процеси і особлива роль при вирішенні цих проблем належить
зовнішньоекономічній діяльності.
Отже, лише за умов усунення всіх проблем і впровадження певних
заходів, зовнішньоекономічна діяльність українських суб’єктів буде
ефективною, заохочуватиме все нові і нові галузі, які в кінцевому
результаті дадуть значну кількість коштів, що сприятимуть розвитку
України і виходу на вищий щабель світового ринку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В
УКРАЇНІ В РАМКАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС
В процесі інтеграції України до європейського економічного простору
особливого значення набуває удосконалення системи митного контролю,
що передбачатиме спрощення митних процедур для полегшення адаптації
суб’єктів ЗЕД до умов вільної торгівлі з країнами ЄС. Адже, впродовж
довгого часу формування системи митного контролю в Україні
залишається відкритим питання необхідності впровадження нових
технологій у системі митного контролю в державі, тим самим звільняючи
суспільство і торгівлю від надмірного бюрократичного втручання
контролюючих органів і сприяння кращому використанню ресурсів
митних органів.
Проблематикою щодо проведення митного контролю та шляхів його
вдосконалення розглядалися в наукових працях таких авторів, як
Л.К.Воронова, С.Д. Герчаківський, О.А. Гончарук, О.Б. Дем’янюк, Н.М.
Єсипчук, А.І. Крисоватий, Д.С. Олійник, Н.В. Пігарєва та ін.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС забезпечила
новий поглиблений формат відносин між партнерами ЄС та є унікальним
двостороннім документом, який спрямований на якісно нову правову
адаптаційну основу та встановлений стратегічним орієнтиром для
проведення системних соціально-економічних реформ в Україні.
Однією з найважливіших проблем, що потребує особливої уваги з
боку митних органів України в найближчій перспективі – це впровадження
міжнародних норм і правил, що надає змогу перейти до застосування
єдиних стандартів у системі митного контролю, вирішити питання,
пов’язані з приєднанням до міжнародних конвенцій із регулювання та
спрощення митних процедур спільного транзиту, а також допоможе
здійснити поетапне наближення митного законодавства і митних процедур
до Європейських [3].
Одним із шляхів вдосконалення процедур митного контролю, поряд із
електронним декларуванням, є спрощення процедур, необхідних для
митного оформлення. Скорочення переліку документів, необхідних для
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митного контролю, означає можливість виведення їх за межі митного
оформлення. Тобто документи, необхідні для реалізації імпортованої
продукції на території України, суб’єкт ЗЕД може отримати після
завершення митного оформлення товарів. Результатом таких дій повинно
стати прискорення митних процедур, зокрема, у пунктах пропуску на
митному кордоні, зменшення затримок і простоїв товарів, що прискорить
процес наповнення державного бюджету [2].
Однак, питання стосується не лише в покращенні та спрощенні
митних процедур. Реформування митної служби України має охоплювати
інституційну організацію, добір високопрофесійного персоналу, зміст і
процедури діяльності всієї митної системи в цілому.
Особливого значення в сучасних умовах набуває питання про
відносини
громадян (людини, підприємця) з органами митної служби. Більшість
проблем, що виникають сьогодні між ними, зумовлено неоднозначністю, а
інколи й суперечливістю чинних нормативно-правових актів, що
регламентують окремі інститути митної справи. Це і є головним завданням
адміністрування митного законодавства, до якого варто включати
елементи європейської митно-правової системи:
– моніторинг і систематизований облік національної і міжнародної
нормативно-правової бази з питань митної справи;
– фаховий підхід до розробки й реалізації нормативно-правових актів,
спрямованих на адаптацію (уніфікацію) митного законодавства;
– системний підхід до митно-правового захисту економічних інтересів
суспільства й держави;
– становлення й розвиток адміністративно-правового оскарження
поряд зі створенням адміністративної юстиції, яке має реалізовуватися на
базі встановлених законом матеріальних норм та у відповідних
процесуальних формах [1].
Вищенаведені заходи мають покращити дійсну систему контролю за
експортом, імпортом і транзитом забезпечення єдиного обліку торгівців із
реєстрацією тільки в одній країні. Це надасть можливість суб’єктам ЗЕД
використовувати місця єдиного електронного доступу для оформлення
зовнішньоекономічних операцій та проводити всі фактичні перевірки
товару в один час і в одному місці.
Із застосуванням удосконаленої системи збирання, повернення,
звільнення від платежів здійснюється уповноваженим суб’єктом у тому
місці, де товар зареєстрований, що створить умови для єдиного
середовища на митниці й торгівлі для подання митної декларації в
електронному вигляді зі свого місця розташування незалежно від країни
відправлення або ввезення товарів.
Для України удосконалення митного контролю надає змогу
проводити електронний обмін інформацією між митними пунктами
пропуску на території усього ЄС, яке полягає в тому, щоб забезпечити
умови для стабільного розвитку економіки на основі накопичення та
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ефективного використання конкурентних переваг, використовуючи всі
чинники та залучаючи всі можливі ресурси.
Таким чином, особливість очікуваних суттєвих змін у митній оцінці
в Україні є вкрай важливим для забезпечення спрощення митних процедур
та зменшення кількості митних перевірок, як наслідок, це створить умови
для виникнення єдиної цілісної системи управління та ефективного
регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ
Здійснення активної зовнішньоекономічної політики держави,
розширення міжнародної торгівлі, інтеграційних економічних зв’язків є
важливим чинником стабілізації і реформування її економіки. Нині ці
відносини включають у себе не тільки економічні контакти з країнами
“далекого зарубіжжя”, а і з країнами СНД, взаємозв’язки з якими
базуються на принципах і нормах міжнародних економічних відносин. Все
це потребує посиленої уваги до розвитку зовнішньоекономічного
комплексу України, вироблення ефективних зовнішньоекономічних
стратегії і політики, які б грунтувалися перш за все на пріоритеті
національних економічних інтересів і гарантували національну безпеку
держави.
За останні 3-4 роки Україною зроблено ряд кроків у напрямі
відкритості для зовнішнього світу, проте процес становлення
національного зовнішньоекономічного механізму йде суперечливо і з
великими труднощами. Нагальною потребою стає пошук оптимальних
форм державного регулювання зовнішньоекономічного процесу,
запровадження такого механізму, який би відповідав сучасним вимогам
міжнародної
економічної
взаємодії.
Державне
регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків має виконувати такі функції, як визначення
принципів та пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності, сприяння
вітчизняним виробникам у їхній зарубіжній діяльності та контроль за нею.
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У цій сфері застосовується широка система методів державного
регулювання.
Реформа зовнішньоекономічної діяльності України, звільнення
підприємств від державної монополії на зовнішню торгівлю створили
принципово нові можливості для оптимального включення їх у
світогосподарські процеси, закріплення на міжнародних ринках, вільного
вибору партнерів, форм, заходів та сфер зовнішньоекономічного
співробітництва.
Значно
збільшилось
число
учасників
зовнішньоекономічних зв’язків. За даними Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі (нова назва з 1995 року, далі по тексту МЗЕЗ) в Україні налічується близько 40 тисяч суб’єктів підприємницької
діяльності, які мають інтереси за її межами [2, С. 243].
В українській економіці є необхідні передумови для поступового
включення її в систему світогосподарських зв’язків. Головні з них наявний ресурсний потенціал, надзвичайно вигідне географічне становище
(через територію України проходять основні нафто- і газопроводи),
сприятливий клімат та інші. Найдинамічнішими компонентами
зовнішньоекономічних зв’язків можуть бути: інтелектуальний потенціал;
обробні галузі промисловості (верстатобудування, приладобудування,
літакобудування,
порошкова
металургія,
надтверді
матеріали);
агропромисловий комплекс; добувні галузі промисловості; нарешті,
туризм, банківська справа, фінанси[3, С. 65].
Забезпечивши відкритість своєї економіки, Україна, у свою чергу,
повинна увійти у світове господарство, знайти свою “нішу” у
міжнародному поділі праці, посісти там належне місце. Але слід
враховувати, що інтегрування у західноєвропейський економічний простір
не проста справа, оскільки світовий ринок уже давно поділений між
найбільшими транснаціональними корпораціями, фірмами провідних
промислових держав. Західні країни цікавлять сировинні галузі, вони
об’єктивно не можуть бути зацікавленими в інвестиціях у наукоємке і
капіталоємке виробництво в країнах СНД оскільки це веде до створення
потенційних конкурентів на світових ринках. До того ж наша готова
українська продукція не відповідає прийнятим у світі стандартам. Тільки
10 відсотків її сертифіковане (правом видачі сертифікатів на продукцію
українського походження наділена Торгово-промислова палата України).
Вона стає все дорожчою, бо дешевизну робочої сили з лишком
перекривають недосконала організація праці та застарілі, енергомісткі
технології[2, С. 194].
Незадовільна валютна ефективність експорту та імпорту, від’ємне
сальдо торгового і платіжного балансу можуть свідчити про прорахунки в
зовнішньоекономічній стратегії, а також про те, що у сфері цієї діяльності
відбуваються вкрай негативні, в тому числі і криміногенні процеси.
За
оцінками
зарубіжних
експертів,
потенціал
нашого
машинобудівного комплексу займає 11-е місце у світі. У багатьох країнах є
попит на українські літаки, верстати, прилади. Частка України у світовому
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виробництві становить близько 3%. В той же час її частка у світовому
експорті дорівнює 0,25 відсотка. Отже, реальні можливості для збільшення
експорту ще не втрачено. Для порівняння: частка Угорщини у світовому
експорті 0,28; США - більше 12% (Політика і час, 1994, №7). За оцінками
українських економістів, експортні можливості України використовуються
всього на 8-10%.
Слід нагадати, що багатство країни примножується, як правило
експортом готової продукції. Ми ж експортуємо переважно сировину та
напівфабрикати. Тому закономірно, що Україна опинилася у такій
глибокій економічній кризі. Нестача сировини для своїх підприємств є
однією з важливих причин кризи.
Здійснюються зовнішньоекономічні зв’язки з країнами “далекого
зарубіжжя” - з Німеччиною, Румунією, Угорщиною, Китаєм (найбільше
позитивне сальдо у зовнішній торгівлі Україна досягла з Китаєм - 774,2
млн. доларів США. При цьому Китай закуповує у нас стратегічно важливу
продукцію, в основному сировинного характеру - чорні метали, оксид
цинку, добрива, а продає нам товари ширвжитку. Це звичайно потребує
змін структури імпорту), Туреччиною, Індією, США, Великобританією та
іншими[1].
Сьогоднішній реальний стан зовнішньоекономічних зв’язків такий,
що в структурі експорту переважає сировинна група товарів, продукція
чорної металургії, металомісткі машини і обладнання, цукор, мінеральні
добрива. Чільне місце в структурі імпорту посідають енергоносії
(природний газ, дизпаливо, нафта, бензин), з інших видів - машини,
устаткування, обладнання, хімічні продукти, деревина, каучук та ін.
За низького курсу національної валюти ефективність експортних
поставок значно вище ефективності їх поставок на внутрішній ринок, що
спонукає виробника збільшувати вивіз продукції за кордон, навіть за
заниженими демпінговими цінами. Особливо активні у цьому
постачальники сировини та паливно-енергетичних ресурсів. Вивіз цієї
продукції на зовнішній ринок скорочує її постачання на внутрішній ринок.
Основний принцип діяльності підприємств - максималізація прибутку,
а головний спосіб його досягнення - експорт конкурентоспроможної
продукції та ресурсів. Спрощення виходу на світовий ринок та
зацікавленість підприємств у вільноконвертованій валюті (ВКВ) привело
до переорієнтації виробничого сектора на зовнішній ринок. За умов
швидкого знецінення національної валюти (1991-1995 роки) підприємства
наполегливо вишукували можливості продати сировину за кордон за
валюту. Прагнення українських підприємств продати все, що вигідно,
призвело до того, що самі українські підприємства опинилися відрізаними
від власних же ресурсів. А це, в свою чергу, негативно вплинуло на роботу
цілих галузей виробництва, викликало спад виробництва та інші негативні
наслідки, які неминуче наступають у таких випадках[3, С. 137].
Разом з тим слід відзначити, що попри всі труднощі Україна володіє
значним економічним потенціалом, багатими покладами корисних
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копалин, має широкі можливості у галузі сільського господарства, які за
умов чіткої зваженої інвестиційної політики держави можуть стати
предметом інвестиційного інтересу з боку розвинутих країн світу.
Для встановлення взаємодії України з сучасним міжнародним
ринковим господарством важливим є створення адекватної ринкової
інфраструктури (мережі комерційно-фінансових інститутів, товарних і
фондових бірж, посередницьких і консалтингових фірм і служб безпеки,
системи інформатики, зв’язку та реклами, зрештою всієї виробничої і
соціальної інфраструктури).
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Секція № 4
МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
УДК 338.488.2: 640.43(477)
В. О. Безносенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»,
Левицька І. В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В КОНКУРЕНТНИХ РЕАЛІЯХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті розкриваються основні проблеми та особливості впровадження
інновацій

в

діяльність

підприємств

ресторанного

господарства;

виокремлюються функціональні рівні інноваційних циклів в певних типах
підприємств ресторанного господарства, що задіяні в наданні послуг
харчування іноземним туристам.
Ключові

слова:

ресторанне

господарство,

функції

ресторанного

господарства, тип підприємства ресторанного господарства, інновації,
функціональні рівні інноваційних циклів
Постановка проблеми. Однією зі складових туристичної індустрії є
ресторанне господарство, роль якого в туризмі важко переоцінити.
Обслуговування

туристів

в

закладах

ресторанного

господарства

розглядається як обов’язкова складова туристичного пакету, частка якої
становить від 30 до 50%. Тому в усіх країнах світу постійному розвитку та
вдосконаленню

діяльності

підприємств

ресторанного

господарства

приділяється значна увага. В Україні стан підприємств ресторанного
господарства сьогодні недостатньо відповідає оптимальному рівню для
обслуговування іноземних туристів. Тому для виживання в сучасних умовах
на ринку підприємствам ресторанного господарства необхідно вживати
комплекс заходів щодо підвищення своєї конкурентоспроможності. Серед
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цих заходів слід виділити розробку інноваційних рішень для розвитку
підприємства або його виживання в умовах жорсткої конкуренції.
Актуальність

вивчення

інноваційної

діяльності

для

підвищення

конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства зумовлена
незначним періодом його функціонування в умовах ринкової економіки та
недостатнього досвіду, а також активним розвитком процесів інтеграції, що
сприяють формуванню нових суб’єктів ринку.
Аналіз останніх досліджень та виявлення невирішених сторін
проблеми. Аспекти розвитку ресторанної справи України знайшли своє
відображення у працях таких науковців, як В. Дорошенко, О. Іванік,
В. Карсекіна,

Т. Кононенко,

Н. П’ятницької,

А. Усіної,

І. Хваліної,

П. Черномаз та ін. В наукових роботах вчених проаналізовано історію
розвитку,

визначено

зміст

та

методи

управління

у

ресторанному

господарстві, досліджено територіальну структуру систем ресторанного
господарства України, обґрунтовано необхідність регіонального маркетингу
у ресторанному господарстві. Проблемам конкуренції в ресторанному
господарстві, що являє собою як науковий так і практичний інтерес
присвятили свої роботи такі вчені: В. Антонова, А. Расулова, Н. Михайлова,
О. Заднепровська та О. Матушевська та ін. Питання інноваційної діяльності
закладів ресторанного господарства висвітлюються в працях Г. П’ятницької
та Н. Григоренко, О. Давидової, Н. Полстяна, Л. Яцун і О. Борисової та ін.
Науковцями розв’язано багато проблем теоретичного та практичного
характеру, але постійні зміни зовнішнього середовища, позитивні та
негативні тенденції розвитку ресторанного господарства протягом останніх
п’яти

років

вимагають

подальших

системних

досліджень,

а

саме

комплексного дослідження інновацій, що впливають на підвищення
конкурентоспроможності

в

діяльності

національних

підприємств

ресторанного господарства.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. В зв’язку з
вищезазначеним постає необхідність дослідження необхідності подальшого
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впровадження інновацій в діяльність закладів ресторанного господарства для
підвищення їхньої конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні ресторанне господарство являє
собою велику організаційно-господарську систему, підприємства якої
виконують важливі соціальні завдання, пов’язані із задоволенням життєвих
потреб населення у послугах з організації харчування та відпочинку і
дозвілля [1]. Основою цієї системи становлять як підприємства і заклади
ресторанного господарства (за КВЕД), так і підприємства інших видів
економічної

діяльності,

структурними

підрозділами

яких

є

заклади

ресторанного господарства, що характеризуються єдністю форм, організації
виробництва й обслуговування споживачів і які розрізняються за типами та
своєю спеціалізацією [4]. Ці підприємства виконують багатоаспектні функції
в обслуговуванні туристів (рис.1).
Харчування

Гостинності

Економічна

забезпечення природної потреби людини у харчуванні
привабливий інтер'єр, вишукане сервірування;
прихильне ставлення до гостей;
продумане меню, з врахуванням харчових уподобань та заборон
збільшує валютні надходження в економіку;
забезпечує розвиток індустрії туризму
організовує невимушене спілкування

Комунікативна

знайомить з місцевою етнічною кухнею та традиціями

Пізнавальнокультурна

організовує відпочинок

Дозвіллєва

Рисунок 1. Функції ресторанного господарства
Сучасні світові тренди розвитку ресторанного господарства сприяють
збільшенню доходів бюджету країни, створенню нових робочих місць,
розвитку інфраструктури та збільшенню туристичних потоків. Натомість, в
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Україні під впливом різних факторів (передусім, економічного та соціальнодемографічного характеру) кількість підприємств та закладів ресторанного
господарства за останні дванадцять років постійно зменшувалася. За станом
на 1 січня 2015 р. в країні функціонувало 20,5 тис. підприємств ресторанного
господарства, що на 5 % менше порівняно з аналогічним періодом 2014 р. і
на 11% – з 2013 р. [2].
Підприємства ресторанного господарства в туристичних центрах
сприяють залученню до обігу частки доходів туристів із різних регіонів, в
результаті відбувається переливання купівельних фондів з одних районів до
інших, з однієї країни до іншої.
Крім того, задоволення потреб за межами постійного місця проживання
трансформує витрати купівельних фондів населення, зокрема витрати на
купівлю товарів заміняються витратами на послуги. А це сприяє мобілізації
вільних грошових коштів населення [7].
В закладах ресторанного господарства зустрічаються та знайомляться
люди з різних країн, проводяться ділові зустрічі, створюються умови для
розвитку громадського та культурного життя. У ресторанному господарстві
зосереджена

значна

частина

матеріально-технічної

бази

туристичної

індустрії, від якої залежить ступінь комплексного обслуговування та
задоволення потреб туристів у різних туристичних районах країни.
Харчування іноземних туристів, як правило, організовується в
закладах ресторанного господарства при готелях. Протягом останніх п’яти
років кількість ресторанів, кафе, барів, які є структурними підрозділами
готелів та інших місць тимчасового проживання збільшилася (на 1 січня
2015 р. становило 490 підприємств). Крім цього, харчуватися туристи
можуть і за межами закладу розміщення. Саме такі підприємства
ресторанного господарства останнім часом в Україні зменшують свою
чисельність: ресторани – на 10 підприємств у 2015 р. в порівнянні з
2014 р.; кафе, закусочні, буфети на 941 підприємство та бари – на 182
підприємства відповідно [2]. Тому надзвичайно важливим завданням є
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вироблення стратегії, яка б дозволила виживати в конкурентній боротьбі в
довгостроковій перспективі.
В умовах конкуренції та постійних змін ситуації на ринку дуже
важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ
підприємства, а й на інноваційних заходах в руслі посилення конкурентних
позицій на ринку.
Інновації можуть застосовуватися: у вигляді використання нової
сировини, техніки, нових технологічних процесів, методів та способів
обслуговування, ринків збуту, нового асортименту послуг тощо. Вибір
інновацій та інструментів їхнього впровадження залежить від специфіки
закладу ресторанного господарства та ситуації на ринку.
Підприємства ресторанного господарства мають ряд особливостей
галузевого, організаційно-економічного та соціального характеру, що
впливає на специфіку інновацій, що впроваджуються в діяльність
підприємств ресторанного господарства, а саме:
1) стосуються всього підприємства ресторанного господарства (у т.ч.
його продукції та політики щодо її просування на ринку, форматів
розвитку тощо);
2) стосуються окремих підрозділів підприємства, де саме реалізуються
інновації;
3) стосуються можливостей запровадження тієї чи іншої інновації на
підприємствах різних типів [5].
Для

подальшого

дослідження

векторів

інноваційного

процесу

виокремимо наступні функціональні рівні інноваційних циклів в закладах
ресторанного господарства (рис.2, табл. 1).
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Рисунок 2. Рівні інноваційних циклів в закладах ресторанного
господарства
В таблиці 1 наводяться приклади різнорівневих інноваційних циклів
за основними типами підприємств ресторанного господарства, які надають
послуги харчування іноземним туристам.
Таблиця 1
Приклади різнорівневих інноваційних циклів
Рівні
інновац.
ТехнологічПродуктові
Тип
ні
інновації
цикл
інновації
закладу РГ
Ресторани
Молекулярна
Встановлення
(авторська) кухняпароконвек(м. Київ –"ДК"томатів
("DK Restaurant"); (смаження
Нові
продуктипродуктів під
лікувальнотиском);
профілактичного Індукційні
харчування;
плити;
Послуга
«CorkВакуумне
Fee»;
устаткування;
Тихоокеанська Інтенсивне
кухня Pacific Rimохолодження
(м.Харьків «Pacifiс та
шокове
Spoon»)
замороження
страв та напівфабрикатів

Маркетингові
інновації

Організаційні
інновації

Управлінські
інновації

Винахід QRкоду
–
двомірного
штрих-коду;
Приготування
страв
відомими
кухарями «на
відкритих
площадках»;
Випуск
дисконтних
або бонусних
карток

Поява
кейтерингу;
Особливі види
обслуговування
(фламбування,
траншування)

Запровадження
(АСУ)українська
розробка "В52
Ресторан";
Створення
мережі
ресторанів
(«Будинок
смаку»,
Пузата хата»)
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Продовження таблиці 1.
Кафе

Використання
пробіотичних
продуктів
(йогуртів);

Вакуумний
пакувальник

Бари

Послуги фумел’є Нові
(фахівець
по технології
сигарах)
виготовлення
напоїв

Організація
вечірок,
гастрономічні
шоу

eMenu
(електронне
меню);
Проведення
дегустації
страв, чайної
церемонії;

Бар-шоу;
Розробка
нових
рецептур

Темперована
шафа

Проведення
заходів
"таємний
покупець" з
метою
виявлення
недоліків
в
обслуговуван
ні споживачів
Мережа
сэндвич-барів
«Фрешлайн»

Наведені приклади потребують більш детального обґрунтування в
контексті

цілісної

системи

діяльності

підприємств

ресторанного

господарства, зокрема в розрізі адміністрування, витрат, відвідуваності,
прибутковості та доходності.
Сьогодні в Україні для ефективного впровадження інновацій на
підприємствах

ресторанного

господарства

є

і

певні

перешкоди.

Підприємства можуть мати низький рівень інноваційного потенціалу,
слабкі фінансові можливості, недостатню ресурсну базу та незначний
попит на інноваційну продукцію та послуги. Також відсутність та нестача
кваліфікованого персоналу або опір інноваційним змінам з боку колективу
підприємства не сприятимуть впровадженню інновацій.
Реалії

сьогодення

вимагають

від

українських

підприємств

ресторанного господарства значної інноваційної активності в умовах
загострення конкурентної боротьби. Цьому сприятиме застосування
прогресивних форм і методів обслуговування, проведення модернізації
екстер'єру та інтер'єру закладів, використання високотехнологічного
обладнання, добору професійного персоналу, використання інтернеттехнологій тощо.
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Все це приваблює споживачів, створює імідж серед туристів, а також
загострює конкуренцію в галузі, яка, у свою чергу, змушує підприємців
постійно знаходитись в пошуку нових інноваційних переваг.
Висновки. В бізнесових реаліях сьогодення з метою стимулювання
підприємницької активності в сфері ресторанного господарства одним з
найпотужніших інструментів в конкурентній боротьбі є подальше
впровадження інноваційних підходів на підприємствах. Особливу увагу
слід приділити таким напрямкам як обслуговування, адміністрування,
персонал, меню.
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УДК: 65.014: 379.831: 379.832
В. О. Безносенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Левицька І. В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ В
ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ ТРИ ЗІРКИ
Здійснено аналіз особливостей організації обслуговування в готелях
категорії 3 зірки та наведені рекомендації зі вдосконалення процесів
надання послуг. Наведено відомості про заходи, що сприяють поліпшенню
обслуговування в таких готелях. З’ясовані основні проблеми, що існують
при наданні послуг, та наведені заходи, що сприяють збільшенню
кількості переваг при виборі готелів комфорт-класу для гостей.
Запропоновані методи вдосконалення процесів надання послуг у 3-зіркових
готелях, починаючи з стадії розміщення, включаючи обов’язкові послуги
для готелів такого класу та додаткові послуги по бажанню гостей.
Ключові

слова:

організація

готельної

справи,

вдосконалення

обслуговування, якість роботи, персонал готелю
В наш час готельна індустрія є галуззю з високим рівнем конкуренції.
Зважаючи на економічну кризу, за останні декілька років сфера
гостинності зазнала кардинальні зміни. Це торкнулося з одного боку
якісних характеристик самих готелів, які докладають зусиль як для
збереження контингенту гостей, так і залучення нових споживачів послуг,
так і змін в самій структурі надання послуг [1].
Готельний бізнес є однією з галузей, що найшвидше розвиваються, на
яку припадає близько 6 % світового ВНП і приблизно 5 % усіх податкових
надходжень. Розвиток готельного бізнесу стимулює розвиток інших
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напрямів: транспорту, торгівлі, будівництва, сільського господарства,
виробництва товарів народного споживання, сфери послуг і т. д. В
середньому, на кожних 10 туристів, що проживають в готелі, доводиться
близько трьох робітників місць безпосередньо, і два робочі місця, побічно
пов'язаних з обслуговуванням (співробітники турфірм, транспортних
компаній і т. д.). Загальносвітовий готельний фонд складає близько 17-18
млн. місць, і цей показник постійно росте [2].
В Україні з кожним роком росте кількість готелів різного спрямування
із урахуванням різних можливостей споживачів та напрямків надання
послуг, що набагато збільшує конкуренцію. І це сприяє тому, що готелі
вимушені боротися за виживання, розширюючи свій спектр послуг і
підвищуючи їх якість. В той же час, значна кількість гостей вважає за
краще основні витрати понести на розваги, ознайомлення з різними
пам’ятками культури, мистецтва, історії, тому надає перевагу недорогим
комфортабельним готелям 2-3 зірки. Такі готелі мають всі необхідні для
спокійного відпочинку умови, як правило, гнучку тарифну політику
(«низький» і «високий» сезон тощо) та інші привабливі для відпочинку
умови (розташування, наявність паркових зон, дитячих, спортивних
майданчиків, парковки для автомобілів тощо). Як відомо, основний доход
готельне підприємство

отримує

від

надання

основної

послуги

-

проживання. Тому технологічний процес розміщення в готелях доступних
для більшості гостей категорій – 3 зірки привертає все більшу увагу.
Вдосконалення організації обслуговування в таких готелях сьогодні є
актуальним як ніколи, оскільки дозволяє підприємствам відповідати
вимогам гостей за рахунок удосконалення своїх виробничих процесів і,
таким чином, підвищувати свою конкурентоспроможність. Адже за
рахунок вдосконалення технологічних процесів в службі прийому і
розміщення, а саме при первинному розміщенні гостей, персонал готелю
економить найголовніше для сучасного туриста - його час. Швидкий і
ефективний процес реєстрації постояльців справляє на них тільки
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сприятливе враження і залишає позитивні емоції про перебування в готелі.
Надання комплексу додаткових послуг, які підвищують комфортність
проживання. є важливою складовою, тим більше, що завдяки ретельно
спланованим заходам можливо здійснити це без значних витрат з боку
готелю на реорганізацію.
Метою статті є аналіз обслуговування гостей в готелях 3 зірки,
виявлення шляхів їх вдосконалення. Важливим є те, що результати
дослідження можуть бути використані в готелях для підвищення рівня
якості роботи.
У рамках досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені
наступні завдання: розглянути проблемні аспекти служб готелю; з’ясувати
теоретичні основи обслуговування в цілому в готелі; проаналізувати
особливості організації обслуговування в готелях 3 зірки; запропонувати
заходи із вдосконалення роботи готелів.
В Україні до готелів категорії 3 зірки відповідно до ДСТУ 4269:2003
«Послуги туристичні. Класифікація готелів» наявна низка вимог,
пов’язаних з благоустроєм території, зовнішніми елементами благоустрою,
громадськими

приміщеннями,

загальним

технічним

устаткуванням,

номерним фондом, технічним оснащенням номерів, у тому числі, меблями
і інвентарем, санітарним оснащенням, наявністю приміщення для надання
послуг харчування (ресторан або кафе: кількість сидячих місць не менше
75 % від кількості місць в готелі), можливістю надання інших послуг,
вимогами до персоналу і його підготовки, наданням додаткових послуг
(камера схову, чищення, прання, лагодження одягу і так далі), загальними
вимоги до якості устаткування і оснащення території.
Готель три зірки (клас комфорт, категорія В) - це найпоширеніший
клас готелів. По співвідношенню ціна/якість підходить більшості
населення, що вважає себе середнім класом. Тобто достатній рівень сервісу
і цілком підйомна ціна. В таких готелях:
- номери 1-2-3 місцеві;
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- ванна і туалет обов'язково в номері;
- площа номера більше 14 кв. м.;
- у ванні обов'язкове мило і шампунь, фен і інші дрібниці;
- у номері телефон, телевізор, холодильник;
- часто міні-бар і кондиціонер;
- зміна білизни разів в три дні, рушників – щодня;
- обов'язково у вартість входить як мінімум сніданок;
- на території готелю обов'язково є свій «харчоблок» - ресторан або
кафе;
- перукарня;
- автостоянка, що охороняється;
- бізнес або конференц-центр;
- персонал готелю одягнений у формений одяг;
- як правило, зручне розташування поблизу транспорту і пам'яток;
- басейн, фітнес-зал тощо теж може бути наявні в трьохзіркових
готелях;
- персонал на реєстрації зобов'язаний володіти одним-двома язиками
окрім англійського;
- обстановка не шикарна, але добротна і часто стильна.
Тризірковий готель найбільш підходить для туристів середнього
класу, яким потрібний нормальний комфорт за середню плату. За
загальними правилами у такому готелі в кожному номері повинно бути
радіо (інколи телевізор) і кондиціонер, а також ванна і туалет. Щодня
повинно проводитися прибирання в номері, білизна міняється раз в три
дні, а рушники - щодня. У номерах не виключена наявність рослин,
килимів, набору письмового приладдя. Список додаткових послуг за
окрему платню досить широкий - прання, дрібний ремонт одягу,
хімчистка, чищення взуття. У тризірковому готелі має бути бізнес-центр, з
підключеними до Інтернету комп'ютерами, обмін валюти, перукарня,
ресторан або кафе, кімната побутового обслуговування, наявність
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магазинів або точок продажу сувенірів, різних необхідних дрібничок
(наприклад, для особистої гігієни, канцелярського приладдя тощо), паркінг
або стоянка. Адміністрація може забронювати квитки на всі види
транспорту.
Зазвичай готелі три зірки пропонують якісне обслуговування і
необхідний рівень послуг - сніданок, що входить у вартість номера, повну
обстановку номера, що включає кондиціонер, телебачення, комфортні
меблі, ванну кімнату, регулярне прибирання. В усіх розглянутих готелях
цілодобово працює служба прийому і розміщення, яка допоможе створити
умови для приємного і незабутнього відпочинку.. Номери в готелях
укомплектовані телевізором з супутниковими каналами і письмовий
столом з приладдями. Санвузли укомплектовані необхідною сантехнікою і
викладені плиткою. Гості можуть скористатися безкоштовним туалетним
приладдям (засоби гігієни і парфюмерія), тапочками, набором рушників.
Кожен номер має міні-бар, телефон і доступ в Інтернет. Також є дзеркало,
сейф. Добре продумана звукоізоляція дає можливість відволіктися від
міської

метушні

і

насолодитися

відпочинком.

У

готелях

також

передбачено кондиціювання кожного номера. В готелях категорії три зірки
працює доставка преси.
До платних послуг, що надаються готелями категорії три зірки
належать: трансфер; додаткове прибирання на прохання гостя (від 350 грн.
в середньому в Україні); екскурсії; послуги пральні і хімчистки; послуги
перекладача; замовлення таксі; парковка з охороною поряд з готелем (за
попереднім запитом); замовлення і доставка квитків; виклик екстреної
медичної допомоги; оренда транспорту і яхт; послуги підземних паркингів,
наявних у місті тощо.
Всі готелі категорії три зірки пропонують клієнтам високий рівень
послуг, незалежно від мети перебування: комфортабельні номери для
відпочинку або просторі і обладнані конференц-зали для роботи.
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Дуже важливим елементом організації роботи готелю є культура
обслуговування, тобто робота із клієнтами на основі певних правил,
процедур, практичних навичок і умінь. Культура обслуговування
виробляється кожним готелем і значною мірою залежить від керівництва
закладом. Прояв високої культури обслуговування визначається через
поведінку персоналу, який чітко знає, як діяти у будь-якій ситуації і що від
нього чекають клієнти і керівництво, а також тим, що висока культура
робить усіх працівників цілеспрямованими і примушує з повагою
відноситися до свого готелю. Ця повага, безумовно, передається і клієнтам
закладу і викликає бажання знов скористатися послугами готелю, що
сподобався. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
персоналу є важливою складовою роботи адміністрації.
Важливим чинником успіху готелю є нове сприйняття матеріальної
бази клієнтами. Сучасний гість оцінює готель по доглянутості і
архітектурній цінності фасаду і усієї будівлі, ефектності і, частенько,
неусвідомлюваній комфортності вестибюля та номерів, умінню агента по
бронюванню із декількох пропозицій вибрати ту, яка відповідає вимогам та
пояснити відмінності між категоріями номерів і допомогти зробити
кращий вибір.
В готелях три зірки обов’язковим є наявність кафе або ресторану.
Між стандартами обслуговування, прийнятими в ресторанах готелів, і
стандартами, прийнятими в незалежних ресторанах, є ряд відмінностей. У
ресторанах готелів базові стандарти обслуговування затверджуються на
рівні керівництва готельної корпорації і застосовуються по готелю в
цілому. Багатьох клієнтів ресторанів, що належать готелям, приваблює
однакова якість послуг, що надаються в готелі, або в усіх об'єктах мережі
(якщо це мережа готелів). Під стандартами обслуговування мається на
увазі сукупність процедур і щоденних операцій, що виконуються
ресторанним персоналом і які сприяють максимальному задоволенню
потреб відвідувачів. Слід зазначити, що стандарти виконують функцію
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системи якості послуг і функцію захисту прав споживачів, що допомагає
створити структуровану систему дистрибуції на ринку. Стандарти
дозволяють забезпечити нормальну роботу і гарантований результат.
В наш час наявністю сторінки готелю в мережі Інтернет неможливо
здивувати, скоріше подив викликає відсутність такої, але важливим є й її
оформлення заповнення. Необхідно відмітити, що всі готелі, які були
розглянуті як приклади, надають пристойну інформацію, достатню для
вибору клієнтом відповідного готелю. Завдяки широкій рекламі через
Інтернет для бронювання номерів достатньо зв'язатися з адміністрацією за
допомогою

контактних

даних,

представлених

на

сайтах

готелів.

Кваліфікований персонал надає повну інформацію та надає відповіді на
будь-які запитання, допомогає визначитися із рішенням різних завдань.
Незалежно від того, з якою метою клієнт відвідує місто, готелі три
зірки пропонують найкращі варіанти по комфортному розміщенню і за
адекватними цінами, враховуючи широкий асортимент номерів на будьякий смак. Таким чином, готелі три зірки здатні на теплий прийом,
надають можливість відчути істинний затишок і комфорт. До уваги
клієнтів

пропонується

широкий

спектр

високоякісних

послуг

за

найпривабливішими цінами.
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ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті розглядаються перспективи розвитку туристичної індустрії в
Україні.

Окреслюються

рекреаційного

потенціалу

проблеми

використання

Закарпатської

області

туристськояк

одного

з

найперспективніших для розвитку туризму регіонів.
Ключові

слова:

туристично-рекреаційний

потенціал,

туристично-

рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційний комплекс, туристичнорекреаційний регіон, туристична інфраструктура.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Головною метою
розвитку туризму в прикордонному регіоні є забезпечення його
збалансованості

між

екологічною,

економічною

та

соціальною

складовими. Прикордонне положення Закарпатської області із країнами
ЄС за сприятливих умов співпраці може забезпечити розвиток її
туристичної сфери завдяки залученню позитивного

досвіду реалізації

туристичної діяльності в державах ЄС та сусідніх вітчизняних регіонах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Транскордонному співробітництву у сфері туризму присвячено
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значну кількість робіт. Зокрема, І. А. Дубович досліджує основні проблеми
та перспективи розвитку туризму прикордонних територій[1], О.М. Лютак
вивчає пріоритетні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери
транскордонних

регіонів[7].

Проблематику

дослідження

розвитку

туристичної сфери регіонів України висвітлено у працях вітчизняних
вчених: Л.С. Гринів, В.Г. Гуляєва, М.І. Долішнього, В.Ф. Кифяка та ін.
Цілі статті. Наукові дослідження показують, що маркетингове
забезпечення розвитку туризму прикордонного регіону має організаційнотериторіальне оформлення, реалізація якого можлива через перспективні
нові форми – регіональні туристичні кластери. Тому метою роботи є саме
визначення основних пріоритетних напрямів активізації туристичної
діяльності в Закарпатській області.
Виклад основного матеріалу. Україна являє собою унікальний
комплекс історичних, культурних та природних пам’яток, має вдале
географічне

положення,

сприятливий

клімат,

значні

рекреаційні

можливості, що створює передумови для перетворення туризму в одну з
найбільш перспективних галузей економіки. Аналізуючи перспективи
розвитку туристичної індустрії в Україні, перш за все, необхідно
підкреслити,

що

сучасний

туризм

-

це

та

сфера

економіки

і

життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує
практично всі галузі: транспорт, торгівлю, зв'язок, будівництво, сільське
господарство, виробництво товарів народного споживання. Саме це і
визначає туризм як один з найбільш перспективних напрямків структурної
перебудови економіки, який може позитивно вплинути на економічний і
соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей
народного господарства, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу
України на світовій арені. Одним з найбільш привабливих і перспективних
регіонів з точки зору розвитку туризму в Україні є Закарпаття. Його
унікальне прикордонне географічне розташування та багатий природно- й
етнокультурно-ресурсний

потенціал
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забезпечили

області

визнання

найбільш перспективної рекреаційної зони Європи з можливістю
цілорічного (позасезонного) обслуговування туристів.
Межування

на

центральноєвропейськими

західному

кордоні

державами

-

України

Польщею,

з

чотирма

Словаччиною,

Угорщиною і Румунією - сприяє розвитку недорогого (особливо для
мешканців країн Євросоюзу) відпочинку, а переважання сільського
населення краю (70%) успішно демонструє розвиток одного із секторів
розвитку туристичної галузі - сільського туризму. Для отримання
максимальної користі від туризму, прикордонний регіон повинен
розробляти

регіональну

туристичну

політику,

що

базується

на

стратегічному плануванні та є одним із напрямів соціально-економічної
політики держави.
Основною метою маркетингової стратегії розвитку туризму є
створення

високоефективного

конкурентоспроможного

туристичного

комплексу, що забезпечує широкі можливості для обслуговування
українських та іноземних громадян, а також робить значний внесок у
розвиток економіки країни. Для того, щоб реалізувати цю стратегію у
сфері туризму, необхідно створити організаційну структуру, спроможну
здійснювати пошук необхідної інформації, забезпечувати її узгодження
між фірмою та оточенням, а також приймати раціональні рішення,
пов'язані з функціонуванням підприємств на ринку. З цією метою у
туристичних регіонах на адміністративному рівні повинні створюватися
відділи і посади, відповідальні за формування туристичного продукту та
його підтримку, пошук потенційних ринків збуту [2,418с].
Сьогодні туристично-рекреаційна галузь є пріоритетним напрямком
розвитку економіки області. Мальовничі ландшафти, природні об’єкти
(озеро Синевир, солоні озера та інші), багаті культурні, історичні, етнічні
традиції, широка мережа туристично- рекреаційних та санаторнолікувальних закладів дають можливість розвивати різні види туристичної
діяльності. Зростає зацікавленість іноземних туристів у відвідинах регіону.
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Закарпаття має унікальні передумови формування на ринкових засадах
рекреаційно-туристичного комплексу, а саме:
 географічні - вигідне географічне положення створює певні
переваги для прискореної інтеграції в європейські структури, єдина
область України, яка межує з чотирма центральноєвропейськими
державами;
 історичні - своєрідність краю, де збереглась висока культура
господарювання, традиції і навики місцевого населення, що у поєднанні з
близькістю країн Західної Європи створює передумови для швидкої
адаптації населення до ринкових умов господарювання;
 транспортні - розвинута мережа автомобільних доріг та залізниць з
врахуванням зручного географічного положення може принести реальну
вигоду області;
 природні - наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних
вод, лісів, значних запасів підземних і поверхневих вод, інших корисних
копалин індустріального значення, ландшафтно-кліматичних зон (на
Закарпатті знаходиться найбільша вершина Українських Карпат - гора
Говерла (2061); бере свій початок одна з найбільших річок Європи - Тиса;
єдина в Україні Долина нарцисів - поблизу м. Хуст; високогірне озеро
Синевир, розташоване на висоті 989 м;);
 рекреаційні - область володіє потужним природним потенціалом
для санаторно-курортного лікування та оздоровлення людей, який може
перетворити рекреаційну сферу в одну з провідних галузей економіки
області;
 екологічні - порівняно низький рівень забруднення довкілля та
виняткова екологічна роль Карпат на континенті сприяють позитивному
іміджу області.
Закарпатська область має успішний досвід реалізації транскордонних
проектів у сфері туризму, серед яких:
735

- «Велокраїна» (в рамках програми транскордонного співробітництва
Румунія – Молдова - Україна);
- проект «Зелені Полонини» - зелена магістраль для розвитку
туризму та співпраці;
- проект «Управління транскордонними дистанціями в Закарпатській
області та Саболч-Сатмар-Березькому регіоні»;
-

«Гостинний

багатокультурного

дім»

-

Програма

екоагротуризму:

розвитку

туризм,

транскордонного

обмін

культурними

цінностями, економічний розвиток;
- проект «Міст через українсько-словацький кордон»;
- проект Програми добросусідства Польща – Білорусь – Україна за
фінансової підтримки ЄС «Створення передумов для розвитку туристичної
інфраструктури прикордонних територій на базі замкових комплексів»[6].
Саме практика здійснення таких проектів сприяє налагодженню контактів
із зарубіжними партнерами і дає змогу розробляти спільну стратегію дій.
Туристична індустрія Закарпаття формується на основі узгодження обсягів
туристично-рекреаційного

потенціалу,

туристичних

господарств

й

інфраструктури та туристичних потоків. Вона забезпечує значний внесок в
економіку краю, сприяє створенню нових робочих місць, знайомить
туриста

з

культурними,

історичними

надбаннями,

природним

середовищем. Однак її ефективний розвиток неможливий без залучення
висококваліфікованих фахівців, котрі б володіли необхідним багажем
знань у цій сфері, на основі яких можна приймати справді професійні
рішення. Однак наявний потенціал реалізований недостатньо насамперед
через відсутність повноцінної, адаптованої до ринкових умов державної
політики розвитку вітчизняного туризму, через низьку його економічну
ефективність, що зумовлює виникнення низки проблемних питань в даній
сфері. На сьогодні основними проблемами в туристичній галузі Закарпаття
залишаються:
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 слабка комунікаційна доступність перспективних для освоєння в
туристично-рекреаційних цілях територій (незадовільний стан доріг,
відсутність електрифікації, телефонізації);


відсутність

достатньої

кількості

кваліфікованих

кадрів

та

спеціалізованих закладів освіти по їх підготовці;
 недостатньо розвинена сервісна інфраструктура територій та
інфраструктура галузі;


відсутність

законодавчо-встановленого

механізму

реєстрації

особистих селянських господарств, які надають послуги у сфері сільського
зеленого туризму.
За перше півріччя 2014 року обсяг послуг, наданих турфірмами
області, перевищив 15 млн. грн.; платежі до бюджету становили 2,7 млн.
грн. [7]. Щоб туристично-рекреаційні послуги займали вагомішу частку, а
в перспективі вийшли на перше місце у наповненні бюджету та створенні
робочих місць, галузь повинна розвиватися випереджаючими темпами. За
нинішніх обсягів капіталовкладень очікуваного її процвітання чекати
доведеться довго. Доречно нагадати, що, за незначним винятком,
матеріальна база по прийманню гостей у Закарпатті була створена за
радянських часів і раніше. Вона часто морально застаріла, фізично
зносилася і нині, щоб відповідати сучасним вимогам, потребує не одного, а
сотень мільйонів. Незважаючи на складну економічну ситуацію та значну
кількість проблем в сфері туризму, в останні роки дана галузь все ж
демонструє певну позитивну динаміку. Зокрема, кількість обслуговуваних
туристів з 2013 по 2015 рік збільшилася більш, ніж на 70%. За І півріччя
2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість
обслуговуваних туристів також зросла на 2%, хоча таке зростання
спричинене переважно зростанням кількості подорожуючих за кордон.
Спостерігається також певна активізація процесів розбудови туристичної
інфраструктури області. Так, в останні роки було збудовано сучасні
санаторні комплекси «Теплиця», «Термал-Стар», «Карпатія», «Квелле
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Поляна», «Сузір'я», «Боржава», «Гірська Тиса», «Синяк», а також
туристично-рекреаційні та готельно- ресторанні комплекси «Reikartz
Карпати», «Ренесанс», «Червона рута», «Богольвар», «Воєводино»,
«Водограй», «Карпатський мисливець», «Континент», «Унгварський», які
користуються значним попитом серед відпочиваючих. Розвивається також
інфраструктура вздовж основних транспортних магістралей, починаючи з
пунктів перетину державного кордону і до кордонів з іншими областями
України. Серед об'єктів, які входять до цієї інфраструктури, найкраще
вирізняються такі готельно- та мотельно-ресторанні комплекси: «Chalet»
(Свалявський район), «Наталі» (Воловецький район), «Червона гора»
(Мукачівський район), «Європа» (Ужгородський район), «Гелікон» та
«Фемелі» (Берегівський район) та інші. Центральним та місцевим органам
влади з питань рекреації і туризму в найближчий термін необхідно
вирішити масштабні завдання щодо:
 створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
 забезпечення стимулювання розвитку туризму в депресивних
регіонах;
 створення нових робочих місць;
 запровадження реальних механізмів стимулювання будівництва і
реконструкції готелів та інших об'єктів туристичної та курортнорекреаційної сфери;
 створення прозорого та цивілізованого туристичного і курортного
ринку;
Висновки. Отже, Закарпатська область, маючи вигідне географічне
положення та геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу,
наявність значних природно-рекреаційних ресурсів та історико-культурних
пам'яток, працелюбне і гостинне населення, може забезпечити належну
віддачу від цього потужного потенціалу, використати його в інтересах
активного відпочинку та оздоровлення лише за умови державної
підтримки та чіткої організації туристичної діяльності, залучення
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інвестиційного

капіталу,

зміцнення

існуючої

та

створення

нової

матеріально- технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих
кадрів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕНЕДЖМЕНТ В РЕСТРАННОМУ БІЗНЕСІ
Із набуттям Україною реального суверенітету першорядного значення
набуває впровадження передових організаційно-управлінських технологій
в таку важливу її соціально-економічну сферу господарства як
ресторанний бізнес .
На сучасному етапі розвитку ресторанного бізнесу процесу прийняття
рішень належить провідне місце в управлінні підприємствами, тому що
рішення, прийняті керівником визначають не лише рівень ефективності
його діяльності, але й забезпечують стійкий розвиток об'єкта управління та
утримання ним позицій на світовому ринку. При цьому керівникам
доводиться приймати обгрунтовано-об'єктивні рішення в ситуаціях
виключної складності й непередбачуваності. Компетентність керівника
визначається рівнем ефективності прийнятих ним рішень, вмінням їх
реалізувати й контролювати процес виконання. Колективна раціональна
діяльність на основі професійного управлінського рішення є запорукою
досягнення високої організаційної культури суб'єктів сучасного
ресторанного бізнесу [3 с. 211 ] .
Найважливішими рисами керівника є: професійна компетентність,
високий рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних
питаннях економіки й права, вміння самостійно й оперативно приймати
вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденції
розвитку бізнесу. Досить важливими вважаються також організаторські
здібності керівника: цілеспрямованість, вміння підбирати й ефективно
використовувати кадри, визначати їхні функції відповідно до набутого
рівня знань, делегувати їм певний обсяг повноважень. Керівник повинен
чітко визначати й використовувати можливості й здібності працівників,
виявляти турботу про умови їх праці і побут, створювати позитивний
соціально-психологічний клімат у колективі[2 с. 12 ] .
Одним із головних критеріїв здійснення ефективної менеджерської
роботи є координація діяльності різних структурних підрозділів у процесі
надання певних видів послуг.
Запорукою ефективності менеджменту ресторанного бізнесу є
реалізація його контролюючої функції. Дієвий і надійний контроль з боку
керівництва є важливою й вирішальною умовою ефективного управління,
якщо здійснюються три основні його стадії: встановлення фактів, критична
їх оцінка й розробка заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства.
Найважливішим завданням менеджменту у готельно-ресторанному
бізнесі є організація виробництва й надання послуг високої якості з
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урахуванням інтересів споживачів і забезпечення стабільного становища
підприємства на ринку послуг.
Менеджмент ресторанного бізнесу є особливою наукою. Він поєднує
питання економіки, планування, економічного аналізу, організації
діяльності, психології, соціології, педагогіки, права, кібернетики та ін.
В основу розвитку сучасного менеджменту ресторанної сфери
покладені досягнення практично всіх наукових шкіл управлінського
спрямування. Дослідження логіки розвитку менеджменту як невід'ємного
атрибуту розвитку -ресторанного бізнесу в умовах постійної
нестабільності середовища є необхідною умовою для підтримання
конкурентоздатності підприємств.
Усі підприємства ресторанного бізнесу являють собою складні
соціальні системи, всередині яких можна виділити дві складові:
виробництво послуг і управління. Ці складові підпорядковані одна одній і
перебувають у певних відносинах між собою. Вихідним моментом їхньої
взаємодії є цілі функціонування цих організаційних утворень, для
досягнення яких система управління впливає на сферу виробництва
послуг. Існує і зворотній зв'язок між зазначеними складовими - зміни у
сфері виробництва послуг зумовлюють корегування управлінського
процесу. Керівники підрозділів і підпорядковані їм працівники вступають
у певні відносини, які визначаються як управлінські й виступають
предметом менеджменту. Управлінські відносини визначаються не лише
стосунками між керівниками й підлеглими. Предметом дослідження
менеджменту є всі види виробничих і міжособистісних стосунків між
працівниками в межах підприємства.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин основним чинником,
що обумовлює ефективність господарської діяльності підприємства на
ринку, є його забезпеченість висококваліфікованою робочою силою.
Діяльність, пов'язана з організацією та поданням послуг громадського
харчування, займає одне з провідних місць у сфері обслуговування і є
одним з високоприбуткових видів економічної діяльності. У сфері
ресторанного бізнесу високою залишається частка збиткових підприємств,
що пов'язано, насамперед, з проявом виробничих і фінансових ризиків,
джерелом виникнення яких є дефіцит кваліфікованого персоналу, висока
плинність кадрів, низький управлінський потенціал підприємств .Аналіз
сучасного стану людських ресурсів підприємств сфери ресторанного
бізнесу показує, що проблема оцінки, раціонального використання та
ефективного їх відтворення стає першорядною [1 с. 6] .
Зміни, які відбуваються в політичному, економічному, соціальному
просторі України, націлені на побудову нової економіки, що ґрунтується
на ринкових відносинах. Основними технологіями ринкової економіки
вважається менеджмент та одна з його складових – мотивація.Сучасний
ресторанний бізнес перебуває в умовах жорсткої конкуренції, тому топменеджмент має приділяти достатню увагу мотивації своїх робітників, для
того, щоб підприємство могло знаходитись на достатньому конкурентному
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рівні. За допомогою якісно побудованої системи мотивації персоналу на
підприємстві, можна керувати поведінкою працівників та направляти їх на
досягнення цілей фірми.
Отже, щоб вести ефективну господарську діяльність у сфері
ресторанного бізнесу, необхідно володіти теоретичними та практичними
знаннями в області мотивації, вчасно впроваджувати систему мотивації
працівників, шукати нові шляхи покращення ефективності роботи.
Список використаних джерел :
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Оксана Гончаренко
Науковий керівник: Горшков М. А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Туристичний ринок сьогодні – це складна, динамічна та змінна
система. Посилена конкуренція на цьому ринку є наслідком зростання
чисельності туристичних підприємств, які до того ж мають майже рівні
можливості та недостатньо диференційований туристичний продукт. За
умов повільного зростання попиту конкурентна боротьба переноситься в
сферу «переманювання» клієнтів від конкурентів, що потребує нових
стратегічних ідей та нестандартних маркетингових рішень. До того ж,
туристичні підприємства не повністю використовують маркетингові
заходи – більшою мірою лише формально. Один або декілька працівників
підприємства відповідають за дослідження ринку, позиціонування послуг
та в деяких випадках за відстеженням дій конкурентів. Саме тому
покращення професійної діяльності туристичних підприємств позитивно
відобразиться на стані туристичного бізнесу в Україні [1].
Інструментарієм для вирішенням даної неузгодженості між
різноманітним асортиментом послуг туристичних підприємств і невеликою
кількістю споживачів цих послуг може слугувати маркетинговий
менеджмент. Він забезпечує пошук для підприємства «свого» клієнта та
його утримання, оскільки статистика свідчить, що утримання клієнта
становить лише 20 % від суми, яку необхідно затратити на залучення
нового клієнта. Саме він дає змогу суб’єктам господарювання провадити
моніторинг маркетингового середовища, забезпечувати процес підготовки,
ухвалення і виконання оптимальних управлінських рішень, контролювати
ефективність функціонування системи маркетингового управління.
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Маркетинговий менеджмент у літературі розглядається як процес,
основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація планів і
контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення
і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення
цілей підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту,
збільшення частки ринку тощо) [3].
Процес маркетингового менеджменту починається із аналізування
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, визначення його
сильних та слабких сторін, тобто за допомогою проведення SWOT-аналізу.
Після визначення стратегічних альтернатив діяльності туристичного
підприємства та вибору його цільових ринків підприємство формує
маркетингову стратегію діяльності. Маркетингова стратегія стосується
діяльності усього підприємства, і її повинні дотримуватись усі працівники
підприємства, а не лише працівники відділу маркетингу (якщо такий є на
підприємстві). Якщо на підприємстві відсутній відділ маркетингу, то після
розроблення комплексу маркетингу організовується відповідний відділ [2].
Маркетинговий менеджмент за своєю суттю зачіпає усю систему
управління підприємством і таким чином зменшує можливість його
застосування лише у межах відділу маркетингу. Саме тому маркетинговий
менеджмент виконує загальні функції менеджменту, зорієнтовані на ринок
та споживача.
До основних функцій маркетингового менеджменту належать [3]:
– аналізування: діагностика зовнішнього і внутрішнього середовища,
дослідження ринку, його кон’юнктури, дослідження характеристик і
поведінки суб'єктів цільових ринків фірми, позиціонування послуг;
– планування : формування маркетингової стратегії, формування
планів маркетингу на основі досліджень, розроблення маркетингових
програм;
– організування : реалізація встановлених планів, формування
організаційної структури маркетингу на підприємстві, розроблення
конкретних завдань, визначення повноважень і відповідальності за
реалізацію маркетингових заходів;
– мотивування : розроблення та реалізація матеріальних та моральних
стимулів для персоналу, підтримання корпоративного духу організації;
– маркетинговий контроль : контроль за дослідженням ринку,
виконанням маркетингових програм, виправлення виявлених похибок,
аудит маркетингу.
Сучасний маркетинговий менеджмент на туристичному ринку
України відрізняється значною специфікою в окремих регіонах, областях,
суб'єктах та об'єктах ринкової економіки. Основними характеристиками
сучасного маркетингового менеджменту є [5]:
– необхідність вивчення споживчого попиту, що є першоосновою для
побудови оптимального асортименту послуг та їх реалізації;
– націленість на досягнення кінцевого результату, яким є можливість
реалізації послуг чи тур- продукту на ринку;
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– інтеграція стратегії активного пристосування до ринку з
цілеспрямованим зворотним впливом і створення умов для відтворення
попиту;
– прогнозування діяльності організації з урахуванням зовнішніх
факторів;
– врахування соціальних та екологічних факторів, які обумовлюють
можливість вирішення актуальних суспільних проблем і формують
додаткові конкурентні переваги.
Крім того, використання системи маркетингового менеджменту на
підприємстві необхідно поєднувати із застосуванням нових інформаційних
технологій, організації інформаційних потоків, а також різних рекламних
засобів для створення позитивного іміджу підприємства та завоювання
позицій лідера на туристичному ринку [4]. Туристичні агентства
використовують інформаційні технології шляхом впровадження
комп‘ютерних систем бронювання (КСБ), відеосистем, систем
взаємодіючих відеотекстів, без яких неможливо представити щоденне
планування і управління операціями. Найбільшими комп'ютерними
системами резервування (бронювання) на міжнародному ринку туризму є
системи AMADEUS, Worldspan. Комп'ютерні системи резервування значно
впливають на всю туристичну галузь, а формування системи
маркетингового менеджменту на більшості туристичних підприємствах
України дасть змогу вивести її на новий , кращий рівень функціонування.
Використання інформаційних технологій та засобів реклами є
необхідною
умовою
функціонування
системи
маркетингового
менеджменту на туристичному підприємстві. Крім того, використання цих
інструментів маркетингового менеджменту необхідно специфіковувати
відповідно до діяльності окремих туристичних підприємств.
Отже, функціональне спрямування маркетингового менеджменту
пов'язане з тісними контактами ринку через маркетингову функцію з
виробничою, постачально-збутовою, фінансовою, адміністративною та
іншими функціями підприємства для отримання прибутку .
Маркетинговий менеджмент повинен своєчасно виявляти потреби ринку і
на основі мобілізації фактичних та потенційних можливостей підприємства
задовольнити їх своєчасно і більш ефективним способом, ніж конкуренти.
Зробити це можливо тільки за повної спрямованості всіх функціональних
підрозділів підприємства на досягнення його ринкових цілей.
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Оксана Гончаренко
Науковий керівник: Боковець В. В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність даної теми полягає в тому, що у туризмі імідж
підприємства має визначальне значення, оскільки туристичну послугу
неможливо продемонструвати потенційному клієнтові. Тільки позитивний
імідж підприємства забезпечує вибір її як місце відпочинку, лікування і
оздоровлення. Створення такого іміджу повинне стати частиною загальної
стратегії розвитку туризму в Україні. Будь-які кроки підприємства на
туристичному ринку повинні бути ретельно вивірені і сплановані на
перспективу.
Формування позитивного імідж підвищує конкурентоспроможність
фірми, привертає споживачів і партнерів, прискорює продажу, полегшує
доступ до ресурсів (фінансових, інформаційних, людських, матеріальних) і
ведення операцій [1].
Імідж - це образ фірми в поданні цільових аудиторій, сукупність
впізнаваних критеріїв образу підприємства який створюється в свідомості
людини про підприємство та його діяльність.
Основними завданнями іміджу організації є:
 підвищення престижу фірми;
 підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо
просування товару;
 підвищення конкурентоспроможності фірми;
 формування та реформування громадської думки про фірму.
Позитивний образ будь-якої фірми, у тому числі і туристської,
починається з назви. Фахівці з маркетингу вважають, що назва фірми, її
товарний знак мають велике значення як частина представництва. Образ
фірми у свідомості споживача нерозривно пов'язаний з її назвою. Воно є
візитною карткою туристичної фірми. Особливо важливо це для
туристських фірм, так як при покупці туристського продукту (турпутівки),
туристських послуг важливу роль грає відношення туриста до фірми, тісно
пов'язане з ідентифікацією та гарантійною довірою клієнтів. Роль назви
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фірми зростає в міру розвитку ринку. Нерідко засновники зарубіжних фірм
оголошують конкурс і платять чималі гроші за вдалу назву.
На імідж фірми працюють і її емблема, і її товарний знак.
Використовуючи добре відомі товарні марки (наприклад, "Американ
Експрес", "Інтурист" та ін.), компанії можуть отримати суспільне
визнання, широке поширення і більш високі ціни.
У створенні іміджу фірми свою роль відіграє і офіс - його місце
знаходження, інтер'єр, обладнання. Обстановка в офісі повинна бути
солідною - це заспокоює клієнтів і викликає довіру у партнерів.
Повагу і визнання отримує та фірма, яка співпрацює з відомими
партнерами. Широко відома приказка: "Скажи мені, хто твій друг, і я
скажу, хто ти". Ця приказка має безпосереднє відношення і до формування
іміджу туристської фірми. Маркетологи і іміджмейкери радять широко
висвітлювати свої партнерські взаємини з відомими, сильними і солідними
компаніями [2].
Членство в міжнародних туристських організаціях також працює на
імідж фірми. Не кожна міжнародна організація, яка дорожить своєю
репутацією, прийме фірму у члени. За членство в них потрібно платити
членські внески. А це говорить про платоспроможність і прибутковість
фірми.
Культура обслуговування, чіткість, швидкість все це має значення
для створення позитивного образу туристської компанії. Навіть форма її
співробітників. Форма, якщо вона є, повинна бути витримана в кольоровій
гамі емблеми компанії, її товарного знаку. Наявність форми створює
враження не тільки корпоративності, а й дисципліни, що, у свою чергу,
викликає відчуття надійності. Надійність - одне з найважливіших
споживчих якостей туристського продукту і відповідно одне з
найважливіших якостей, що впливають на імідж фірми. Виконуй обіцяне
клієнтам, що не допускає зривів в обслуговуванні - і так багато років - і
позитивний імідж тобі забезпечений [3].
Паблік рілейшнз (PR) - також важлива частина у створенні
позитивного образу. Громадські зв'язки, що мають місце в даному випадку,
безкоштовні (на відміну від реклами), але вплинути на них неможливо
нічим, крім високої якості обслуговування. Тому вся робота з організації
туристської справи повинна бути на рівні, що не допускає поганої
інформації [4].
Туристські організації працюють в умовах жорсткої конкурентної
боротьби за клієнта. Загострення конкурентної боротьби між організаціями
призводить до того, що перед кожною туристською фірмою постає
проблема пошуку власних позицій маркетингових досліджень ринку,
створення і просування привабливого продукту, підбору кваліфікованих
кадрів, залучення потенційних клієнтів.
Високоякісне обслуговування своїм клієнтам можуть запропонувати
тільки ті фірми, які цілеспрямовано формують образ у поданні аудиторії,
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що виділяє певні ціннісні характеристики і покликаний надавати
психологічний вплив на споживачів з метою реклами.
Позитивний образ туристської фірми створюється основною
діяльністю підприємства та рекламно-інформаційною роботою. Тільки
позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність фірми, привертає
споживачів і партнерів, прискорює продажі. Це фактор довіри клієнтів до
фірми і її продукції, а отже фактор процвітання самої фірми, її власників та
її працівників .
Імідж туристкою фірми повинен відповідати ряду принципів:
незмінність назви; асоціація з випущеною продукцією; стислість,
благозвучність, естетичність; неповторність назви; прийнятність назви для
іноземців [5].
Отже, імідж туристичного підприємства є важливим і невід’ємним
елементом всієї діяльності фірми. Формування позитивного іміджу
підприємства являє собою складний і багатогранний процес, що вимагає
особливої уваги і великих зусиль.
Акцентування уваги керівників на основних аспектах формування
позитивного іміджу туристичного підприємства і на формуванні та
підтримці розвитку внутрішнього іміджу організації, дозволить їй
закріпити власні ринкові позиції на найдовший проміжок часу.
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Ольга Задорожна
Науковий керівник: Махначова Н. М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Персонал – є основною складовою будь-якого туристичного
підприємства, тому важливо правильно управляти трудовими ресурсами.
Успіх фірми на пряму залежить від її працівників. Саме тому з великої
кількості функціональних сфер управління слід виділити – управління
персоналом: його кількість, завантаженість, кваліфікацію, мотивацію,
винагороду і т.д. Управління персоналом в першу чергу зосереджено на
досягненні цілей підприємства.
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Хороший керівник зазвичай визначається по тому як він ставиться до
своїх підлеглих, чи враховує він їх міркування, ініціативу, чи заохочує
працівників та як він оцінює свої можливості.
Головною функцією в управлінні персоналом є реалізація своїх
можливостей, якісне виконання обов’язків підлеглими та у мотивуванні
працівників. Важливо вміти спілкуватись з персоналом, знати яким чином
можна досягти поставлених цілей та створити всі необхідні умови для
якісного виконання всіх завдань [1].
Варто зазначити, що здобутки туристичної фірми зумовлюються
вмінням менеджерів спілкуватись між собою у колективі, досягати
консенсусу між собою у вирішенні проблем.
Керівництво людськими ресурсами спрямовується у ефективному
користуванні потенціалом працівників.
Одним із основних принципів управління персоналом є
відповідальність персоналу за виконане завдання, кожний працівник
повинен знати кому він підпорядковується і хто може управляти ним.
Керівник туристичної фірми повинен чітко формулювати мету завдання,
аби працівники могли розуміти в якому руслі їм слід працювати, і
застосовувати для цього всі свої знання та навички. Директор має не
заставляти працівників виконувати свою роботу, а настановляти їх на
вирішення тих чи інших питань.
Для кращого функціонування підприємства існують стимулювання
працівників у вигляді інформаційних турів, конференцій, курсів
підвищення кваліфікації, семінарів та ін. Все це призводить до
професійного розвитку працівників, їх компетентності, а зокрема і високої
конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможні
працівники
позиціонують себе як висококваліфіковані кадри не лише у власній
організаційній структурі, але й за її межами. Кожний керівник повинен
піклуватись про підвищення компетентності своїх підлеглих, адже
розвиток персоналу, дозволяє перенести організацію на більш вищий
організаційний рівень [2].
Стрімкий розвиток сфери послуг, зокрема туризму, веде за собою
наявність справжніх фахівців своєї справи, які зможуть поєднувати
практику та знання.
Важливо нині забезпечити сферу туризму фахівцями в даній сфері.
Туризм така галузь індустрії, де працівники постійно перебувають у
контакті з клієнтами, і вони повинні толерантно та ввічливо доносити всі
свої знання та навички.
Організоване управління персоналом призводить до формування
кваліфікованого і професійного персоналу, якому властиві такі ознаки, як:
- обізнаність;
- вихованість та коректність;
- відповідальність;
- комунікабельність.
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Наслідком ефективного управління туристичним підприємством є
зацікавленні та віддані працівники, які відповідають за виконану роботу,
подають нові ідеї та вдосконалюють свої знання [3].
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна висловитись, що для
успішної роботи будь-якого, зокрема і туристичного, підприємства
потрібний хороший керівник, який зможе стимулювати працівників та
використовувати їх потенціал. Як говорив Теодор Рузвельд:
«Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми».
Список використаних джерел:
1. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник /
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2. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства :
навч. посіб. / Р. І. Балашова – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 184 с.
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Науковий керівник: Постова В. В., асистент
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Ресторанне господарство – це заклади харчування та відпочинку, що
характеризуються єдністю організації виробництва та обслуговуванням
споживачів, але відрізняються за типами і класами.
Управління закладом ресторанного господарства (ЗРГ) – це різні
методи впливу на ресторанні господарства для росту і удосконалення
виробничих, торговельно-економічних процесів вироблення продуктів
власного виробництва, їх збут та обслуговування споживачів.
Прикладом організації управління в ЗРГ є діяльність директора
закладу який узгоджує і координує діяльність як персоналу, так і своїх
заступників.
Керування підприємством ресторанного господарства є досить
важким, і потребує чітко поставлених цілей і завдань закладу та їх
виконання. Адже чим більший заклад, тим розгалуженішою є його
структура, для точнішого контролю всіх підрозділів та чіткого
функціонування ресторанного господарства [1].
Заклад ресторанного господарства має досить складну структуру:
виробничі підрозділи (виробництва, цехи тощо) та функціональні
підрозділи (керівництво, відділи тощо). ЗРГ самостійно встановлює свою
організаційну структуру, кількість працівників та штатний розпис
підприємства.
Штатний розпис є підставою для вирішення кадрових питань, яку
кількість працівників потрібно закладу, узгодження посадового окладу та
тарифної ставки працівника. Даний документ слугує нормативно-правовим
актом на підприємстві. Штатний розпис підприємства – це основа для
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розробки планового фонду заробітної плати, що містить в собі премії,
надбавки. Планування праці у ЗРГ здійснюється відповідно до кваліфікації
працівників [2].
Ресторанне господарство має декілька видів графіків виходу на
роботу працівників: двобригадний, лінійний, стрічковий, підсумкового
обліку робочого часу, комбінований.
Під час лінійного графіку на роботу виходять всі працівники, але
робочий день складає 7-8 годин, і кожний працівник завантажений
рівномірно. Графік підсумкового обліку робочого часу встановлюється,
коли чітко не можна визначити робочий день працівників. Для
двобригадного графіку характерним є наявність двох однакових бригад, з
однаковою кількістю осіб, що змінюються через день. Стрічковий
передбачає вихід працівників у певний проміжок часу, на протязі дня
відповідно до завантаженості закладу [4].
Ресторанне господарство може самостійно створювати свої
підрозділи, філії, відділення тощо, воегулювати це з місцевими органами
влади.
З чітко налаштованою системою організації управління ЗРГ,
підприємство буде працювати стабільно та злагоджено. Структура
управління необхідна для розподілу обов’язків між працівниками та
підрозділами [1].
Організаційна структура засобів ресторанного господарства має три
основних види: лінійну, функціональну та лінійно-функціональну.
Лінійна структура зосереджує всю владу та відповідальність за
підприємство у руках однієї людини, частіше керівника закладу. Всі накази
у даній системі йдуть лінійно, тобто від одного керівника до іншого, не
оминаючи жодної ланки підприємства. Така система властива сильним та
стабільним організаціям, які вміють злагоджено діяти.
У функціональній структурі всі працівники підпорядковуються як і
директору закладу так і своїм керівникам. Функціональна структура
розподіляє персонал закладу відповідно до їх знання та навичок, що
дозволяє краще функціонувати ЗРГ.
Лінійно-функціональна структура характеризується тим, що накази
кожний підрозділ отримує лише від власного керівника, але вся діяльність
таких підприємств розподілена за професійною компетенцією працівників.
Перевагою даної структури є те що вона ввібрала в себе лише позитивні
якості двох попередніх систем організації [3].
Отже, як підсумок, можна підкреслити те, що управління закладом
ресторанного господарства є досить складний, але вагомий процес. Для
кращого функціонування закладу потрібно аби персонал виявляв інтерес
до своєї роботи та був компетентним, що забезпечить високу
конкурентоспроможність на ринку ресторанного бізнесу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогодні в світі
існує безліч успішних закладів ресторанного господарства, які спрямовані
на різноманітний сегмент споживачів, тому наявна велика конкуренція і
через це власнику ресторанного бізнесу потрібно завжди креативно
мислити, вводити різноманітні інновації, як в дизайні інтер`єру ресторану
так і в меню. І звичайно ж, одним з головних критеріїв управління є
спостерігання та розвиток професійних навичок свого персоналу.
Звідси випливає основна мета даної роботи - це дослідження та
визначення ефективних методів управління саме в сфері ресторанного
господарства.
В закладах харчування весь трудовий колектив можна поділити на
адміністрацію і персонал. До персоналу, зазвичай, відносять:
1) робочий персонал, який безпосередньо контактує з відвідувачами,
до них відносяться офіціанти, бармени, сомельє тощо;
2) робочий персонал другої лінії, до функціональних обов'язків яких
не входить контакт з гостями. Вони підтримують приміщення і
обладнання в робочому стані й готують продукцію до подачі;
3) виробничий персонал (шеф-кухар) [1].
Відомо, що сучасні умови господарювання вимагають творчого й
наукового підходу й певних навичок і досвіду. Тому зростання
професійного потенціалу керівника, рівня його компетентності у вирішенні
дедалі складніших ситуацій залежить насамперед від тривалості його
практичної діяльності. Практичний досвід допомагає керівникові
віднаходити найефективніші методи управління, озброює його вмінням
раціонально організувати працю підлеглих, ефективно мобілізовувати
творчу ініціативу колективу.
Методи управління характеризуються сукупністю прийомів впливу
на колектив для активізації його діяльності з метою досягнення
поставлених перед ним цілей. Виділяють такі основні методи управління
персоналом: економічні, організаційно-адміністративні та соціальнопсихологічні [2].
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Між іншим, досить таки ефективним методом розвитку навичок
персоналу є міжнародний обмін спеціалістів. До прикладу, відомо, що
Тернопільський ресторан «Тропік» вдало прийняв участь у програмі
німецького уряду «Служба старших експертів» та виграв у конкурсі. І
тепер у закладі працює міжнародний експерт Фолькер Бухман, який
приїхав до України із Німеччини. Він упродовж 25 років працював шефкухарем і бізнес-тренером, а також 20 років був готельним менеджером і є
власником готельно-ресторанного закладу, має власний досвід успішного
ведення ресторанного бізнесу, тому консультував тернопільський заклад у
питаннях менеджменту, покращення сервісу та меню впродовж трьох
тижнів [3].
Також керівник ресторанного бізнесу повинен вміти розробити
перспективну кадрову політику. Під кадровою політикою розуміють
систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні
напрямки роботи з персоналом, її форми і методи. Цей напрям дозволяє
включити механізм стратегічного управління рестораном. В умовах
високого рівня невизначеності такий підхід вносить елементи впевненості
в керівництво підприємством і у весь колектив, а також збалансовує
інтереси керівництва і працівників.
За допомогою кадрової політики керівництво ресторану спрямовує
зусилля на своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної
якості й у достатній кількості, забезпечення умов реалізації передбачених
трудовим законодавством прав і обов’язків громадян, раціональне
використання трудового потенціалу, формування і підтримування
ефективної роботи трудового колективу [4].
Кадрова політика ресторану повинна будуватися на наступних
принципах:
− повна довіра до працівника і надання йому максимальної
самостійності;
− у центрі економічного управління повинні бути не гроші, а людина
та її ініціатива;
− результат діяльності підприємства визначається ступенем
згуртованості колективу;
− максимальне делегування функцій управління співробітникам;
− розвиток мотивації працівників.
Отже, досвідчені власники ресторанного бізнесу повинні добре
розуміти, що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому
середовищі і забезпечити успішний розвиток ресторану, їм потрібно
оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та
фінансові ресурси, а й у людські. Тобто створити комфортні умови для
праці, вміти проаналізувати і запроваджувати актуальні методи роботи,
мотивувати та підтримувати ініціативу своїх працівників, навчати та
розвивати їхні вміння й навички. Все це потрібно робити для
продуктивності та покращення свого ресторанного бізнесу.
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СУТНІСТЬ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ
Туризм у сучасному його розумінні з’явився майже півтора
тисячоліття тому і за цей час перетворився із захоплення не чисельної
частини еліти в масове явище. На сьогодні він вважається одним з
найбільш яскравих проявів масової культури, ефективним засобом
задоволення дозвіллєвих потреб людини. Тому в сучасному
туроперейтингу сформувався новий напрямок – туристична анімація.
Варто зазначити, що в Україні питанням теорії і практики анімації в
туризмі приділяють увагу культурологи, соціологи, педагоги. Так,
В.Кірсанов вперше в українській культурології застосував термін
«соціокультурна анімація» у контексті дозвіллєвої діяльності [5], С. Байлик
розкрив спортивно-оздоровчі аспекти готельної анімації [1]. Першим
комплексним дослідженням анімації в туризмі як культурно-рекреаційної
діяльності була книга «Анімація в туризмі», де було запропоновано
культурологічну модель анімації [2]. Наукова площина анімації
створюється в Україні й за рахунок організації науково-практичних
конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Проте, не зважаючи на
досить активне висвітлення теми туристично-рекреаційної анімації в
наукових статтях, обговорення під час семінарів і науково-практичних
конференцій, сутність анімації в туризмі залишається до кінця не
з’ясованою.
Термін «анімація» (лат. anima, animus– душа, дух) активно
використовується для позначення різноманітних аспектів сучасних
інноваційних технологій у сфері туризму. Анімаційна діяльність у туризмі
має свою специфіку, спрямована на вирішення завдань розважального,
пізнавального, оздоровчого та релаксаційного характеру. Вона пов’язана з
культурною спадщиною, об’єктами туризму, туристичними маршрутами та
програмами.
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«Енциклопедія туризму» визначає анімацію як комплекс
туроперейтингу з розроблення і надання спеціальних програм проведення
вільного часу [4, с.5]. Туристична анімація має багатогранний характер,
відповідає розмаїттю потреб, інтересів і запитів туристів.
Для повного розуміння сутності анімаційної діяльності в туризмі слід
розглянути зміст, цілі та завдання анімаційного процесу.
Туристичну анімацію варто розглядати як цілісний процес взаємодії
аніматора з туристами з використанням спланованих засобів впливу та
стимулюванням їх активності і натхнення, оздоровлення та відновлення
життєвих сил в процесі цієї взаємодії.
Основною метою туристичної анімації є відновлення моральних та
фізичних сил туриста, акумулювання його позитивних вражень та
підвищення рівня задоволеності відпочинком. В цьому і полягають основні
рекреаційні функції анімації. В практиці проектування та створення
анімаційних програм також можна виділити наступні функції анімації [3]:
- адаптаційна, яка дозволяє перейти від буденності до відпочинкової
атмосфери;
- компенсаційна, яка звільняє туриста від фізичної, емоційної та
психологічної втоми;
- стабілізуюча, яка викликає позитивні емоції та психологічно
врівноважує;
- оздоровча, яка спрямована на відновлення життєвих сил людини;
- інформаційно-культурна, яка дозволяє отримати нову інформацію
про культуру та звичаї туристичної дестинації;
- освітня, яка дозволяє туристу набути нові знання та навики в процесі
участі в анімаційних програмах, вплинути на розвиток творчих
здібностей,інтелектуально вдосконалитись.
Таке різноманіття функцій анімації обумовило різноманітність видів
анімаційних програм та заходів.
За галузевою ознакою анімаційну діяльність поділяють на туристичну,
готельну, трансферну та рекреаційну.
Туристична анімація – це туристична послуга, яка надається під час
подорожі та відпочинку і передбачає залучення туристів до активної участі
в анімаційно-розважальних програмах. Значення туристичної анімації
полягає в підвищенні якості, привабливості та різноманітності
туристичного продукту, що призводить до збільшення кількості постійних
клієнтів та попиту на турпродукт, підвищення ефективності використання
матеріально-технічної бази турпідприємства та, відповідно, до підвищення
його доходності і рентабельності.
Готельна анімація – це додаткова послуга, яка надається закладами
розміщення, метою якої є пробудження у клієнтів позитивних емоцій,
почуття задоволеності від відпочинку та бажання завітати в готель ще раз.
Готельна анімація є одним із найефективніших методів залучення гостей у
готель та впливає на позитивну оцінку діяльності готельного закладу в
цілому.
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Рекреаційна анімація – це вид дозвіллєвої діяльності, спрямованої на
відновлення духовних,емоційних та фізичних сил людини.
В туризмі та індустрії гостинності під анімаційною програмою
розуміють план проведення розважальних заходів, який об’єднаний
загальним задумом та метою. В залежності від мети та спрямованості
розрізняють наступні анімаційні програми [6].
Спортивні анімаційні програми розраховані на туристів, які
займаються певними видами спорту, і основним мотивом вибору того чи
іншого туристичного закладу є можливість заняття спортом за визначеною
системою тренувань у поєднанні з рекреацією та відпочинком.
Спортивно-оздоровчі анімаційні програми приваблюють туристів, які
полюбляють активні види відпочинку та сприяють відновленню сил і
здоров’я завдяки активним фізичним навантаженням в умовах екологічно
чистого середовища.
Спортивно-розважальні анімаційні програми орієнтовані на туристів
різного віку та соціального статусу та передбачають залучення
відпочиваючих у захоплюючі і веселі конкурси та змагання.
Спортивно-пізнавальні анімаційні програми знайомлять туристів з
культурною та духовною спадщиною туристичної дестинації в процесі
активного відпочинку – піших екскурсій, походів.
Культурно-пізнавальні анімаційні програми мають за мету ознайомити
відпочиваючих з культурно-історичними та духовними цінностями країни
та передбачають відвідування музеїв, театрів, художніх галерей, виставок,
національних фольклорних заходів, концертів, зустрічей з відомими
діячами культури та мистецтва.
Пригодницько-ігрові анімаційні програми передбачають участь
туриста у захоплюючих пригодницьких заходах, рольових іграх та
конкурсах.
Творчі анімаційні програми розробляються з метою залучення
відпочиваючих до творчості.
Видовищно-розважальні
анімаційні
програми
передбачають
відвідування святкових заходів, фестивалів, карнавалів, ярмарок, дискотек,
концертів тощо.
Отже, анімація в туризмі – це спеціально організована туристична
діяльність, що спрямована на стимуляцію рекреаційних, культуроутворюючих, комунікативних процесів у духовній, інтелектуальній і
психофізичній сферах людини. Анімація завжди носить активний характер.
Структура анімаційної діяльності складається зі спеціально організованих
культурних практик.
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Харчування є необхідним у житті кожної людини. Існують тисячі
різноманітних рецептів, смачних страв, прянощів – все це для того, щоб
задовольнити потреби будь-кого. У зв’язку з цим і були створені заклади
ресторанного господарства. Їх основною метою є не тільки надання послуг
харчування, а й задоволення духовних потреби людей, завдяки своїй
атмосфері, інтер’єру, розважальній програмі та найголовніше – хороше
обслуговування персоналом.
Актуальність даної теми полягає в тому, що правильне управління у
закладі ресторанного господарства є запорукою успіху та процвітання
підприємства, збільшення кількості відвідувачів та гарних відгуків про
заклад.
Більша частина закладів ресторанного господарства є невеликими за
розміром. Зазвичай, у штаті не більше 10 осіб постійних працівників. Як
правило, на таких підприємствах управляє сам власник [4, c.8].
Основну частку ЗРГ займають незалежні заклади. Здебільшого вони
представлені «сімейним» невеликим і середнім бізнесом. Саме ці заклади
займають лідируючі позиції у ресторанному бізнесі з високим рівнем
сервісу. Незалежні заклади створюють стійку ринкову політику. Це дає
змогу домінувати їм на ринку. Власники та менеджери ресторанного
господарства докладають максимум зусиль для того, щоб надати своєму
бізнесу неповторних рис, які дозволять створити реальний успіх
підприємства [1,c.122].
У незалежних закладах маркетингова політика значно простіша, ніж у
великих закладах, адже більшість із них обслуговує місцевий ринок. Тому,
основна проблема, яка постає - це постійний пошук ЗМІ для інформування
споживачів та представлення закладу. Також виникають проблеми з
бухгалтерського обліку та підбору, розстановки кадрів, а також контролю
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за виходом готової продукції. Для ефективного управління у закладі
необхідні фахівців, що добре обізнані у питаннях бухгалтерського обліку
та менеджменту.
Великі заклади ресторанного господарства, які об’єднуються у
«ресторанні ланцюги», у своєму штаті мають значно більшу кількість
працівників: генеральний директор, директор з виробництва, директор з
маркетингу, директор з організації прийомів, фінансовий директор,
обслуговуючий персонал (офіціанти, бармени, швейцар).
Структура великого закладу має такий вигляд: власник, генеральний
директор, заступник головного директора, яким підпорядковуються –
директор з виробництва продукції (шеф-повар, директор ресторану,
керівник служби нересторанного обслуговування), директор з маркетингу
(керівник комерційної групи, керівник бенкетної групи) та директор
фінансової служби (головний бухгалтер, касир, керівник служби
персоналу) [5,c.98].
Перед кожним працівником існує певна низка повноважень і
обов’язків, яких вони повинні дотримуватись. Великі заклади
ресторанного господарства дають значні прибутки, тому мають
можливість наймати на роботу висококваліфікованих працівників вузького
профілю. Управляти таким закладом не важко, адже у кожного працівника
є свій обсяг роботи, згідно якого він все і виконує.
Кожного року відкривається все більше закладів ресторанного
господарства, але через 3-5 років вони банкрутують і закриваються. Дедалі
важче стає конкурувати на ринку надання послуг харчування. Кожне нове
підприємство хоче демонструвати свою родзинку, яка не дасть змогу
втратити клієнтів. Та не всі підприємства вміють стабільно та впевнено
стояти на ринку, де багато конкурентоспроможних закладів ресторанного
господарства. Для того, щоб підприємство не вибуло із ресторанного
бізнесу велика увага приділяється саме правильному управлінню закладом
ресторанного господарства [3,c.276].
Мотивація правників – один з найбільш вагомих факторів дотримання
трудової дисципліни та отримання бажаних результатів. Кожен
підприємець по-своєму вирішує як стимулювати своїх працівників до
ефективної діяльності.
Найбільш вагомою мотивацією працівників є гідна заробітна плата.
Коли робітник відчуває, що його праця ціниться – це дає значні зрушення у
вирішенні тієї, чи іншої цілі, яку ставить перед собою підприємство.
Велику роль у стимулюванні відіграють надбавки, премії, компенсації
тощо. Та матеріального стимулювання замало. Потрібно до уваги брати і
нематеріальне стимулювання, що включає в себе: проведення цікавих ігор,
конкурсів для колективу, тренінгів, організація корпоративних вечірок та
інше. Все це є запорукою успіху підприємства та всього колективу, що
працює в ньому [2,c.6].
Отже, якщо правильно створити та організувати управлінську
структуру на підприємстві ресторанного господарства, розприділити
757

обов’язки між персоналом, правильно змотивувати працівників, бути
конкурентним на ринку ресторанного бізнесу, то на заклад чекатиме
шалений успіх та процвітання.
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Актуальність дослідження обумовлена тим, що від розробки і
ефективного застосування системи мотивації праці залежить покращення
результатів продуктивності підприємства.
Мотивувати персонал – значить спонукати до дії, тобто це процес
стимулювання кого-небудь до діяльності, спрямованої на досягнення
певної мети.
Розглянемо типи мотивації і їх реалізацію в закладах ресторанного
господарства:
1. Зовнішня мотивація – обумовлена зовнішніми обставинами.
Наприклад, колега купив новий телефон, необхідно добре попрацювати,
відповідно отримати премію і теж купити новий телефон.
2. Внутрішня мотивація – пов'язана не з зовнішніми обставинами, а
виникла всередині самої людини.
3. Позитивна мотивація – заснована на позитивних стимулах.
Наприклад, якщо добре працювати і самовдосконалюватися – можна
отримати премію або підвищення посади.
4. Негативна мотивація – заснована на негативних стимулах.
Наприклад, якщо запізнюватися на роботу – можна отримати догану і
штраф.
5. Стійка мотивація – заснована на потребах людини, так як вона не
вимагає додаткового підкріплення.
6. Нестійка мотивація – постійно вимагає додаткового підкріплення
[4].
Розіб'ємо мотивацію на два види:
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- мотивація матеріальна (премія, збільшення заробітної плати, разова
виплата бонусів і т.д.);
- мотивація моральна (підвищення за посадою, диплом кращого
співробітнику, самореалізація, фотографія на стенді і т.д.) [2].
Всі ці види мотивації періодично використовують ресторани для
підвищення ефективності роботи персоналу і виявлення не тільки кращих
співробітників, але і гірших.
Одним з найбільш вдалих способів виявлення кращих співробітників і
проведення мотивації є конкурс «Середній чек». Суть одна – виявити
співробітника, який продає кожному клієнту набагато більше, пропонуючи
спробувати асортимент з прейскуранта підприємства, а не просто приймає
замовлення [6].
Є інший варіант позитивної мотивації співробітників – запропонувати
касирам отримувати відсоток з обсягу продажів конкретних страв або
всього прейскуранта. Але така мотивація небезпечна, адже співробітники
можуть робити акцент на найдорожчі страви і нав'язувати їх клієнту, що,
безсумнівно, погіршує сервіс.
Крім позитивної мотивації є і негативна, наприклад, штрафи за різні
«промахи». Наприклад, на підприємствах фаст-фуду швидкість набору
рахунку важлива, а в окремих ресторанах важливіше швидкість
приготування замовлення [6].
Розглянемо
ефективні
способи
нематеріальної
мотивації
співробітників в ресторанному бізнесі.
1. Звання та шана.
Дошка пошани, звання офіціанта місяця, різні титули – ось такі
«радянські» способи як і раніше відмінно себе показують. Просто
оголосити співробітникам чіткі правила, як якийсь титул можна отримати
[1].
2. Вибір часу для відпустки.
Офіціанти з найкращими показниками першими визначають період
своїх відпусток, а інші задовольняються тим, що їм залишилося.
Оголосити про таку систему розподілу відпусток потрібно заздалегідь, і
співробітники перестануть скаржитися на несправедливість того, що їх
відправляють у відпустку в самий незручний час.
3. Вибір вихідних днів.
Аналогічно з вибором часу для відпустки, хороші співробітники самі
визначають собі вихідні дні, а решта відпочивають в незайнятий час.
4. Особливі знаки уваги.
Особливі знаки уваги можна проявити по відношенню до тих, хто
цього заслужив. Наприклад, можна особисто привітати з днем народження
і подарувати невеликий подарунок. Це дуже приємно, особливо, якщо
організація досить велика.
5. Купон на відгул.
Це непогана заміна премії. Якщо співробітник добре себе проявив або
навіть виграв якесь змагання всередині підприємства, то можна дати йому
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додатковий вихідний у вигляді купона, який він зможе використовувати в
будь-який день. Як не дивно, такий купон користується дуже хорошим
попитом у персоналу. Багато хто хоче його отримати [3].
6. Формат звернення: на ти, на Ви.
Якщо вище керівництво ресторану хоче розтопити лід між якимись
співробітниками, то можна з деякими з них перейти на «ти». Як зовнішнє
підтвердження того, що їх поважають і сприймають, як своїх друзів. Цей
метод підходить не завжди.
7. Позиція при розстановці по залу.
Ще один спосіб заохочення – віддавати саму бажану позицію в залі.
Це актуально в закладах, де офіціантів ділять по зонам. Напевно, є зони,
які користуються більшою популярністю у гостей, і де, відповідно,
простіше заробити чайові. Віддавати ці позиції тим офіціантам, які
заслужили це своєю працею і відповідальним ставленням [3].
В цілому обслуговування на підприємстві харчування буде краще,
якщо співробітники ресторану люблять клієнтів і намагаються зрозуміти
їхні вимоги і бажання; поважають клієнтів і своїх колег; добре розуміють
повідомлення клієнтів; вміють налаштовуватися на клієнтів; впевнені, що
їхня професія – престижна, домогтися всього цього допоможе правильно
вибудувана і ефективна система мотивації.
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На сучасному ринку туристичних послуг існує досить жорстка
конкуренція, тому довгостроковий успіх компанії нерозривно пов'язаний з
її здатністю безперервно впроваджувати інновації. Інноваційна діяльність
у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні
існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших
послуг, освоєнні нових ринків, впровадженні провідних інформаційних і
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телекомунікаційних
технологій,
сучасних
форм
організаційноуправлінської діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів.
Дослідженню інноваційних процесів у різних галузях сучасного
виробничо-технологічного процесу присвячена велика кількість робіт як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Вдосконаленню інноваційної
діяльності та вирішенню проблем інновацій в туризмі були присвячені
роботи В.С. Новікова, Н.Н. Малахової, Д.С. Ушакова, В.А. Молчанова,
М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонова, О.О. Лапко, проте дану проблему все ще
розглянуто недостатньо.
Метою дослідження є аналіз особливостей інновацій у туризмі, а
також розгляд нових перспективних інноваційних напрямів розвитку
туризму.
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як
новостворені вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію
або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери [12, с.18].
Важливим в розумінні інноваційного процесу в галузі туризму є те, що він
включає в себе реалізацію інвестицій, у ході яких поєднуються наука,
техніка, економіка, підприємництво та управління [3].
В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по трьом
основним напрямкам [3, с.96]:
- організаційні інновації, які пов’язані з розвитком підприємництва і
туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі
реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів на основі нової
техніки та передових технологій, кадрової політики, раціональної
економічної та фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та
звітності);
- маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових
споживачів, або привабити нових клієнтів;
Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі здійснюють
різноманітні фактори, такі як [4, с.106]:
- нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій;
- економічна і політична ситуація в країнах світу;
- нововведення міжнародних організацій, правила економічних
взаємовідносин, нові форми співпраці, рішення, прийняті туристичними
організаціями;
- державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні
принципи функціонування туристичних підприємств, розробка державних
концепцій розвитку туризму;
- зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових туристичних
маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам туристів,
зміна структури попиту, поява нових вимог до якості туристичного
продукту зі сторони споживача;
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- впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які тісно
пов’язані з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі
заклади, засоби зв’язку та ін.);
- прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за
виживання.
- періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну
споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку.
На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна,
яка сприяє: розширенню кола потенційних споживачів (туристів); зміні
потреб споживача та розширенню функціональності турпродукту
(спрямування не лише на туристів, а й на місцеве населення ).
До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які
супроводжуються [5, с.154]:
- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;
- якісно новими змінами туристичного продукту;
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;
- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і
розвитком туристичної сфери в країні;
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та
споживання туристичних послуг;
- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення
терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних
видів транспорту, покращення умов праці працівників туріндустрії і т.п.)
- підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії.
У структурі сфери послуг є галузі, інноваційність яких не викликає
сумнівів, тому що вони мають власну базу досліджень, розробок і
пропонують ринку нові високі технології. Саме такою галуззю виступає
туристична сфера, в якій найбільш інноваційними виступають
інформаційні та соціальні технології, які поєднуючись, здійснюють
вагомий вплив та внесок в туризм загалом. [2, с. 112].
Сфера інформаційно-комп’ютерних технологій має за мету
віртуалізацію частини виробничих та торговельних операцій, широке
застосування різновиду прикладних програм для ефективного управління
підприємством. Незважаючи на швидкий розвиток інформаційних
технологій, більшість туристських організацій тільки в середині 1990- х рр.
стали активно використовувати Інтернет у своїй діяльності [2, с. 114]. Вже
зараз кількість користувачів Інтернету стрімко зростає, використання
телекомунікаційних систем дозволяє туристові самостійно планувати
поїздку: скласти маршрут, замовити й оплатити готель, екскурсії, квитки
на літак, поїзд або круїз і ін. Особливою формою використання
інформаційних технологій у туризмі є електронні системи бронювання.
З'явилися віртуальні посередники - сайти готелів, авіакомпаній,
туристських фірм, що дозволяє туристові одержувати інформацію й
замовляти послуги безпосередньо, без участі туристських фірм.
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Соціальні інформаційні мережі є потужним інструментом, який
впливає на споживання туристичних послуг. Групи туристів створюють
сайти, контактні групи з обміну досвідом подорожей, думкою про готелі,
курорти, роботу персоналу та рівень сервісу [2, с.115]. Популяризуються
інновації на транспорті (літак з прозорим корпусом), в готельному бізнесі
(готель і комплекси на намивних островах), застосування енерго- та
ресурсозберігаючих технологій, що здатні подовжити життєвий цикл
туристичного продукту або знизити вартість послуг.
Отже, інновації мають великий вплив на туризм. По – перше, це поява
нових туристичних продуктів, наприклад космічний туризм, який почав
розвиватися в Америці. По – друге, у туристському бізнесі активно
використовуються можливості Інтернету, розвивається торгівля послугами
в онлайновом режимі. Таким чином, інновації у сфері туризму спрямовані
на створення нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалювання
транспортних, готельних і інших послуг, освоєння нових ринків,
впровадження передових інформаційних технологій і сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності.
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Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
У сучасних умовах освіти у ВНЗ актуальності набуває питання
підготовки фахівця – майбутнього менеджера туризму. Його
конкурентоспроможність на ринку праці передбачає високий рівень
сформованості іншомовної комунікативної компетентності. Підготовка
спеціаліста туристичного профілю вимагає застосування ефективних
методів і прийомів її формування в галузі оволодіння іноземною мовою.
Фахівець сфери туризму повинен володіти двома - трьома іноземними
мовами, знаннями й уміннями самостійного туроперейтингу та надання
різних видів туристичних послуг, що передбачає істотно більший обсяг
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знань щодо функціонування індустрії туризму [1,121–122]. Загалом
несформованість професійно важливих умінь працівника є причиною його
тривалої адаптації до виробничого процесу [2, 37].
Саме цим пояснюється наша увага до проблеми розвитку іншомовної
професійної комунікативної компетентності
майбутніх фахівців
туристичної сфери, що прямо пов’язана із динамічним розвитком туризму,
розширенням його полі функціональності.
Проблемами професійної комунікативної компетенції займалися такі
вчені як Л.І. Божович, Н.Ф. Бориско, Є.М. Верещагін, Н.І. Гез, І.О. Зимня,
Г.Д. Томахін, В.Г. Костомаров, Т.В. Опанасенко, В.М. Топалова, Н.А Сура,
Т.О Вольфовська, О.П Петращук та інші.
Поняття іншомовної комунікативної компетентності не має єдиного
тлумачення. І. О. Зимня, Н. А. Сура, Н. Б. Завіниченко та ін. пояснюють її
як особливість особистості, яка характеризується обсягом і характером
засвоєних знань, умінь, навичок іноземної мови, що формується у процесі
моделювання іншомовної професійної діяльності. Г. А. Китайгородська,
О. О. Леонтьєв, Ю. М. Ємельянов, Л. І. Божович та ін. розглядають
предмет комунікативної компетентності як спосіб вільного спілкування.
Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності у
майбутніх менеджерів туризму вимагає дослідження поняття
„компетентність” та з’ясування його сутності.
Мета дослідження полягає у розвитку іншомовної професійної
комунікативної компетентності студентів в умовах застосування
комп’ютерних інформаційних технологій навчання іноземних мов як
передумови вільного спілкування.
Використання інформаційних технологій у навчанні надає доступ
студентам до широкого спектра сучасної інформації задля розвитку
професійної компетентності. Застосування комп’ютерних засобів,
інформаційних джерел мережі Інтернет сприяє високому рівню
інформаційної компетентності, сучасному погляду на туристичний бізнес,
формуванню професійного мислення іноземною мовою, підвищенню
мотивації до вивчення навчальних дисциплін.
Розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності в
умовах застосування нових інформаційних технологій дозволить
майбутньому фахівцю туристичної сфери:
- здійснювати міжкультурне професійно орієнтоване спілкування в ролі
вторинної мовної особистості, яка володіє високим рівнем сформованості
інформаційної компетентності;
- взаємодіяти з представниками іншої культури з урахуванням сучасного
погляду на туристичний бізнес, наукового світогляду, професійних
особливостей, національних цінностей, норм та уявлень;
- створювати позитивний для комунікантів настрій у професійно
спрямованому спілкуванні іноземною мовою;
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- вибирати комунікативно доцільні способи вербальної та невербальної
поведінки на основі знань про культуру інших народів у рамках діалогу
культур. [3].
Умовами, що сприяють розвиткові іншомовної професійної
комунікативної компетентності студентів при застосуванні нових
інформаційних технологій навчання, вважаються:
• наявність аудіо-, відеокомп’ютерних, інтерактивних засобів навчання;
• організація процесу навчання із застосуванням нових інформаційних
технологій, ресурсів мережі Інтернет;
• необхідний рівень сформованості інформаційної компетентності
викладачів;
• вибір форм, методів і прийомів навчання в умовах застосування
електронних засобів з урахуванням специфіки конкретного освітнього
рівня;
• наявність модульних електронних підручників, банків завдань для
кожного освітнього рівня;
• реалізація самостійної проектної діяльності студентів;
• диференційований підхід до навчання;
• урахування міжнародних та вітчизняних стандартів якості професійно
орієнтованого навчання в умовах єдиного освітнього простору.
Щодо формування іншомовної комунікативної компетентності
студентів ВНЗ, то науковці наголошують, що специфічні цілі
комунікативного навчання не можуть бути визначені на абстрактному
рівні, оскільки навчання орієнтоване на потребу студентів. Істотним при
визначенні цілей комунікативного навчання є те, що щонайменше дві
сторони беруть участь, у взаємодії, де одна із сторін має намір, а інша
розвиває або реагує на нього тим або іншим чином. Основне місце при
комунікативному навчанні іноземної мови займають ігрові ситуації, робота
з партнером, завдання на пошук помилок, які не лише дозволяють
нарощувати лексичний запас, але і учать мислити аналітично.
Отже,
розвиток іншомовної професійної комунікативної
компетентності студентів туристичних спеціальностей здійснюється у
такій послідовності: від формування лінгвістичної, комунікативної і
соціокультурної компетентності до розвитку іншомовної професійної
комунікативної компетентності, становлення професіоналізму вторинної
мовної особистості майбутніх фахівців. Встановлено, що розвиток
професійної компетентності необхідно здійснювати на основі проблемнопошукового методу навчання з використанням комунікативних ситуацій
загально туристичної і спеціальної проблематики відповідно до напряму
профільної спеціальності.
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Рівень підготовленості до практичної діяльності працівника сфери
туризму стає найважливішим фактором успішності бізнесу та якості
надання туристичних послуг. В зв’язку з цим змінюється характер
професійної діяльності, її структура, зміст, принципи, а також структура,
умови й вимоги до професійної підготовки спеціалістів сфери туризму.
Сьогодні туристичний менеджер, керівник туристичної фірми, туроператор
не може бути лише фахівцем зі знаннями турів та цін на них. Сучасний
працівник туристичної галузі зможе здійснювати конкурентоспроможну
діяльність за умов глибокого опанування знаннями в галузі економіки
туризму, менеджменту, глобальних інформаційних технологій, володіння
декількома іноземними мовами, а особливо – навичками практичної та
економічної психології.
Саме цим пояснюється наша увага до проблеми формування
професійної компетентності менеджера туристичної індустрії, що прямо
пов’язано із динамічним розвитком туризму, розширенням його
поліфункціональності.
Проблемами професійної компетентності займалися вітчизняні вчені:
Э.Ф.Зеєр, Е.А.Климова, І.А. Зимня, Т.Пархоменко, Л.Г.Семушина, В.Лях,
Б.Ф.Ломов, Я.Л.Казарницькова та ін.
Ряд авторів розглядає компетентність (компетенцію) як складові
частини загальної компетентності людини (фахівця). Так, наприклад,
С.Чернова у визначенні співвідношення понять «компетентність» і
«компетенція» займає позицію, згідно з якою під компетентністю
розуміється характеристика особистості, яка означає володіння сукупністю
певних компетенцій [2, с.234].
Компетенція – єдність знань, досвіду, здатності діяти і навичок
поведінки індивіда, що визначаються заданістю ситуації. При такій
інтерпретації компетентність включає в себе різного роду компетентності
та (або) компетенції.
«Компетентна» у своїй справі людина (від лат. сompotents –
відповідний, здатний) означає «обізнана, що є визнаним знавцем у якомунебудь питанні, авторитетна, повноправна» [1, с. 302].
Професійна компетентність – якість, властивість або стан фахівця, що
забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну й духовну
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відповідність потребам, вимогам, вимогам певної професії. Спеціальності,
спеціалізації, стандартам кваліфікації, займаної або службової посади, яку
він обіймає.
Складові професійної компетентності – набір складових, які
відповідають стандартам кваліфікації по даній спеціальності й
визначальній професійній компетентності фахівця.
Трифонов Е.В. виділяє такі складові, на основі яких формулюються
головні загальні якості, необхідні фахівцеві-професіоналу:
1. Духовна компетентність. Розуміння сенсу та мети життя, його
цілей, ієрархії ідеалів, відношення до професійної діяльності в умовах
даного виду праці.
2. Психологічна компетентність. Наявність здатностей, знань, умінь
і навичок ефективного самоврядування психікою, її організації в умовах
фізичного й соціального середовища діяльності. Наявність здатностей,
знань, умінь і навичок ефективного керування психікою підлеглих в
умовах даного виду праці.
3. Загальна фізична компетентність. Наявність здатностей, знань,
умінь і навичок ефективного самоуправління фізичним станом організму
та керування фізичним станом організму підлеглих.
4. Інтелектуальна компетентність. Наявність спеціальних наукових
знань, умінь, навичок по конкретній спеціальності, спеціалізації,
службовій посаді.
5. Технологічна компетентність. Наявність умінь і навичок фізичної
діяльності за фахом, роботи з технічними засобами діяльності в системі
«людина-машина» в умовах даного виду праці.
6. Соціальна компетентність. Наявність здатностей, знань, умінь і
навичок ефективної взаємодії як у ролі підлеглого з керівниками, так і у
ролі керівника з підлеглими. Наявність здатностей, знань, умінь і навичок
керування трудовим колективом, формування й підтримки нормального
соціально-психічного клімату в колективі.
Професійна компетентність – якість, властивість або стан фахівця, що
забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну й духовну
відповідність потребам, вимогам певної професії, спеціальності,
спеціалізації, стандартам кваліфікації, займаної або службової посади, яку
він обіймає.
Слід відзначити, що компетентність – складна, багатоаспектна
категорія, яка найбільш повно і всебічно характеризує фахівцяпрофесіонала.
На формування професійно компетентного робітника галузі туризму
впливають наступні якості:
1) підприємництво – це вміння у будь-яких економічних та
виробничих умовах організовувати таким чином виробництво, щоб воно
було прибутковим, це вміння заробляти гроші (передбачає творчий підхід
до роботи; рішучість; вміння раціонально організовувати працю;
забезпечувати самоорганізацію трудового колективу; вміння створювати
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сприятливий психологічний мікроклімат, встановлювати ділові відносини,
вміти вести переговори; здатність ефективно діяти в умовах економічного
ризику);
2) лідерські якості – це вміння взяти на себе відповідальність за
колектив і повести його за собою;
3) професійна компетентність – це бездоганне володіння навичками та
знаннями у вибраній професійній сфері;
4) особисті якості ( гнучкість; високі життєві ідеали; гуманізм;
чесність і правдивість; справедливість і об'єктивність; воля і мужність;
розвинуте почуття обов'язку і відповідальності; тактовність у
взаємовідносинах; емоційна стриманість; ввічливість);
5) педагогічні якості (уміння здійснювати навчання підлеглих,
розвивати потрібні професійні навички персоналу, організовувати
загальнокультурне, естетичне, фізичне виховання, чітко та логічно
формулювати розпорядження, аргументувати свої погляди) [3].
Професійна компетентність менеджера туризму – це важливий аспект
його професійної культури, здатність до здійснення стратегічних,
аналітичних,
організаційно-розпорядчих,
консультативно-дорадчих,
контрольних функцій та ефективної самореалізації в умовах практичної
діяльності на підставі спеціальних знань, умінь, цінностей, необхідних для
професійної діяльності у сфері туристичної індустрії. В системі
професійної компетентності необхідно також розглядати соціальнопсихологічну компетентність.
Отже, під професійною компетенцією фахівця розуміється здатність
вирішувати проблеми професійного характеру, яка ґрунтується на
сукупності предметних знань, навичок, умінь і цінностей, отриманих під
час навчання, і сприяє саморозвитку особистості у процесі професійної
діяльності.
Таким чином, як ми бачимо, професійна компетентність менеджера
туристичної індустрії – це системне, комплексне та багатогранне поняття,
що включає в себе підприємницькі та лідерські якості, професійні знання
та вміння, особисті та педагогічні якості, а також соціально-психологічну
компетентність.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Із розвитком в Україні ринкових відносин та тісною співпрацею з
Європейським Союзом
великої уваги потребує впровадження
інноваційних організаційно-управлінських технологій в таку важливу
соціально-економічну галузь господарства як готельно-ресторанний бізнес.
Ця сфера діяльності є дуже перспективною, адже Україна знаходиться в
туристично привабливому регіоні Європи.
Сучасний заклад гостинності не обмежується лише в надані послуг
проживання та харчування: він пропонує широкий спектр додаткових
послуг, таких як розваги та екскурсії, транспорт, зв’язок, оздоровлення,
спорт та ін.. Тому для індустрії гостинності необхідна велика кількість
спеціалістів та професіоналів різних галузей, роботу яких потрібно
організовувати і контролювати.
Для управління і забезпечення координації роботи різних служб
готелю підприємство має прошарок топ-менеджерів та управлінців. У
зв’язку з багатофункціональністю сучасних закладів гостинності та
високими потребами споживачів дані спеціалісти мають розуміти, що
сфера послуг завжди має нестандартні ситуації та потребує творчого
підходу. В сучасних
умовах функціонування підприємств індустрії
гостинності виникають об'єктивні фактори, що ускладнюють процеси
прийняття управлінських рішень, в умовах нинішньої соціальнополітичної кризи.
Існує три категорії менеджерів в готелях: менеджери вищого,
середнього та нижчого рівнів. До перших можна віднести власників
готелів. До другого рівня відносяться керівник готелю та його заступники.
Менеджери нижчого рівня – це керівники підрозділів. Менеджери всіх
рівнів виконують основні управлінські функції: підготовка, прийняття і
реалізація управлінських рішень. В залежності від рівня менеджменту
полягатиме складність управлінського рішення. Процес прийняття рішень
є одним з найвагоміших завдань в управлінні, тому що рішення, прийняті
керівником визначають не лише рівень ефективності його діяльності, але й
забезпечують стійкий розвиток об'єкта господарювання, виведення його на
світовий ринок та підтримку високої репутації.
Управлінська праця потребує особливих людських якостей, адже
робота в сфері послуг має свої особливості психофізичного характеру. Для
підлеглих керівник має бути перш за все людиною, яка керується
загальними моральними нормами та має загальнолюдські цінності. Він
така ж людина як і всі: виконує свої обов’язки, професійно підходить до
ситуації, має свої амбіції, переживання та емоції. Бути на керівній посаді та
підтримувати дружні відносини з колективом – надзвичайно складне
завдання і потребує неабияких зусиль. Оскільки ситуації та люди постійно
змінюються, менеджер має бути здатним до швидкої адаптації та
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гнучкості. Діяльність менеджерів значно ускладнюється, тому що їм
доводиться контролювати безпрецедентні ситуації, перерозподіляти
ресурси з метою найвигіднішого їх використання приймають рішення в
умовах значного ризику й невизначеності, що потребує високого фахового
рівня, оперативності, самостійності та відповідальності. Таким чином,
управлінська праця у готельному бізнесі має особливості, що зумовлені
його специфікою, а саме:
– постійний пошук «нових» прихованих потреб споживачів із метою
запропонувати заходи щодо їх задоволення;
– розробка та впровадження нових видів послуг;
– розробка дійових максимально ефективних посадових інструкцій;
– розробка раціональної організації праці обслуговуючого
персоналу, що сприяє підвищенню рівня культури обслуговування та
максимального задоволення потреб клієнтів.
Ключова роль у забезпеченні якості готельних послуг належить
керівництву підприємства, оскільки саме воно має найбільші
можливості впливати на всі сторони виробничої та комерційної
діяльності, приділяти вирішенню проблем якості достатньо уваги, сил і
часу.
Таким чином, між ефективно діючою системою якості праці
менеджерів підприємств готельного бізнесу та задоволеністю
споживачів послугами є прямий зв’язок.
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СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ
БІЗНЕСІ
Готельно-ресторанний бізнес є невід’ємною сферою людської
діяльності. В Україні менеджмент як комплексна наукова дисципліна
знаходиться на початковій стадії свого розвитку порівняно з іншими
країнами. Управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу є
складним процесом і здійснюється за допомогою менеджменту [4, с.120].
Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері
обслуговування туристів – забезпечують їх житлом і побутовими
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послугами під час подорожі [3, с.45]. Організаційна схема управління
готельним бізнесом створюється керівниками підприємства на початковій
стадії його виникнення і визначається спеціалізацією закладу, його
категорією, обсягом номерного фонду, розташуванням, категорією гостей
та іншими чинниками. У створенні організаційної схеми вагому роль
відіграє аналіз створення підрозділів управління, чіткого визначення їхніх
функціональних обов’язків, зв’язків у самому підрозділі (службі, відділі)
та між підрозділами у виробничому процесі. Затверджується структура
управління статутом підприємства і документально оформляється
спеціальним положенням про сферу послуг, посадовими інструкціями всіх
рівнів управління [6, с.65]. До основних принципів менеджменту в даній
сфері відносять комплексний характер формувань управлінських рішень,
високу динаміку управління, варіації підходів до розробки окремих
управлінських рішень, орієнтованість на стратегічну мету розвитку
підприємства ресторанного господарства [2, с.103].
У готельно-ресторанному бізнесі головним є якісне обслуговування
споживачів та кваліфікація працівників. Механізм управління якістю
готельних послуг повинен спрямовуватись на вироблення управлінських
рішень і здійснення комплексу управлінських дій щодо планування,
надання та реалізації послуг високого рівня якості.
У міждержавному досвіді щодо визначення якості обслуговування
виділяється два підходи: якість обслуговування визначається на основі
оцінки корисних характеристик процесу надання послуг; оцінка недоліків
в процесі обслуговування клієнтів.
Згідно першого підходу критерієм високої оцінки якості
обслуговування у готелях є наявність корисних властивостей і
особливостей процесу надання послуг, які зумовлюють задоволення у
клієнтів.
Сутність другого підходу пов’язується з відсутністю недоліків
обслуговування, що сприяє досягненню високого рівня якості
обслуговування [1, с.211].
Основними завданнями керівника є визначення можливостей та
здібностей працівників, створення позитивного соціально-психологічного
клімату в колективі. До головних рис менеджера відносять професійну
компетентність, високий рівень підготовки у сфері менеджменту,
обізнаність в теоретичних питаннях економіки й права, вміння самостійно
й оперативно приймати рішення з урахуванням інноваційних процесів
розвитку бізнесу. Важливу роль в здійсненні управління також мають
організаторські здібності: цілеспрямованість, вміння підбирати й ефективно використовувати кадри, визначати їхні функції відповідно до
набутого рівня знань [7, с.164].
Усі готелі мають чітку ієрархію менеджменту, у рамках якої всі його
члени займають визначене місце у відповідності зі своїм статусом. У
нижчій частині ієрархії знаходяться люди, що зайняті безпосередньо
роботою. До них відноситься виробничий персонал готелю. Над ним
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піднімається багатошарова піраміда менеджерів, у якій виділяють три
рівні:
1. Менеджери, що керують діяльністю тільки окремих
співробітників, вони не контролюють діяльність менеджерів.
2. Менеджери, що керують роботою інших менеджерів, що знаходять
методи рішення найбільш важливих задач.
3. Менеджери вищої ланки, що відповідають за постановку
глобальних задач, формування стратегії розвитку і внутрішніх цінностей
готельного підприємства. Вони відповідальні перед керівництвом готелю
[5, с.132].
Отже, на сучасному етапі розвитку готельно-ресторанного бізнесу
процесу прийняття рішень належить провідне місце в управлінні
підприємствами, тому що рішення, прийняті керівником визначають не
лише рівень ефективності його діяльності, але й забезпечують стійкий
розвиток об'єкта управління та утримання ним позицій на світовому ринку.
При цьому керівникам доводиться приймати обгрунтовані та об'єктивні
рішення в ситуаціях виключної складності й непередбачуваності.
Компетентність керівника визначається рівнем ефективності
прийнятих ним рішень, вмінням їх реалізувати й контролювати процес
виконання. Колективна раціональна діяльність на основі професійного
управлінського рішення є запорукою досягнення високої організаційної
культури суб'єктів сучасного готельно-ресторанного бізнесу.
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ПРАВИЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ – ШЛЯХ ДО
УСПІХУ РЕСТОРАНУ
Для сьогоднішнього підприємця дуже важливо втриматися на ринку,
а особливо для ресторанного господарства. Адже в сучасних умовах перед
рестораторами виникають нові вимоги до функціювання у цій сфері
послуг. Для успішної роботи та конкурентоспроможності їм необхідно
постійно розвиватися і знаходити нові напрямки поліпшення свого
фінансово-економічного стану.
Успіх ресторану незавжди залежить від незвичайного інтер’єру,
розташування або реклами (хоча це теж важливо), успішним ресторан стає
завдяки кухні та обслуговуванню. Персонал – це не тільки інструмент
продажу, це основна складова успіху ресторану, тому що від нього
залежить настрій гостя і чи захоче він знову сюди прийти. В ресторанному
бізнесі все залежить від гостя, якщо людина вперше прийшла і їй
сподобалось, то вона не тільки сама сюди ще не раз повернеться, але
прийде з друзями [1].
Звідси виходить, що для успіху закладу потрібно вміло і правильно
керувати персоналом. Першим секретом успішного управління персоналом
у ресторанному бізнесі є його грамотний підбір. Колектив повинен бути
згуртованою командою, де кожен розуміє один одного і працює на успіх
закладу. Обсяг продажу залежить від того, яка робоча атмосфера панує в
ресторані і чи задоволені співробітники своєю працею, тому важливе
постійне стимулювання працівників [3].
Правильна мотивація кожного працівника – важлива умова
управління персоналом у ресторанному бізнесі, що дозволяє не тільки
зберегти кадри, а забезпечити відповідальну роботу працівників. Причому,
керівництво закладу може використовувати як матеріальну, так і
нематеріальну мотивацію. Мотивація заробітною платою є найбільш
суттєвою, вона забезпечує дотримання трудової дисципліни і отримання
бажаних результатів. Проте, грошова мотивація не завжди є достатньо для
працівників, особливо різної кваліфікації. Наприклад, співробітники
нижнього рівня, тобто посудомийники, помічники на кухні, шофери та
вантажники, прибиральники (зазвичай люди старшого віку), крім
заробітної плати і безкоштовного харчування, прагнуть до визнання
колективу і керівництва. Якщо вони розуміють, що є повноцінною
частиною персоналу ресторану, то виконують свою роботу набагато
якісніше і готові навіть працювати понаднормово.
Що стосується офіціантів, барменів та їх помічників, то зазвичай на
цю роботу приходять молоді люди. Головним показником їх успіху і
головною мотивацією є розмір чайових одержуваних від задоволених
клієнтів. Але завданням керівника також є забезпечення потрібного
психологічного клімату, а саме цікавою мотивацією можуть служити різні
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конкурси на звання кращого професіонала, а також бонуси, наприклад, за
кожну продану порцію фірмової страви. Тоді, для співробітника
актуалізується не тільки грошовий компонент мотивації, але і публічний,
що мотивує його до подальших успіхів.
Для шеф-кухарів, менеджерів адміністраторів найкраща мотивація це
кар’єрний ріст, визнання їх таланту і значущості для закладу. Проте, їх
робота досить стресова, і найкращою мотивацією тут може служити
надання додаткового вихідного дня, премії і навіть банальної похвали [2].
Другим секретом управління персоналом у ресторанному бізнесі є
унікальність кожного члена колективу [3]. До закладів харчування
приходять різні гості, і кожен потребує різної уваги. Один бажає
насолодитися стравою і тут кухар відповідальний. Він повинен
приготувати не просто смачну страву, а за бажанням клієнта зробити це
при ньому або ж приготувати щось незвичайне. Для іншого важливе
спілкування і бармен з офіціантом повинні вловити цей момент і вислухати
кожного. Офіціанти повинні бути в своєму роді психологами, розуміти з
ким можна поговорити, кому варто просто принести замовлення і чек, кого
розвеселити і кому дати пораду. Адміністратор повинен створити в закладі
легку і невимушену атмосферу, в якій персонал буде працювати чітко та
злагоджено.
Отже, відкривши ресторан, не потрібно сподіватися, що він буде сам
розвиватися, приносячи прибуток. Ресторатор повинен розуміти, що від
його правильної діяльності та підбору персоналу залежить успіх бізнесу.
Але це ще не все: персонал потрібно мотивувати, створювати гідні умови
праці і прислухатися до кожного. Регулярні збори колективу, постійна
обізнаність про події в закладі, доброзичливе і рівне ставлення до всіх
працівників відрізняють далекоглядного і грамотного ресторатора.
Правильно керуючи персоналом у ресторанному бізнесі, керівництво чи то
великого ресторану, чи кафе, або навіть придорожного закладу
обов’язково приведе до його до процвітання.
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АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНТНОЇ
БОРОТЬБИ
Розглянуто сучасні тенденції управління підприємством та успішного
ведення бізнесу, питання

впровадження інформаційних систем та

технологій на підприємстві в умовах жорсткої конкурентної боротьби.
Зокрема, проблеми адміністрування та захисту комп’ютерних мереж
підприємств.
Ключові слова: адміністрування, інформатизація, комп’ютерна мережа,
спільний доступ, мережева платформа, мережева інфраструктура.
На даний час, в умовах посилення конкурентної боротьби, для
кожного підприємства на перший план виходить завдання збереження і
підвищення

власної

конкурентоспроможності.

Все

більше

число

підприємств орієнтується на досягнення перемоги в конкуренції і
домагається поставленої мети в результаті постійних зусиль менеджменту
в здійсненні ефективної конкурентної стратегії розвитку. У контексті
світових

кризових

явищ

проблема

формування

стійкої

конкурентоспроможності набула особливої актуальності [1].
Одним із засобів рішення питань виходу на конкурентний ринок є
інформатизація підприємства та впровадження інформаційних систем та
технологій. Одним із елементів цих інструментів є комп’ютерні мережі
підприємства. Сучасна людина, а особливо людина, що займає керівну
посаду, повинен не просто знати, а відчувати це. Адже сучасний бізнес
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просто неможливий без високих технологій і зокрема, комп'ютерних
мереж, що дозволяють значно збільшувати прибуток підприємств і
організацій.
В теперішній час, без розвинутої системи комп'ютерних комунікацій
не можна уявити повсякденну діяльність підприємств, організацій і
установ. Але існують певні проблеми в управлінні даною системою. Вони
стосуються оптимального розподілу ресурсів інформаційної системи та
прав доступу і певних привілеїв до інформаційного середовища
підприємства. Інформаційні ресурси, що обертаються в інформаційній
системі підприємства є комерційною таємницею, а інформація – товаром,
який можна продати.
актуальним

є

Саме тому, в умовах жорсткої конкуренції

адміністрування

комп’ютерних

мереж

у

рамках

ефективного менеджменту всього підприємства.
Однією

з

головних

умов

стабільної

роботи

будь-якого

конкурентоспроможного підприємства є налагодження та постійне
удосконалення його комп’ютерної мережі. Необхідність створення такої
мережі очевидна, оскільки сьогодні швидкість отримання та передачі
інформації не менш важлива ніж її захист.
Тому метою статті є оптимізація роботи підприємства, шляхом
впровадження адміністрування комп’ютерних мереж.
Наріжним каменем розробки питання комп’ютерних мереж стали
праці Думського Д.В., Ісаєва І.А., Самодурова В.А., Корнілова В.В.
Неможливо залишити без уваги і праці закордонних вчених, таких як:
Джонсон В., Новель М., Дард Е., Тірні В., Сім А., та ін.
Головними перевагами роботи в мережі є можливість спільного
доступу користувачів до мережевих ресурсів і можливість передачі даних
між комп'ютерами без проміжних носіїв інформації. Спільний доступ до
інформаційних

ресурсів

дозволяє

в

багатьох

випадках

уникнути

непродуктивного дублювання або різночитання однієї і тієї ж інформації і
економити дисковий простір.
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Спільний доступ до технічних ресурсів ПК дає можливість значної
економії на придбанні периферійних пристроїв (принтерів, сканерів,
модемів і т.д.). Використання мереж підвищує продуктивність праці за
рахунок значної економії часу, що витрачається на передачу інформації
між підрозділами і співробітниками.
Ще одна перевага використання комп'ютерних мереж - це можливість
забезпечення безпечного доступу до ресурсів і файлів. Правильно
спроектована мережа забезпечує потужну систему безпеки, що дає
можливість здійснювати повний контроль над тим хто, коли і які дії має
право проводити над інформацією і ресурсами в мережі [2].
Якщо вибрати відкриту мережеву платформу, яка надає повний набір
засобів побудови мережі, включаючи масштабовану і надійну службу
каталогу, то це дасть можливість об'єднати в єдину керовану мережу будьяке гетерогенне комп'ютерне обладнання розташоване навіть в різних
будівлях, містах, регіонах і країнах. В результаті отримується можливість
доступу до потрібної інформації з будь-якого місця, з будь-якої точки
світу. При цьому вся ця інформація одночасно зможе бути доступною всім
тим співробітникам, кому вона призначена [3].
Коли

підприємство

побудувало

і

використовує

Інтранет

(інформаційна система, що базується на технологіях Інтернет), її
співробітники можуть з легкістю створювати і оновлювати інформацію
роблячи

її

доступною

негайно

всім

співробітникам

компанії.

З

використанням засобів публікації Web і Web-сервера в їх Інтранет,
інформація стане доступною людям в будь-якій точці організації
незалежно від використовуваного обладнання та операційних систем на
робочих станціях користувачів.
Маючи доступ до Web-порталу Інтранет підприємства, співробітники
зможуть отримувати нову або оновлену інформацію з будь-якої точки
світу буквально, через кілька секунд після публікації цієї інформації на
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Web-сервері. Інтернет вже зараз надає можливості недорогого засобу
доступу до Інтранет підприємства з будь-якої точки світу.
Інтеграція, гнучкість спільного використання ресурсів, можливість
безперебійного оновлення інформації, зменшення вартості володіння
обладнанням,

гнучке

використання

обчислювальної

потужності

комп'ютерів, управління безпекою - все це переваги комп'ютерних мереж.
Правильно спроектована і встановлена мережа дозволить збільшити
ефективність, продуктивність та прибутковість будь-якої організації.
Для на забезпечення безперебійної та надійної роботи мережевої
інфраструктури на підприємстві чи компанії, необхідний комплекс заходів,
які називають адмініструванням комп’ютерних мереж. Воно включає в
себе:


налаштування і розвиток мережі;



усунення неполадок в її роботі;



технічну підтримку підключених до єдиної інформаційної
структури користувачів;



забезпечення безпеки створеного комплексу;



модернізацію використовуваної комп'ютерної техніки;



установку необхідного програмного забезпечення [4].

Основною метою системного адміністрування є приведення мережі у
відповідність з цілями і завданнями, для яких вона призначена.
Досягається ця мета шляхом управління мережею, що дозволяє
мінімізувати витрати часу та ресурсів, що спрямовуються на управління
системою, і в той же час максимізувати доступність і продуктивність
системи.
При адмініструванні великих мереж виявляється неможливим
планувати розвиток мережі, виходячи тільки з характеристик, отриманих
шляхом розрахунку (на підставі паспортних даних обладнання). Потрібні
постійні виміри фактичних характеристик «живої» мережі. Оскільки у
великій мережі таких характеристик багато, потрібно ці виміри
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автоматизувати. Ось для цього і здійснюється впровадження системи
моніторингу.
Систему моніторингу доцільно впроваджувати на етапі, коли мережа
працює добре. В основному вона потрібна, щоб заздалегідь прогнозувати
проблеми і запобігати їм до реальної їх появи.
Якщо ж мережа вже має проблеми, працює занадто повільно, то тут
потрібний моніторинг швидкими і спрощеними методами:


виміри швидкості передачі трафіку всередині мережі та в
зовнішні мережі,



аналіз мережевого трафіку спеціалізованими програмами
(сніфера),



перевірка налаштувань мережевих служб [5].

На підставі отриманих даних приймаються рішення про необхідну
реструктуризацію мережі. Ці реструктуризації повинні бути відображені в
проектній документації. Причому, якщо до великої мережі (де працює
більше одного адміністратора) пред'являються серйозні вимоги в плані
надійності, документування реструктуризації повинно проводитися до, а
не після їх дій. При такому підході документація виявляється завжди
актуальною.
Спрощений підхід полягає в тому, щоб невеликі реструктуризації
спочатку

виробляти,

а

потім

(якщо

конкретна

реструктуризація

виявляється вдалою) документувати. Це цілком допустимо в невеликих
корпоративних мережах. Поряд з цим процесом потрібно проводити
мережевий аудит.
Суть мережевого аудиту полягає в дослідженні мережі з метою
складання документації [6]. Крім документації також виробляються
рекомендації щодо поліпшення якості роботи і підвищення ефективності
функціонування мережі.
Таким чином, необхідність адміністрування комп'ютерних мереж на
підприємствах полягає в ефективному розподілі ресурсів інформаційної
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системи, економії часу на обмін та передачу інформації між різними
ланками

управління

та

для

забезпечення

можливості

спільного

використання даних та захисту корпоративної інформації. А це важлива
умова виходу будь-якого підприємства на ринок в умовах жорсткої
конкурентної

боротьби.

Саме

від

правильного

адміністрування

комп’ютерної мережі багато в чому залежить чи буде підприємство
працювати успішно, та чи буде його внутрішня структура настільки
міцною аби витримати циклічні коливання економіки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В статті розглянуті питання формування адекватного інформаційного
забезпечення комерційного банку шляхом автоматизації управління
інформаційними потоками, що дозволить банківській установі досягнути
своїх стратегічних цілей у залученні нових клієнтів та розширенні сфери
збуту своїх послуг
Ключові

слова:

інформаційне

забезпечення,

комерційний

банк,

автоматизація управління, інформаційні потоки, Web-додаток
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій у сфері
банківських послуг та загальної світової тенденції до загостренні ринкової
конкуренції,

особливої

актуальності

набуває

питання

формування

адекватного інформаційного забезпечення для можливості прийняття
ефективних управлінських рішень. Це пов’язано з тим, що у своїй
діяльності при взаємодії із зовнішнім середовищем, фінансова установа
зіштовхується з фактором надмірності інформації у вигляді інформаційних
потоків.

Доводиться

управляти

не господарськими

операціями,

а

інформацією про ці операції [1-2]. Це обумовлює необхідність у розробці
системи для їх автоматизованого управління, що дозволить банківській
установі досягнути своїх стратегічних цілей у залученні нових клієнтів та
розширенні сфери збуту своїх послуг; завоюванні міцних позицій на ринку
фінансових послуг і у кінцевому підсумку – підвищенні прибутку.
Теоретичні

та

практичні

аспекти

розвитку

систем

управління

інформаційними потоками у фінансово-кредитних установах висвітленні у
працях таких науковців, як: Азаренкова Г.М., Алферова З. В., Голенда Л.Т.,
Ілляшенко К. В., Поморина М.Р. та ін.
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В цілому ж, стан

розвитку систем управління інформаційними

потоками банківських установ засвідчує необхідність продовження
наукових досліджень у даному напрямку.
Метою статті є розробка програмного забезпечення для розподіленої
обробки інформаційних потоків, що дозволить удосконалити управління
комерційним банком.
На даному етапі розвитку банківської системи при вмілому
управлінні

інформаційними

потоками

знижуються

витрати

на

їх

формування, передачу, приймання та зберігання інформаційних масивів;
прискорюється інформаційний обмін, швидкість їх приймання, не
допускається невідповідність швидкості робіт передавача і приймача,
враховується пропускна здатність засобів зв’язку на кожній ділянці
інформаційного шляху і кваліфікація операторів, зайнятих на них.
Планування інформаційних потоків дозволяє заздалегідь визначити
пропускну здатність засобів зв’язку, потрібну для обслуговування даних
потоків в пунктах передачі, координації, приймання інформації [3, c.37].
При

проектуванні

інформаційних

потоків

вибирається

їх

раціональний шлях і режим обслуговування. В результаті забезпечується
надійність матеріально-технічного забезпечення інформаційних потоків.
Без цього належне інформаційне забезпечення матеріальних потоків
комерційного банку створити не вдається. [4, 5].
Щоб було зрозуміло, які є проблеми і слабкі сторони передачі
інформації на різних рівнях банку та між різними відділами, пропонується
автоматизувати

процес

розрахунку

інформаційного

потоку,

задля

покращення роботи банківської сфери та сприяння вирішення його
проблем.
Для автоматизації процесу розрахунку інформаційного потоку,
потрібно на основі існуючих технологій Web-програмування створити
Web-додаток, який можливо буде інтегрувати в існуючу банківську
систему або ж розвивати далі як окремий програмний продукт.
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Розвиток сучасної комп’ютерної техніки та впровадження новітніх
технологій поклали початок нового напрямку роботи банківської сфери.
Прогресивний розвиток техніки викликав появу нових програмних
продуктів. З кожним роком впроваджується все більша і більша кількість
інструментальних засобів програмування. Всі вони орієнтовані, перш за
все, на цільову аудиторію.
На основі цих інструментальних засобів програмування створюються
програмні продукти та web-додатки для вирішення різноманітних питань,
що виникають в процесі роботи банку для автоматизації деяких етапів
банку та задля покращення його роботи.
Розроблений додаток дозволить значною мірою прискорити обмін
інформацією в підрозділі; знизити витрати робочого часу на дії, прямо не
пов’язані з посадовими обов’язками, а також забезпечить визначення
слабких сторін та проблем, на які варто звернути увагу для подальшого
вирішення.
Відправною точкою в Web-проекті є аналіз цілей і функцій, які
будуть запропоновані користувачеві.
Другим етапом є побудова інформаційної архітектури сайту.
Отже, для розробки Web-додатку було використано Web-технології:
HTML, CSS, PHP, Ajax, JavaScript(jQuery), JSON, Google Charts API.
HTML (Hypertext Markup Language) – мова розмітки гіпертексту.
Завдяки мові HTML будь-який текст можна розмітити, перетворивши його
в гіпертекст з подальшою публікацією в Web. Мова HTML має власний
набір символів, за допомогою яких Web-браузери відображають сторінку.
Ці символи, звані дескрипторами, включають в себе елементи, необхідні
для створення гіперпосилань [6].
Однією з відмінних рис HTML-документів є те, що сам документ
містить лише текст, а всі інші об’єкти вбудовуються в документ в момент
його відображення браузером за допомогою спеціальних тегів і
зберігаються окремо. При збереженні HTML-файлу в місці розміщення
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документа створюється папка, в яку поміщаються супутні йому графічні
елементи оформлення.
Наступним інструментальним засобом, який було використано для
створення Web-додатку є PHP. PHP використовується для створення
скриптів, що працюють на стороні сервера, для цього його, власне, і
створили. PHP здатний вирішувати ті ж завдання, що і будь-які інші CGIскрипти, в тому числі обробляти дані html-форм, динамічно генерувати
html сторінки тощо. Але є й інші області, де може використовуватися PHP
[6].
Інша сфера застосування – це створення скриптів, що виконуються в
командному рядку. Тобто за допомогою PHP можна створювати такі
скрипти, які будуть виконуватися, незалежно від web-сервера і браузера,
на конкретній машині.
І ще один напрямок використання – це створення GUI-додатків (графічних
інтерфейсів), що виконуються на стороні клієнта. Одним із них є Ajax
(Asynchronous Javascript And XML – Асинхронні Javascript і XML). Якщо в
стандартному Web-додатку обробкою всієї інформації займається сервер,
тоді як браузер відповідає тільки за взаємодію з користувачем, передачу
запитів і висновок виводить до HTML, в Ajax-додатку між користувачем і
сервером з’являється ще один посередник – «движок» Ajax. Він визначає,
які запити можна обробити «на місці», а за якими необхідно звертатися на
сервер.
Ajax варто використовувати в таких об’єктах:
 Форми, в яких здійснюється повільне завантаження даних.
 Фільтри. У випадку проведення сортування за датою та за ім’ям, з
використанням Ajax це буде значно зручніше.
Наступним

інструментом,

що

використовується

у

Web-

програмуванні є JavaScript. JavaScript розроблений фірмою Netscape для
створення інтерактивних HTML-документів. Це об’єктно-орієнтована мова
розробки вбудованих додатків, що виконуються як на стороні клієнта, так і
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на стороні сервера. Синтаксис мови дуже схожий на синтаксис Java – тому
його називають Java-подібним.
Основні області застосування JavaScript поділяються на такі
категорії:
 динамічне створення документа за допомогою сценарію;
 оперативна перевірка достовірності заповнених користувачем полів
форм HTML до передачі їх на сервер;
 створення динамічних HTML-сторінок спільно з каскадними таблицями
стилів і об’єктної моделлю документа;
 взаємодія з користувачем при вирішенні «локальних» завдань, що
вирішуються програмою JavaScript, вбудованому в HTML-сторінку.
Google

Charts API(Google Діаграми) забезпечує ідеальний спосіб

візуалізації даних на сайті. Від простих лінійних діаграм до складних
ієрархічних карт дерева, Google Charts надає велику кількість готових до
використання типів діаграм.
Найпоширеніший спосіб використання Google діаграм є простий
JavaScript, який вставляється на Wеb-сторінці. Бібліотеки діаграм Google,
містять список даних, які підлягають відображенню. Із них вибираються
параметри для настройки діаграми, і, нарешті, створюється об’єкт діаграми
з ідентифікатором, який був обраний. Потім, пізніше на web-сторінці,
створюється <DIV> з цим ідентифікатором, щоб відобразити таблицю чи
діаграму Google.
Графіки представлені як класи JavaScript і Google Діаграми надають
безліч

типів

діаграм

для

використання.

Зовнішній

вигляд

за

замовчуванням, як правило містить усі потрібні елементи і завжди є
можливість налаштування діаграми, щоб вона відповідала зовнішньому
вигляду сайту. Діаграми носять інтерактивний характер і дозволяють
використовувати їх для створення складних інструментальних панелей або
інших інструментів для перегляду web-сторінки. Графіки відображаються з
використанням технології HTML5/SVG для забезпечення сумісності з
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різними браузерами (включаючи VML для старих версій IE) і кросплатформної портативності до iPhone, IPAD і Android.
Всі типи діаграм заповнюються даними, використовуючи DataTable
клас,

що

дозволяє

легко

перемикатися

між

типами

діаграм

та

експериментувати, щоб знайти ідеальний зовнішній вигляд. DataTable
надає методи для сортування, модифікації і фільтрації даних, а також
можуть бути заповнені безпосередньо з вашої web-сторінки, бази даних
або будь-якого постачальника даних, що підтримує протокол Datasource
Chart Tools. (Цей протокол включає в себе SQL-подібна мова запитів і
реалізується Google Spreadsheets, Google Fusion Tables і постачальників
даних сторонніх виробників, таких як SalesForce. Використовуючи цей
засіб, можливо навіть реалізувати протокол на своєму власному сайті та
стати постачальником даних для інших послуг).
JSON (JavaScript Object Notation) – простий формат обміну даними,
зручний для читання і написання як людиною, так і комп’ютером. Він
заснований на підмножині мови програмування JavaScript, визначеного в
стандарті ECMA-262 3rd Edition – December 1999. JSON – текстовий
формат, повністю незалежний від мови реалізації, але він використовує
угоди, знайомі програмістам C-подібних мов, таких як C, C ++, C # , Java,
JavaScript, Perl, Python і багатьох інших. Ці властивості роблять JSON
ідеальним мовою обміну даними.
Він використовує колекцію пар: ключ/значення. У різних мовах, ця
концепція реалізована як об’єкт, запис, структура, словник, хеш,
іменований список або асоціативний масив.
Це універсальні структури даних. Майже всі сучасні мови
програмування підтримують їх в будь-якій формі. Логічно припустити, що
формат даних, незалежний від мови програмування, повинен бути
заснований на цих структурах.
В

цілому,

на

сучасному

ринку

інструментальних

засобів

програмування прослідковується тенденція неухильного підвищення
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інтегрованості і сервісних можливостей. Це пов’язано з тим, що в першу
чергу використовуються ті системи програмування, які дозволяють істотно
знизити трудовитрати, необхідні для створення програмного забезпечення
на етапах життєвого циклу, пов’язаних з кодуванням, тестуванням і
налагодженням програм. Показник зниження трудовитрат в даний час
вважається більш істотним, ніж показники, що визначають ефективність
результуючої

програми,

побудованої

за

допомогою

системи

програмування.
Розроблений

Wеb-додаток

має

розраховувати

формули

та

характеристики інформаційного потоку та обсяг переданої інформації, а
також має відображати введені дані у вигляді таблиці для кращого
сприйняття.

Також

використовуються

графіки,

які

схематично

відображають інформацію, яка задається у нього в параметрах.
Структура розроблюваного Wеb-додатку:
 Головна сторінка – на якій міститься інструкція по роботі з додатком і
головне меню;
 Сторінка «Розрахунки», що міститиме два калькулятора;
 Сторінка «Таблиці», що міститиме дані введені в калькуляторі і виведені
у вигляді таблиці зі збереженням даних до кожного з відділів.
 Сторінка «Графіки», що відображає табличну у графічному вигляді.
Розглянемо більш детальніше, що буде виводитись на даних
сторінках.
Головна сторінка, як і усі інші буде поділятись на три зони.
Перша

(символ)

–

в

ній

виводиметься

заголовок

«Панель

управління», яка відображатиметься на всіх сторінках.
Друга

зона містить ліве меню, яке не змінюватиметься на всіх

сторінках. В нього входитимуть посилання на сторінки:
 Розрахунки;
 Таблиці;
 Графіки.
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Пункт меню «Розрахунки» також матиме розгалуження на пункти:
 Обсяг переданої інформації;
 Характеристика інформаційних потоків.
Це потрібно для швидкості і зручності роботи користувача, який
може переключитись між потрібними вкладками з калькуляторами і далі
переглянути інформацію більш наглядно після її оброблення та
підрахунку.
Отже, після створення структури Web-додатку та детального опису
складових, була здійснена його розробка з використанням засобів
програмування HTML, CSS, PHP, Ajax, JavaScript(jQuery), JSON, Google
Charts API.
Розглянемо меню Web-додатку. Воно містить такі основні вкладки:
Розрахунки, Таблиці, Графіки, за допомогою яких можливо здійснити
автоматизоване обчислення основних параметрів інформаційного потоку
для різних відділень комерційного банку та здійснити його графічний
аналіз (рис.1).

Рисунок 1. Меню Web-додатку
Розглянемо детально кожний підпункт меню. Оскільки дані у
таблицях і графіках відображаються на основі проведених калькулятором
розрахунків, почнемо із підпункту «Розрахунки». Він в свою чергу містить
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вкладки:

«Обсяг

переданої

інформації»

та

«Характеристика

інформаційного потоку».
Відкривши вкладку «Обсяг переданої інформації» можливо за
допомогою відповідного калькулятора здійснити розрахунок обсягу
переданих файлів по лінії зв’язку у бітах на основі таких вхідних
параметрів як: швидкість передачі повідомлення, середня кількість
сторінок у документі, кількість рядків та символів у рядку. Так, якщо взяти
середню швидкість передачі повідомлення – 28,8 Кбіт/сек.; середню
кількість сторінок в документі – 3; відповідно кількість рядків в документі
– 120 та символів – 60, то обсяг переданої інформації у файлі в бітах
становитиме – 172,8 Кбіт (рис. 2).

Рисунок 2. Розрахунок обсягу переданої інформації
За допомогою наступної вкладки «Характеристика інформаційного
потоку» можливо здійснити автоматизований розрахунок параметрів
інформаційного потоку на основі введення вхідних даних для певних
відділень комерційного банку. Так, якщо для 1та 2 відділення ПАТ КБ
«Приватбанк» у м. Вінниця вказати середню інтенсивність вхідного потоку
–280 док./день; інтенсивність обробки даних на лінії зв’язку – 400
док./день; середній час між вимогами – 2 хв.; час обробки однієї вимоги – 6
хв., то в такому випадку значення завантаженості системи буде незначним
– 0,7; середнє число вимог у системі становитиме 2,3; середня довжина
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черги – 1,63 документів; середня тривалість перебування документа в
системі становитиме – 0,0083 хв., середня тривалість перебування вимоги в
черзі – 0,0058 хв. (рис.3).

Рисунок 3. Web-сторінка Характеристика інформаційного потоку
Наступна вкладка – «Графіки», що дозволяє здійснити графічний
аналіз проведених розрахунків. На даній вкладці можливо порівняти,
зокрема, завантаженість системи та середнє число вимог (рис.4).

Рисунок 4. Графічний аналіз завантаження системи та середнього
числа вимог
Також на даній вкладці можливо провести порівняльний аналіз
середньої тривалості перебування вимоги у черзі та середню довжину
черги по різних відділеннях (рис 5).
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Рисунок 5. Графічний аналіз тривалості перебування вимоги в
черзі та системі у різних відділеннях комерційного банку
Таким чином, на основі обґрунтованого вибору необхідних
інструментальних засобів програмування, було розроблено Web-додаток
для автоматизації розрахунку характеристик інформаційних потоків та
обсягів переданої інформації, що дозволить удосконалити управління
комерційним банком та в кінцевому підсумку призведе до збільшення
прибутку.
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Секція № 6
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ
УДК 338.45.01
К. І. Бондарчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ М’ЯСОПРОДУКТІВ ТА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВІДНИХ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ
КОМПАНІЙ
У роботі розглядаються сучасні проблеми й шляхи розвитку однієї з
крупніших підгалузей харчової промисловості України – м'ясопереробної,
наводяться статистичні дані, що характеризують динаміку і структуру
виробництва основних видів м'ясної продукції та аналізується досвід
провідних м’ясопереробних компаній.
Ключові

слова:

м'ясопереробна

промисловість,

м'ясокомбінати,

виробництво м'яса, виробництво м'ясопродуктів, зарубіжний досвід.
Виробництво м’яса та м’ясопродуктів у різних країнах світу завжди
було і залишається одним із пріоритетних напрямів забезпечення
продовольчого ринку. Ситуація на ринку м’ясопродуктів постійно
відстежується й аналізується, оскільки завжди є актуальною. Сутність
м’ясопереробної галузі полягає у збалансованому та взаємопов’язаному
функціонуванні різних галузей системи виробництва, переробки та
реалізації м’ясної продукції, що забезпечує потреби населення в м’ясі та
продуктах його переробки.
Проблемами розвитку м’ясопереробної галузі та їх вирішенням
займалися В.В. Аронова, О.В. Богданюк,С.О. Вовк, С.А. Воробйова, В.М.
Гончаров, P.В. Логоша, П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, В.М. Микитюк,
Р.І. Олексенко, І.А. Оносова, В.М. Пасічний, І.В. Свиноус, Г.М. Тарасюк та
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інші, які досліджують різні аспекти відродження та становлення цієї галузі
але в практичному і методичному аспекті дана проблема залишається
недостатньо вивченою.
Вагома частка в структурі роздрібного товарообороту належить
м’ясу, ковбасам, м’ясним консервам, напівфабрикатам, концентратам
тощо. Налагоджено випуск і супутніх продуктів – м’ясо-кров’яного, м’ясокісткового й кісткового борошна, шкур, технічного жиру, щетини,
лікувальних та інших препаратів [1 c. 36-42].
Так, у 2016 р. в порівнянні з 2015 р., спостерігалося зменшення
виробництва продукції м'ясопереробної промисловості в цілому на 5,7 %.
Разом з тим, мало місце збільшення виробництва м'яса і субпродуктів
свійської птиці (свіжих або охолоджених) – на 13,5 %, субпродуктів
свійської птиці морожених – на 9,5 %.
Таблиця 1.
Аналіз динаміки виробництва м'яса і м'ясних продуктів в Україні
в 2015 - 2016 рр.
Відхилення
Абсолютне, тис.
Відносне, %
-33,7
-26,3

Вид продукції

2015

2016

Яловичина і
телятина, тис. т:
- свіжа (парна) або
охолоджена
- морожена
Свинина, тис. т:
- свіжа (парна) або
охолоджена
- морожена
М'ясо і харчові
субпродукти
свійської птиці, тис.
т:
- свіжа (парна) або
охолоджена
- морожена
Вироби ковбасні
М'ясні
напівфабрикати
(включаючи м'ясо
птиці), тис. т
Разом

128

94,3

39,4
157

26,9
130

-12,5
-27

-31,7
-17,2

14,2
572

5,4
649

-8,8
0,77

-62,0
13,5

82,3

90,1

7,8

9,5

335,0

272,0

-63

-18,8

1421,8

1341,0

-80,8

-5,7
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Для ринку продукції м’ясопереробної промисловості України
характерним є високий рівень конкуренції. В 2015році майже третину
продукції було вироблено на середніх і великих підприємствах з добовими
обсягами виробництва м'яса й м'ясної продукції в межах 10-50 тонн.
Здебільшого, база, що формує, такі підприємства, – виробнича спадщина
минулого, частково або повністю модернізована під сучасні умови й
вимоги ринку. Таких підприємств в Україні налічується більше 50
одиниць. І, нарешті, великі підприємства з обсягами виробництва понад 50
тонн на добу. Дані підприємства формують майже половину всієї
пропозиції на ринку м’яса та м’ясопродуктів. З такими обсягами
виробництва в Україні працює близько 20 підприємств. Провідними
виробниками є ТОВ «Глобинський м`ясокомбинат», ТОВ «Дружба
народів», , ВАТ «Кременчуг м’ясо», «М’ясокомбінат Ювілейний», ТОВ
«Глобинський м`ясокомбінат», ТОВ «Тульчинм’ясо». Зазначені та деякі
інші

підприємства-виробники

можуть

ефективно

працювати,

забезпечивши конкурентоспроможність за рахунок впровадження у
виробництво техніко- технологічних інновацій та нових видів продукції.
Це підприємства-лідери з розвинутою системою збуту й логістики, багато з
яких мають свої власні сировинні ресурси [2 с. 44–47].
Важливим чинником конкурентної боротьби на ринку м’ясної
продукції є переобладнання підприємств. Вижити можуть лише ті
підприємства, що вкладають значні кошти у розширення виробництва,
удосконалення технології вирощування, переробки і реалізації продукції та
запровадження стратегічного управління. На наш погляд середні та малі
м’ясопереробні підприємств, які застосовують стратегічне управління
можуть мати переваги перед великим виробниками м’ясної продукції за
рахунок гнучкості своєї діяльності, швидше реагуючи на потреби ринку,
змінюючи “неходовий” товар на нову продукцію.
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Таблиця 2.
Характеристика основних виробників м’ясної продукції

ВАТ
"Кременчукм’ясо"

Характеристика
Потужність,
підприємства
т за добу
Є
власний 50
свинокомплекс,
комплекс відгодівлі ВРХ
на
30 тис. голів, племінна
ферма
Має цех первинної
70
переробки

ТОВ
"Тульчинм’ясо"

Є власний
забійний цех

Назва підпрємства
ТОВ "Дружба
народів"

Асортимент
90 найменувань

Усі види ковбас, копчення зі свинини та ін.

17 (у т. ч. 9.3 т
охолодженого
м’яса)
Схема
замкненого 60
технологічного
циклу
(від забою
худоби до виробництва
готової продукції)
Має свинокомплекс
57

М’ясокомбінат
"Ювілейний"

ТОВ "Глобинський
м’ясокомбінат"

Усі види ковбас,
вироби з ліверу
Ковбасні вироби,
консерви, копчення

Усі види ковбас,
м’ясні та курячі
делікатеси

Переважна кількість м’ясної сировини витрачається на ковбасне
виробництво, значна частина – на м’ясні консерви, заморожені та
охолоджені напівфабрикати.
Проаналізувавши сучасний стан м’ясопереробної промисловості
України можна зробити висновок, що вона не орієнтується на вітчизняного
товаровиробника продукції тваринництва. Відносини між виробниками і
переробниками м’ясної сировини характеризуються розбалансованістю
взаємовідносин

як

у

забезпеченні

сировини

так

і

формуванні

взаємовигідної ціни.
На сьогодні одним із найпривабливіших сегментів є виробництво
охолоджених і заморожених напівфабрикатів високого ступеня готов
ності:

натуральні

та

рублені

напівфабрикати,

фаршировані

та

нефаршировані, з маринадом або соусом, з гарніром і без тощо.
Купівельний попит і виробництво напівфабрикатів високого ступеня
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готовності в охолодженому й замороженому вигляді дедалі зростає й
випереджає розвиток ковбасного виробництва. Структура асортименту
напівфабрикатів поєднує продукти, які суттєво відрізняються між собою за
технологічними, функціональними, органолептичними характеристиками,
а також ступенем готовності – від класичних сирих до майже готових
напівфабрикатів, які потрібно лише розігріти: січені напівфабрикати з
начинкою і без; натуральні напівфабрикати в маринадах, заливках і без;
швидкозаморожені

продукти;

другі

готові

страви;

натуральні

напівфабрикати: великошматкові, порційні й дрібношматкові [3 с. 56–57].
Країни, які мають значно вищий рівень життя, певні культурні
традиції, вживають м’яса значно більше. Якщо раніше Україна була
експортером свинини у рамках Радянського Союзу, зараз наша держава –
імпортер. Споживання понад 30 кг м’яса на душу населення в Україні було
нормою, сьогодні ця цифра знизилась у рази [5].
Однією з провідних компаній світу у виробництві м’ясної продукції
вважається IBP Inc (Tyson Foods) – раніше відома як виробник яловичини,
а в даний час як виробник свіжого м’яса. Американська компанія,
заснована в Південній Дакоті (США) та є другим за величиною продавцем
курятини, яловичи-ни і свинини в світі. Вона щорічно експортує великий
відсоток яловичини зі Сполучених Штатів. Tyson Foods названа другою за
величиною компанією з виробництва продуктів харчування зі списку
Fortune 500. Найбільший виробник м’яса в світі, і відповідно до Forbes
однією із 100 найбільших компаній в Сполучених Штатах. IBP Inc (Tyson
Foods) виробляє широкий спектр продуктів тваринного походження та
готової продукції на 123 заводах харчової промисловості. Компанія
налічує близько 107 000 співробітників, які працюють у більш ніж 300
об’єктах в Сполучених Штатах і в усьому світі.
Також досить відомою є компанія Aztech Investments Pty Ltd, яка
знаходиться в австралійському штаті Західна Австралія. Вона є однією з
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найбільших сільськогосподарських компаній з переробки продуктів
тваринництва та їх експорту в Австралії. Aztech пишається своєю
репутацією в усьому світі та бере участь у всіх сферах виробничо-збутової
діяльності. З незалежними правами експорту, продукція цієї компанії
експортується в Північну Америку, Південну Америку, Східну Європу,
Південно-Східну Азію, Африку, Океанію, Середній Схід, Східну Азію,
Західну Європу, Північну Європу.
Досвід країн із розвиненою м’ясопереробною галуззю показує, що
найкращих результатів можна досягти при замкненому циклі утримання та
відгодівлі тварин і з власним виробництвом кормів. У цьому випадку всі
економічні переваги – як короткострокові, так і стратегічні – залишаються
у сільськогосподарського підприємства та працюють на збільшення
прибутку м’ясопереробного комплексу [4 с. 90–95].
Аналітики ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація
ООН, від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) прогнозують
протягом наступних 10 років поступове зростання світового споживання
м’яса і м’ясопродуктів. Серед головних причин виділяють збільшення
чисельності населення планети та економічний розвиток. Світовому
виробництву м’яса прогнозується зростання до 328 млн т, а річний приріст
виробництва пташиного
м’яса, за прогнозами експертів, перевищить показники яловичини,
свинини і баранини. Світовим лідером на ринку м’яса, на думку тих же
експертів, стане Бразилія, підвищивши свою частку в світовому експорті
до 64%.
Таким чином, м’ясна промисловість України має високий потенціал
розвитку та потребує інновацій. Для підвищення рівня рентабельності
м’ясопереробних

підприємств

необхідно

об’єднати

в

систему

виробництво, переробку та реалізацію готової продукції. При зваженій
інвестиційній політиці на всіх підприємствах – учасниках технологгічного
процесу (від виробництва сільськогосподарської сировини до реалізації
798

кінцевої продукції) можна досягти стабільного розвитку сировинної бази,
що позитивно впливатиме на вирішення основних проблем, стабілізацію та
успішну роботу всього м’ясопереробного комплексу. Україна має всі
необхідні умови для нарощування виробництва якісної продукції
м’ясопереробної підгалузі харчової промисловості, зокрема м’яса і готової
продукції з нього. До них належать сприятливі кліматичні умови, наявність
досвіду ведення великотоварного виробництва м’яса у минулому,
відновлення

переробної

промисловості

і

можливості

розвитку

її

сировинної бази.
Також позитивно відбивається на великотоварному виробництві м’яса
зростання

платоспроможності

населення

і

збільшення

попиту

на

роздрібному ринку на м’ясо і готову продукцію з нього, стрімкий розвиток
мереж роздрібних підприємств торгівлі, зокрема мереж супермаркетів,
удосконалення каналів реалізації продукції, наявність кваліфікованих
кадрів і відносно дешевої робочої сили.
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
В статті розглянуто питанння державного регулювання ювелірної галузі
та якості ювелірних виробів. Проаналізовано основні фактори впливу на
систему державного регулювання якості ювелірних виробів в Україні.
Ключові слова: ювелірна галузь, державне регуювання, якість, ДСТУ,
якість.
Постановка проблеми. В умовах реалізації адміністративних та
структурних реформ та евроінтреграційних прагнень останніх років в
Україні, актуальними є питання підвищення ефективності систеи
державного регулювання якості та розвитку ювелірної галузі. Державна
система регулювання ювелірної галузі в Україні характеризується
суперечливістю між її високим соціально-економічним значенням та
порівняно низьким рівнем організації у взаємодії органів державної влади
та субєктів господарюванням. Тому, пробематика державного регулювання
якості ювелірних виробів в умовах поглибленої інтеграції України до СОТ
є актуальною.
Цілі статті полягають у дослідженні системи інституційного
забезпечення дердавного регулювання якості ювелірних виробів в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у сфері
державного регулювання ювелірної галузі провадили Л.В. Шестак, Т.М.
Артюх, М.М. Назимок, К.І. Беляков, М.К. Семенюк.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
Особливості

і

пробеми

українського

ринку

ювелірної

продукції,

перспективи його розвитку в умовах економічної кризи і зниження митних
барєрів, привабливість ринку для іноземних виробників це фактори, що
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підтверджують

важливість

належного

функціонування

механізмів

державного регулювання ювелірної галузі.
Виклад основного матеріалу. Сплави благородних металів, що
застосовуються для виготовлення ювелірних виробів, мають відповідати
естетичним,

експлуатаційним

та

технологічним

вимогам,

тобто

задовольняти потреби споживачів в подальшому використанні ювелірних
виробів, що виготовляються з таких сплавів, а також бути придатними
(мати відповідні властивості) для виготовлення таких ювелірних виробів.
Вимоги до якості сплавів срібла встановлюються ДСТУ ГОСТ
6836:2004 «Срібло та срібні сплави. Марки»[1]. Цей документ встановлює
марки срібла та усіх срібних сплавів, що призначені для виготовлення
напівфабрикатів, виробів (листів, стрічок, смуг, дроту, труб, профілів,
литих заготовок та інших виробів) методом лиття, гарячої або холодної
деформації і регламентує хімічний склад срібних сплавів. У складі срібла
999,9 та 999 проби нормується кількість таких елементів-домішок, як
свинець, залізо, сурма, вісмут. Вміст свинцю повинен бути не більше
0,003%, вісмуту не більше 0,002%. Безумовно не всі сплави, що
нормуються цим ДСТУ можуть бути використано для ювелірних виробів.
В ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські. Терміни та визначення»
встановлюються терміни та визначення основних понять у галузі
ювелірного виробництва для виробів, їхніх складників, конструктивних та
геометричних елементів. Ці терміни є обов'язковими для використання в
усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчальнометодичній літературі, що належить до галузі ювелірного виробництва, а
також для робіт з стандартизації в цій галузі або у разі використання
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних
систем.
Відповідно до ДСТУ 3375-96 «ювелірний виріб - це виріб культурнопобутового призначення з коштовних металів; з застосуванням коштовних
металів; виріб з не коштовних металів у разі застосування різних видів
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художнього оздоблення, таких як скань, зернь, чернь, фініфть, ритування,
карбування, кування, алмазне гранування; виріб зі сплавів, що імітують
коштовні метали, за умови високохудожнього його виконання в поєднанні
з коштовними, напівкоштовними і кольоровими каменями природного чи
штучного походження, перлами, коралами, бурштином, перламутром,
склом, кришталем, рогом, кістю; високохудожній виріб з каменю,
бурштину, рогу, костю [1].
Вимоги до якості ювелірних виробів встановлює ДСТУ 3527-97
«Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови» [2].
Цей стандарт поширюється на золотарські вироби з коштовних металів
серійного і одиночного виробництва, а також реставровані. Згідно ДСТУ
3527-97 ювелірні вироби повинні мати державне пробірне клеймо,
затверджене Міністерством фінансів України. Даний стандарт встановлює
основні вимоги до ювелірних виробів, які формалізують як вимоги до
якості, так і основні діагностичні ознаки, які враховуються під час
експертизи:
а) парні вироби (сережки, запонки) повинні бути підібрані за
розмірами, формою, видом ограні, кольором вставок;
б) поверхні виробів повинні бути: шліфовані і крацьовані
(рівномірно шліфованими і крацьованими), поліровані (доведеними до
блиску), матові (рівномірно матовими і бархатистими на вигляд),
фактуровано (неполірованими або частково полірованими).
в) якість декоративних і захисно-декоративних покрить (крім
емалевих) повинна відповідати ГОСТ 9.301 - 86 ЕСЗКС «Покриття
металічні і неметалічні неорганічні. Загальні вимоги.
г) зварні і паяні шви у виробах повинні бути щільними, рівними.
Допускається незначна пористість у місцях зварювання;
д) вироби (крім клинків ножів, голок шпильок) не повинні мати
гострих країв;
е) вставки повинні бути закріплені в оправі нерухомо, при цьому
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можливість випадання вставок повинна бути виключена;
є) допускається кріпити вставки з перлів, коралів, бурштину,
раковин, виробного кольорового каменю, а також інших непрозорих
матеріалів клеєм у поєднанні з глухою скріпою або клеєм у поєднанні зі
штифтами;
ж) сережки, брошки, браслети шийні прикраси повинні бути
оснащені замками, які повинні виключати їх самочинне відкривання і бути
зручними в користуванні;
з)

ланцюжки

деформованих

повинні

ланок,

бути

ланок

з

гнучкими

і

не

розшаруванням

повинні

металу,

а

мати
також

перевернутих ланок, що змінюють рисунок ланцюжка;
и) обручки та перстні повинні виготовлятися за розмірами і
відповідними до них інтервалами внутрішніх діаметрів;
і) предмети столового накриття (чарки, келишки, вази і т. ін.)
повинні бути стійкими на горизонтальній площини 10-15 градусів.
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання
видобутку і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними» [3] і постанови Кабінету Міністрів
України

«Питання

державного

пробірного

контролю»,

затверджена

Інструкція про здійснення державного експертно-пробірного контролю за
якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного
каміння [4].
Інструкція запроваджує основні вимоги та порядок здійснення
державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, матеріалів, що містять
дорогоцінні метали, відповідністю їх державним стандартам.
Згідно цієї Інструкції усі вироби з дорогоцінних металів, виготовлені
на території України суб'єктами підприємницької діяльності, повинні
відповідати одній з установлених в Україні проб, бути обов'язково
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заклеймованими

органами

державного

пробірного

контролю

або

суб'єктами підприємницької діяльності, яким надано право клеймування
виробів власного виробництва, та відповідати технічним вимогам чинних
нормативних документів (державних, галузевих стандартів, технічних
умов тощо).
Матеріали у виробах, що мають безпосередній контакт із шкірою
людини та харчовими продуктами, не повинні містити шкідливих домішок
і використання яких не заборонено нормативно-правовими документами.
Відповідальність за виготовлення неякісних виробів несе виготовлювач.
Усі частини виробів повинні бути виготовлені з дорогоцінного
металу, за винятком частин, коли дорогоцінний метал з причини своїх
незадовільних

механічних

властивостей

(міцність,

зносостійкість )

неможливо використати.
Вироби, у яких поєднані частини дорогоцінних металів з частинами
із недорогоцінних металів, повинні мати відбиток «Метал» або «Мет»,
який ставиться на виріб виготовлювачем або, за його дорученням, в
органах державного пробірного контролю. Відбиток проставляється на
частини з недорогоцінного металу.
Дозволяється використовувати неметалеві частини у виробах з
дорогоцінних металів (вставки, емалі тощо) за умови, що зазначені
частини мають чітко виражені відмінності від дорогоцінного металу, з
якого виготовлено виріб.
Частини з недорогоцінних металів та інших матеріалів не повинні
мати покриття з дорогоцінного металу. Вироби та деталі виробів з
дорогоцінних металів не повинні мати покриття із недорогоцінного
металу.
Дозволяється покривати виріб із дорогоцінного металу іншим
дорогоцінним металом за умови клеймування такого виробу за сплавом
основного дорогоцінного металу (наприклад, срібний виріб, покритий
золотом, клеймується як срібний). Допускається неметалеве захисне
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покриття на срібних виробах (спеціальні полімери, лаки тощо) за умови
відповідності проби цих виробів (разом з покриттям) запровадженим
стандартам.
Припої, що використовуються при пайці виробів із дорогоцінних
металів, повинні бути виготовлені на основі того самого дорогоцінного
металу, що й сплави, з яких виготовлюються вироби. Припій для виробів із
срібла повинен мати пробу не нижче 650, при цьому загальна проба виробу
повинна

відповідати

одній

з

установлених

проб.

Дозволяється

застосовувати спеціальний припій, що не містить дорогоцінного металу,
для

паяння

ланцюгів

виготовляються

на

(браслетів)

із

дорогоцінного

верстатах-автоматах,

за

умови

металу,

які

забезпечення

відповідності проби цих виробів (разом з припоєм) діючим стандартам.
Кількість припою для з'єднання деталей виробу має бути технічно
виправдана. Заборонено використовувати припій для штучного збільшення
ваги виробу. Вироби з дорогоцінних металів, що подаються до органів
державного пробірного контролю на випробування та клеймування,
повинні відповідати таким вимогам:
- мати якісний рельєфний відбиток іменника виготовлювача виробів,
нанесений відповідно до правил клеймування;
- мати ретельно підготовлені поверхню та площинки (місця) для
нанесення якісного відбитка державного пробірного клейма згідно з
порядком клеймування виробів;
- бути просушеними, очищеними від бруду, окислів, шкідливих
речовин тощо;
- не мати неякісно закріплених вставок;
- мати бездоганний зовнішній вигляд: без тріщин, надломів, раковин,
інших дефектів, які можуть призвести до руйнування або пошкодження
виробів при проведенні експертно-пробірних робіт;
- не мати вкраплень недорогоцінних металів та місць з надмірною
кількістю припою;
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- мати відбиток знака «Р» на реставрованих виробах, а також
виробах, придбаних суб'єктами підприємницької діяльності за їх власним
бажанням як брухт дорогоцінних металів, тощо від інших суб'єктів
підприємницької діяльності, нанесений поруч з іменником, як факт
технологічного доопрацювання брухту до категорії готового виробу.
Вироби з дорогоцінних металів, що подаються на випробування та
клеймування, повинні мати завершений зібраний вигляд, за винятком
виробів, які за погодженням з органами, що здійснюють державний
пробірний контроль, можуть подаватися на випробування до нанесення на
них покриття або у розібраному вигляді (за наявності всіх деталей), якщо
випробування та (або) клеймування неможливе у зібраному вигляді. При
цьому відповідальність за пробу припою та не клеймованих деталей після
складання виробу несе виготовлювач.
При розробці нових зразків виробів з дорогоцінних металів субґєкт
підприємницької діяльності повинен зазначити в технічній документації та
узгодити з органами державного пробірного контролю площинки (місця)
для нанесення якісних відбитків державних пробірних клейм та
забезпечити доступність для експертного випробування всіх деталей
виробу. Вироби, що надходять до органів, які здійснюють державний
пробірний контроль, мають бути очищені від забруднень, насамперед
шкідливих [4].
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що нормативноправове регулювання ювелірної галуза та якості в Україні, у тому числі
знаходиться на етапі формування та має ряд недоліків. Зокрема, складні
процеси оподаткування, відсутість техічних регламентів щодо складу та
якості лігатурних домішок, припоїв та покриттів, а також дефектів
ювелірних виробів відповідно до європейських норм.

806

Список використаних джерел:
1. Вироби золотарські. Терміни та визначення: ДСТУ 3375-96. –
[Чинний від 1998–10–21]. – К. : Держстандарт України, 1998. – 29 с. –
(Національний стандарт України).
2. Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови :
ДСТУ 3527-97. – [Чинний від 1998–10–21]. – К. : Держстандарт України,
1998. – 29 с. – (Національний стандарт України).
3. Про державне регулювання видобутку, виробництва і застосування
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з
ними : Закон України від 18.11.97 № 637/97–ВР (із змінами та
доповненнями) // Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Законодавчі і
нормативно-правові акти. – К. : «АртЕк», 2006. – C. 9–21.
4. Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертнопробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів : Наказ М-ва фінансів України від 20.10. 99 № 244 //
Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Законодавчі і нормативноправові акти – К. : «АртЕк», 2001. – С. 226–296.
УДК 340.6:637.54(045)
Р. А. Головащенко
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
М'ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ
В даній статті розглянуті питання щодо законодавчо-нормативного
регулювання експертизи м’яса птиці в України, а також науковопрактичне дослідження – митна експертиза.
Ключові слова: митна експертиза, нормативні акти, експертиза м’яса
птиці, декларанти, лабораторні дослідження.

807

Митна експертиза – це спеціальне науково-практичне дослідження,
що проводиться експертами з метою вирішення завдань митної справи для
з’ясування питань, що виникають у справі про порушення вимог митного
законодавства, в окремих галузях науки, техніки, мистецтва, релігії і т.п.
[1].
При здійсненні митної справи зважується цілий комплекс загальних
завдань фіскального, контрольного, економічного, правоохоронного,
статистичного і захисного характеру, що вимагають спеціальних знань і
виконання всіляких експертиз. У разі потреби для участі у здійсненні
митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.
Для

обґрунтованого

призначення

експертизи

необхідно,

щоб

співробітник митного органу – ініціатор її проведення обов'язково знав
основи теорії і практики проведення відповідної експертизи (її предмети,
об’єкти. методи дослідження, можливості та ін.). Залучення спеціалістів та
експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником
за погодженням з керівником підприємства, установи, організації де
працює спеціаліст чи експерт.
Законодавчо-нормативне регулювання експертизи товарів, у тому
числі і м'яса птиці в Україні, на даному етапі здійснюється на кількох
рівнях:
1) Законодавчі акти, затверджені Верховною радою України.
2) Нормативні акти Міністерств і відомств (Міністерства фінансів
України, Міністерства доходів і зборів України).
3) Нормативні документи Державної митної служби України.
4)

Нормативні

документи

Центрального

митного

управління

лабораторних досліджень та експертної роботи (рис. 1).
На даний момент головним законодавчо-нормативним актом, що
регламентує проведення експертизи товарів в митних цілях, у тому числі і
м’яса птиці в Україні, є Митний кодекс України (МКУ).
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Законодавчі акти,
затверджені
Верховною радою
України

Нормативні акти,
Міністерства
фінансів
України

Нормативні
документи
Державної митної
служби України

Митний кодекс України

Порядок взаємодії митних
органів із Центральним
митним управлінням
лабораторних досліджень та
експертної роботи при
проведенні митного
контролю та митного
оформлення товарів і
транспортних засобів

Про затвердження Порядку
передання, повернення та
знищення (утилізації) проб
(зразків) товарів після
проведення дослідження
(аналізу, експертизи)
Центральним митним
управлінням лабораторних
досліджень та експертної
роботи Державної митної
служби України

Методичні рекомендації щодо взаємодії
митних органів із Центральним митним
управлінням лабораторних досліджень та
експертної роботи під час попередньої
оцінки майна, яке розміщується на
складах митних органів та проведенні
товарознавчої експертизи із визначенням
вартості товарів і транспортних засобів,
що вилучаються в справах про порушення
митних правил

Положення
про
Центральне
митне
управління
лабораторних
досліджень
та
експертної
роботи

Накази, розпорядження,
технологічні схеми
проведення досліджень

Рисунок 1. Рівні законодавчо-нормативного регулювання
експертизи товарів у митних органах [2]
Сутність поняття та підстави призначення експертизи товарів при
переміщенні їх через митний кордон України містяться в главі 39 МКУ
«Загальні положення щодо митного оформлення».
Глава 50 МКУ «Митні експертизи» регламентує, що взяття проб
(зразків) товарів, у тому числі і м’яса птиці здійснюється посадовими
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особами митного органу в рамках процедур митного контролю та митного
оформлення з метою встановлення визначальних характеристик для:
1) класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
2) перевірки задекларованої митної вартості товарів;
3) встановлення країни походження товарів.
Декларанти

або уповноважені ними особи мають право бути

присутніми під час взяття проб товарів, у тому числі і м’яса птиці
посадовими особами митного органу та інших державних органів, а також
сприяють посадовим особам митних органів під час взяття проб товарів і
здійснюють вантажні та інші необхідні операції [3].
Проби товарів, у тому числі і м’яса птиці, беруться в мінімальній
кількості у двох екземплярах (досліджуваний і контрольний), кожен з яких
є достатнім для проведення

дослідження.

У

разі,

якщо взяття

контрольних проб (зразків) товарів з об’єктивних причин не видається
можливим (одиничний товар, обмежена кількість, тощо), проби товарів, у
тому числі і м’яса птиці беруться в одному екземплярі (досліджуваному).
На кожну взяту пробу накладається окреме митне забезпечення. Про
взяття зразків товарів, у тому числі і м’яса птиці, складається акт за
встановленою формою.
Згідно норм, визначених в МКУ, декларанти або уповноважені ними
особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження
(аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, у тому числі і м’яса птиці та
отримати від митного органу, який призначив таке дослідження,
примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після
проведення експертизи митним органом або отримання ним примірників
результатів такого дослідження від інших державних органів. [1]
Згідно чинного МКУ, митні органи не відшкодовують витрат,
здійснених декларантом або уповноваженою ним особою в результаті
взяття зразків м’яса птиці, що перебуває під митним контролем. Витрати
на проведення експертизи зразків товарів, здійснені митними органами, не
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відшкодовуються декларантом або уповноваженою ним особою, крім
випадків, коли таке дослідження проводиться з ініціативи зазначених осіб.
З метою встановлення характеристик м’яса птиці, необхідних для його
митного оформлення, митні органи можуть письмово, в тому числі з
використанням

засобів

інформаційних

підприємств-виробників,

технологій,

затребувати

з

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та

громадян наявну в них

документацію

про

склад, фізико-хімічні

властивості товарів, інформацію про основні технологічні стадії їх
виробництва та призначення.
Відомо, що Центральне митне управління лабораторних досліджень та
експертної роботи (ЦМУЛДЕР) є спеціалізованим митним органом з
питань експертного забезпечення, яки виконує свої функції на всій митній
території України.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією України,
міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом
порядку, Митним кодексом України, законами України та іншими
нормативно-правовими

актами, наказами Держмитслужби України, а

також Положенням «Про Центральне митне управління лабораторних
досліджень та експертної роботи», яке також є одним з нормативноправових документів, що регулює діяльність митних органів у сфері
експертизи товарів, у тому числі і м’яса птиці.
Дане

Положення

визначає,

що

управління

здійснює заходи з

експертного забезпечення діяльності митних органів шляхом проведення
досліджень (аналізів, експертиз), перевірки документів та відомостей, які
відповідно до Митного кодексу України надаються митним органам для
здійснення митного контролю та митного оформлення під час переміщення
товарів комерційного призначення через митний кордон України, участі у
запобіганні та протидії контрабанді і порушенням митних правил,
виконання інших митних формальностей у межах своєї компетенції та
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ведення

Української

класифікації

товарів

зовнішньоекономічної

діяльності (УКД ЗЕД). [4]
«Порядок

взаємодії

управлінням лабораторних

митних

органів

із

Центральним

митним

досліджень та експертної роботи при

проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів» також відноситься до нормативних актів, що
регулюють проведення експертизи м’яса птиці в Україні. Цей Порядок
розроблено відповідно до вимог статей 356 та 357 митного кодексу
України від 13 квітня 2012 року, з метою вдосконалення експертної
діяльності митних органів, підвищення ефективності та якості їх роботи з
виконанням завдань щодо повноти справляння митних платежів до
Державного бюджету України, протидії контрабанді та порушенням
митних правил при переміщенні товарів, у тому числі і м’яса птиці через
митний кордон України.
«Порядок

взаємодії

управлінням лабораторних

митних

органів

із

Центральним

митним

досліджень та експертної роботи при

проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів» визначає засади організації виконання завдань та
функцій, покладених на Центральне митне

управління лабораторних

досліджень та експертної роботи та митні органи, при здійсненні митного
контролю

та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що

потребують експертно-дослідного супроводження.
Цей Порядок регулює відносини з питань:
- направлення запитів митних органів до експертних підрозділів
Управління;
- взяття проб (зразків) товарів митними органами для проведення
експертних досліджень;
-

приймання

запитів

та проведення

підрозділами Управління;
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досліджень експертними

- надання митним органам висновків за результатами проведених
досліджень;
- обміну інформаційними матеріалами.
Ще одним нормативно-правовим документом, що регламентує
діяльність митних органів при проведенні експертизи товарів, у тому числі
і м’яса птиці є «Порядок передання, повернення та знищення (утилізації)
проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи)
Центральним митним

управлінням

лабораторних

досліджень

та

експертної роботи Державної митної служби України». Цей Порядок було
розроблено відповідно до статті 357 Митного кодексу України з метою
врегулювання процедур передання, повернення та знищення (утилізації)
проб товарів, у тому числі і м’яса птиці після проведення експертизи.
Дія цього Порядку поширюється на проби (зразки) товарів, у тому
числі і м'ясо птиці, які були надані до Центрального митного управління
лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби
України для проведення дослідження.
Згаданий вище «Порядок передання, повернення та знищення
(утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу,
експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень
та експертної роботи

Державної

митної

служби України» було

розроблено відповідно до статті 357 Митного кодексу України з метою
врегулювання процедур передання, повернення та знищення (утилізації)
проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи).
Дія цього Порядку поширюється на проби (зразки) товарів, які були
надані до Центрального митного управління лабораторних досліджень та
експертної роботи Державної митної служби України для проведення
дослідження (аналізу, експертизи).
До нормативно-правових актів, що регламентують діяльність митних
органів при проведенні

експертизи товарів, відносяться

також і

«Методичні рекомендації щодо взаємодії митних органів із Центральним
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митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під
час

попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних

органів та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості
товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення
митних правил»,

затверджені

Наказом

Державної

митної

служби

України від 09.11.2012 р. №640.
Ці Методичні рекомендації розроблені з метою координації дій
посадових осіб митних органів та Центрального митного управління
лабораторних досліджень та експертної роботи під час проведення
попередньої оцінки майна, що розміщується на складах митних органів та
товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів, у тому числі і
м’яса птиці, вилучених митними органами у справах про порушення
митних правил. [5]
Таким чином, одним із основних дієвих засобів контролю у будь-якій
сфері діяльності, у тому числі і митній справі, є експертиза. Вона широко
застосовується при митному оформленні товарів, у том числі і м’яса птиці
та забезпечує правильність визначення коду товару за УКТ ЗЕД, що, в
свою

чергу,

сприяє

правильності

нарахування

митної

вартості,

підвищенню якості товарів та недопущення постачання у торговельні
підприємства фальсифікованих та неякісних товарів.
Оскільки експертиза відіграє значну роль у сфері захисту державних
інтересів, виникає необхідність у конкретизації її нормативно-правового
регулювання, тому на даному етапі варто активізувати роботу з розробки
нормативних документів, що більш детально встановлювали б регламент
проведення експертизи того чи іншого товару, наприклад, м'яса птиці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНСПЕКТУВАННЯ СИРОВ'ЯЛЕНИХ КОВБАС
У статті показано, як працівники контролюючих організацій, при
інспектуванні ковбасних виробів, в тому числі сиров'ялених, звертають
увагу на правила продажу продовольчих товарів, які містять норми щодо
ковбасних виробів.
Ключові слова: ковбасні вироби, сиров'ялені ковбаси, контролюючі
організації, інспектування, нормативні акти.
Згідно робочої програми відділу з питань контролю якості та безпеки
товарів народного споживання Держспоживзахисту по перевірці якості і
безпеки м’ясних продуктів вітчизняного і іноземного виробництва, яка
була видана 29 січня 1999 року, перевірці підлягають господарюючі
суб’єкти незалежно від форм власності, які реалізують м’ясні продукти, в
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тому числі сиров'ялені ковбаси (підприємства оптової та роздрібної
торгівлі, громадського харчування, а також виносна торгівля).
При

інспектуванні

сиров'ялених

ковбас

необхідно

керуватися

вимогами діючих в Україні нормативних документів, а саме: Законом
України «Про захист прав споживачів», «Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини», «Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції», «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
«Медико-біологічними

вимогами

і

санітарними

нормами

якості

продовольчої сировини (МБВ), стандартами та технічними умовами на
конкретний вид продукції ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси сирокопчені та
сиров'ялені» [1].
При перевірці якості та безпеки ковбасних виробів іноземного
виробництва, в тому числі сиров'ялених ковбас, слід звертати увагу на
наявність ветеринарного свідоцтва і заключення ветеринарно-санітарної
експертизи за місцем розмитнення, гігієнічного висновку органів охорони
здоров’я,

документа про якість виробника із зазначенням території

походження, сертифіката відповідності. У разі їх відсутності продукція
знімається з реалізації.
Кожна партія ковбасних виробів, в тому числі сиров'ялених ковбас
повинна супроводжуватися документом, що підтверджує їх належну
якість, тобто сертифікатом відповідності.
Особливу увагу слід приділити перевірці дотримання термінів
реалізації сиров'ялених ковбас (САН ПиН 42-123-4117 «Условия, сроки
хранения особо скоропортящихся товаров»).
Оцінку якості ковбасних, в тому числі сиров'ялених ковбас слід
починати з перевірки на відповідність їх органолептичним показникам.
Зразки для проведення органолептичної оцінки ковбас відбираються у
відповідності з вимогами ГОСТ 9792 «Колбасные изделия и продукты из
свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и
птиц. Правила приемки и методы отбора проб» [2].
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При визначенні органолептичних показників керуються ГОСТ 9959
«Продукты мясные. Органолептический метод определения показателей
качества» [3].
При виникненні сумніву щодо якості і безпеки сиров'ялених ковбас
після проведення їх органолептичної оцінки зразки відбираються для
проведення лабораторних досліджень.
Види досліджень (фізико-хімічні, токсикологічні, мікробіологічні,
радіологічні) визначаються спеціалістом контролюючої організації з
урахуванням інформації про виробника та постачальника, складу
продукту, а також умов і терміну зберігання.
Продукти,

які імпортуються, повинні бути ідентифіковані на

відповідність їх показників якості з показниками, встановленими у
нормативній та технічній документації виробника чи наведеними в
інформації про ці продукти (статті 1, 4 і 7 Закону України «Про якість і
безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»). При цьому вони
повинні відповідати обов’язковим вимогам державних або галузевих
стандартів України щодо безпеки та охорони навколишнього середовища.
У
імпортні

разі

відсутності

ковбасні

ідентифікуються

у

нормативних

вироби,

в

відповідності

документів

країни-виробника

тому

числі

сиров'ялені

з

вимогами

чинних

ковбаси,
в

Україні

нормативних документів на аналогічні вітчизняні вироби(стаття 18 Закону
України «Про зовнішньо-економічну діяльність»). При цьому в акті
перевірки робиться такий запис: «На час перевірки не були пред’явлені
документи, які підтверджують належну якість товарів, у зв’язку з чим
перевірка їх якості проведена на відповідність вимогам нормативних
документів, що діють в Україні».
При виявленні фактів реалізації продукції з виробничими недоліками,
що носять системний чи поширений характер, слід приймати рішення про
припинення

(заборону)

відвантаження,

реалізації

господарюючими

суб’єктами сфери торгівлі та виробництва такої продукції [4].
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При інспектування ковбасних виробів, в тому числі сиров'ялених
ковбас, працівникам контролюючих організацій слід звертати увагу на
дотримання господарюючими суб’єктами правил продажу продовольчих
товарів, які містять норми щодо ковбасних виробів. Ці правила
регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу
продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також
визначають вимоги у дотриманні прав споживачів щодо належної якості
товару і рівня торговельного обслуговування. До них відносяться наступні:
- господарюючий суб’єкт зобов’язаний забезпечити стан торговельних
приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів, в тому числі
сиров'ялених ковбас, на рівні, що відповідає санітарно-гігієнічним,
технологічним та протипожежним нормам, встановленим для приймання,
зберігання та реалізації харчових продуктів;
- торговельно-технологічне обладнання, що використовується при
організації продажу товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості і
товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Забороняється
приймати, зберігати і продавати ковбасні вироби, в тому числі і
сиров'ялені ковбаси, без використання холодильного обладнання;
- транспортні засоби повинні мати санітарний паспорт, працівники –
особисту медичну книжку, та крім цього вони повинні бути забезпечені
одягом, що відповідає санітарним вимогам;
- господарюючий суб’єкт повинен мати санітарний журнал і санітарні
книжки працівників, а також книгу відгуків і пропозицій;
- до відома покупців, у зручній для сприймання формі, надається
інформація про наявний асортимент та виробників товарів, час їх
надходження до продажу, особливості зберігання, харчову цінність, а
також надання можливих послуг;
- господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж ковбасних виробів, в
тому числі сиров'ялених ковбас, можуть додатково продавати у
відокремлених місцях (відділах, секціях) м'ясо, м’ясопродукти, м’ясні
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напівфабрикати усіх видів, кулінарні вироби, консерви м’ясні, м’ясорослинні, салобобові, жири топлені, спеції, прянощі та соуси у
розфасованому вигляді (майонез, гірчицю, хрін, томат-пасту, тощо);
- не приймають ковбасні вироби, в тому числі сиров'ялені ковбаси, з
порушеннями

в

оформленні

супроводжувальних

документів,

недоброякісні, з неправильними в’язками, з лопнутими і поламаними
батонами, з розсипчастим фаршем, з напливи фаршу над оболонкою та
злипанням понад допустимі норми, з наявністю жовтого шпику у фарші
ковбас вищого сорту, а також понад допустимі норми у виробах 1-го сорту,
з сірими плямами на розрізі, з бульйонними і жировими набряками понад
допустимі норми, блідо сірого кольору, не прокопчені;
-

прийняті

сиров'ялені

ковбаси

розміщують

при

додержанні

температури охолодження не вище +8оС;
- поверхні ковбасних виробів протирають рушником, видаляють
обв’язки, обвітрені зрізи зачищають;
- попереднє фасування ковбас передбачається в обсягах потреби не
більше одного дня реалізації;
- підготовлені до продажу ковбасні вироби подають до торгового залу
на робоче місце, де розміщують за видами і сортами в охолоджувальних
прилавках і шафах;
- при продажу м’ясопродуктів, в тому числі сиров'ялених ковбас, без
нарізування за згодою покупця додають не більше двох доважків, що не
перевищує 1-% загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати
сорту і якості товару, що відпускають;
- на замовлення покупця продавець зобов’язаний нарізати ковбасу,
додержуючись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматки викладають
на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або виделки;
- термін реалізації сиров'ялених ковбас у роздрібній торговельній
мережі 30 діб при температурі від 0о до 4оС [1].
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Інспектування ковбасних виробів, в тому числі сиров'ялених ковбас
передбачає

також

проведення

контрольної

перевірки

правильності

розрахунку із споживачами за реалізовані товари господарюючими
суб’єктами – підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форм

власності,

громадського

громадянами-підприємцями

харчування.

Контрольна

у

сфері

перевірка

торгівлі

проводиться

та
у

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок
проведення

контрольної

перевірки

правильності

розрахунку

із

споживачами за надані послуги і реалізовані товари». Контрольна
перевірка

проводиться

службовою

особою

Держспоживзахисту

в

присутності особи, що здійснює продаж товарів та, при можливості,
представника господарюючого суб’єкта, що перевіряється, і оформляється
актом контрольної перевірки.
Форма

актів

контрольної

перевірки

затверджується

Держспоживзахистом.
Контрольна

перевірка

проводиться

з

метою

встановлення

відповідності отриманої продавцем плати за реалізовані ковбасні вироби
справжній їх вартості, як правило, шляхом негласної контрольної закупівлі
товару. При цьому службовою особою перевіряється фактична кількість,
маса, якісні показники, ціна і вартість товару, правильність підрахунку і
остаточного розрахунку.
Оголошення про контрольну перевірку проводиться службовою
особою відразу після передачі продавцем товару, проведення грошового
розрахунку та видачі касового чека чи іншого документа, що засвідчує
факт продажу.
Якщо продавцем не видано касового чека чи іншого документа, що
засвідчує факт продажу товару, оголошення про контрольну перевірку
проводиться після передачі продавцем товару та грошового розрахунку.
Сиров'ялені ковбаси, закуплені для контрольної перевірки, повинні
залишатися на місці (на прилавку, у вузлі розрахунку). У разі потреби вони
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можуть бути перенесені для перевантажування їх кількості в інше місце
лише у присутності продавця, що здійснив їх продаж та, при можливості,
представника господарюючого суб’єкта, що перевіряється.
Контрольне переважування сиров'ялених ковбас проводиться із
застосуванням тих вимірювальних приладів, що використовувались
продавцем, з наступною перевіркою на контрольних вимірювальних
приладах, стан яких відповідає вимогам відповідних нормативних
документів.
Перевірка якісних показників товару здійснюється органолептичним
методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його
зразки для перевірки їх якості, за результатами якої приймається
відповідне рішення.
Перевірка підрахунку і остаточного розрахунку справжньої вартості
закуплених для контролю сиров'ялених ковбас здійснюється шляхом
визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми
фактичної вартості закупленого товару.
В цілому контрольна перевірка проводиться у такій послідовності:
1) визначення правильності заповнення касового чека чи іншого
документа, що засвідчує факт продажу товару та грошового розрахунку;
2) визначення правильності реалізації товару за масою;
3)

визначення

якісних

показників

сиров'ялених

ковбас

органолептичним методом;
4) визначення суми справжньої вартості проданого товару;
5) зіставлення справжньої вартості проданого товару з одержаною
продавцем платою та складання за наслідками контрольної перевірки
відповідного акта.
Акт складається у двох примірниках і підписується службовою
особою, яка проводила перевірку, а також продавцем і представником
господарюючого суб’єкта, у разі його присутності під час перевірки.
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Перший примірник залишається у службової особи, другий – у продавця
чи представника господарюючого суб’єкта.
При виникненні сумніву щодо якості і безпеки сиров'ялених ковбас
після проведення їх органолептичної оцінки зразки відбираються для
проведення лабораторних досліджень.
Відбір проводиться у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів
України «Порядок відбору проб у господарюючих суб’єктів сфери
торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх
якості».
Відбір зразків проводиться з метою визначення відповідності їх
якісних показників вимогам державних та галузевих стандартів, технічних
умов та інших нормативних документів, що діють на території України.
Відбір зразків для перевірки їх якості проводиться службовою особою
Держспоживзахисту та його органів, яка має відповідне посвідчення, в
присутності особи, що здійснює продаж товару та, при можливості,
представника господарюючого суб’єкта, що перевіряється, і оформляється
актом відбору зразків товарів.
Продавець і представник господарюючого суб’єкта повинні створити
належні умови для виконання робіт, пов’язаних з відбором зразків товарів.
В акті зазначається кількість відібраних зразків товарів, для якого виду
досліджень вони відібрані та за якими показниками проводитимуться їх
дослідження, а також робиться запис про заборону реалізації партії
товарів, з яких відібрані зразки до отримання результатів дослідження.
Акт складається у трьох примірниках та підписується службовою
особою, яка проводила відбір зразків товару, а також продавцем та
представником господарюючого суб’єкта, у раз його присутності під час
перевірки. Перший примірник залишається у службової особи, другий –
додається до відібраних зразків товару, третій – залишається у продавця чи
представника господарюючого суб’єкта.
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Продавець, представник господарюючого субота мають право під час
підписання акта письмово оформити свою незгоду з результатами
перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця чи
представника господарюючого суб’єкта підписати акт, службова особа, яка
проводила відбір зразків товару, робить запис в акті про те, що зазначені
особи ознайомлені зі змістом акта і від його підписання відмовилась.
У разі перевірки якості сиров'ялених ковбас, термін придатності яких
минає, відбір зразків здійснюється, як правило, без заборони реалізації
партії ковбас, з якої відібрано зразки.
Відібрані зразки сиров'ялених ковбас упаковуються на місці відбору у
присутності продавця, представника господарюючого суб’єкта, у разі його
присутності під час перевірки, і опломбовуються або опечатуються
службовою особою, яка надсилає їх до лабораторії чи іншої відповідної
установи для дослідження. Види досліджень визначаються спеціалістом
контролюючої організації з урахуванням інформації про виробника та
постачальника, складу продукту, а також умов і терміну зберігання.
Умови зберігання і транспортування сиров'ялених ковбас не повинні
погіршувати їх якість. За збереження і своєчасність доставки зразків
сиров'ялених ковбас для дослідження відповідає службова особа, що їх
відібрала.
Дослідження відібраних зразків товарів здійснюються в лабораторіях
чи

відповідних

установах,

що

входять

до

сфери

управління

Держспоживзахисту, а також в лабораторіях підприємства, установ і
організацій незалежно від форм власності.
Результати дослідження відібраних зразків сиров'ялених ковбас і
відповідне рішення щодо партії товарів, реалізація якої була затримана,
повідомляється службовою особою, що відібрала ці зразки не пізніше двох
днів після одержання результатів дослідження.
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Оплата

вартості

відібраних

зразків

сиров'ялених

ковбас,

їх

транспортування, проведеного дослідження здійснюється за рахунок
господарюючих суб’єктів, що перевіряються.
Списання відібраних зразків здійснюється господарюючим суб’єктом
на підставі акта відбору зразків, а оплата вартості дослідження
проводиться після надходження рахунку лабораторії у триденних термін
[4].
Таким чином, при інспектуванні сиров'ялених ковбас необхідно
керуватися вимогами діючих в Україні нормативних документів, а саме:
Законом України «Про захист прав споживачів», «Про якість та безпеку
харчових

продуктів

регулювання

і

імпорту

продовольчої

сировини»,

сільськогосподарської

«Про

продукції»,

зовнішньоекономічну діяльність», «Медико-біологічними
санітарними

нормами

державне
«Про

вимогами

і

якості продовольчої сировини, стандартами та

технічними умовами на конкретний вид продукції.
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шоколадних цукерок.
Ключові слова: митні формальності, експорт, митний режим, митна
експертиза, шоколадні цукерки, митні збори.
Шоколадні цукерки - це вироби, які виробляються на основі цукру з
додаванням різних інгредієнтів, смакових добавок і ароматизаторів
природного

і

штучного

походження.

Способи

виробництва

дуже

різноманітні, але загальними для всіх типів солодощів є наступні стадії
виробництва: вироблення цукеркових мас, формування (формовка)
корпусів виробів, оздоблення корпусів, загортання і пакування.[5]
Метою даної статті є аналіз митних формальностей під час експорту
шоколадних цукерок.
Митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню
відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання
вимог законодавства України з питань державної митної справи [1].
Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до
якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної
території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.
Митний режим - це сукупність норм, установлених законами
України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України
визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які
при цьому здійснюються.
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1. Митний режим експорту може бути застосований до товарів, що
призначені для вивезення за межі митної території України, та до товарів,
що вже вивезені за межі цієї території та перебувають під митним
контролем, за винятком товарів, заборонених до поміщення у цей митний
режим відповідно до законодавства [3].
2. Для поміщення товарів у митний режим експорту особа, на яку
покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у митному
режимі експорту, документи на такі товари;
2) сплатити митні платежі, якими відповідно до закону обкладаються
товари під час вивезення за межі митної території України у митному
режимі експорту;
3) виконати вимоги щодо застосування передбачених законом
заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
4) у випадках, встановлених законодавством, подати митному органу
дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у
третю країну (реекспорт).
3. Митні органи не вимагають обов'язкового підтвердження прибуття
товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної
території України [2].
4. У разі встановлення актами законодавства заборон чи обмежень
щодо вивезення відповідних товарів за межі митної території України
товари, що:
1) поміщені в митний режим експорту, випускаються за межі митної
території України відповідно до умов, що діяли на момент поміщення цих
товарів у зазначений митний режим;
2) фактично випущені за межі митної території України за
періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний
режим експорту відповідно до умов, що діяли на момент фактичного
вивезення цих товарів.
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Товари, поміщені у митний режим експорту, втрачають статус
українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної
території України.
Товари, що знаходяться за межами митної території України,
втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний
режим експорту.
Митна експертиза — це спеціальне науково-практичне дослідження,
яке проводиться експертом з метою вирішення задач митної справи [4].
Проведена митна експертиза шоколадних цукерок: Ферреро Роше
„Дзвіночок”, Ферреро Роше „Діамант”, Ферреро Роше „Піраміда”, Ферреро
Роше „Конус”, виробництва ТОВ «Ферреро Україна», що переміщуються
через митний кордон України.
В ході митної експертизи шоколадних цукерок досліджено такі питання:
- перевірка вірності визначення митної вартості шоколадних цукерок;
- ідентифікація достовірності митних печаток, штампів та інших
засобів митного забезпечення;
- визначення країни походження шоколадних цукерок;
- визначення органолептичних та фізико-хімічних показників якості
шоколадних цукерок [7].
Державна митна служба в Україні регулюється Законом “Про митну
справу“, Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність України“,
Митним кодексом України, Законом України "Про митний тариф" та
іншими законодавчими актами [3].
З метою захисту національного товаровиробника, стимулювання
експорту

товарів,

сприянню

зміцнення

системи

митних

органів,

удосконалення процедур митного контролю, посилення боротьби з
незаконним переміщенням предметів та іншими правопорушеннями кожна
держава визначає комплекс заходів, що регулюють порядок та умови
пропуску через митний кордон товарів, послуг, транспортних засобів та
інших предметів.
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Експортний - інструмент регулювання експорту. Його застосовують
окремі країни з метою одержання додаткових бюджетних надходжень і
регулювання експорту окремих видів товарів.
За “Єдиним митним тарифом” ставки мита для шоколадних цукерок
становлять 5EUR за кг. До нетарифних заходів регулювання шоколадних
цукерок

відноситься

технічне

регулювання.

Шоколадні

цукерки

підлягають обов’язковій сертифікації, а також санітарно-гігієнічній
експертизі.

Отже,

шоколадні

цукерки

підлягають

тарифному

та

нетарифному регулюванню, що дає змогу захищати вітчизняного
виробника шоколадних цукерок від іноземних виробників та несумлінної
зовнішньоекономічної

діяльності.

Розміщення шоколадних цукерок на відповідальне зберігання під митним
контролем здійснюється у порядку, передбаченому наказом ДМСУ № 4 від
05.01.99р. Контроль та облік при розвантаженні даних товарів на
відповідальне

зберігання

підприємств

проводиться

інспектором,

призначеним начальником митного підрозділу [6].
Митні збори — це додаткові збори, які стягуються з товарів, що
ввозяться (вивозяться), за специфічні умови поставок та інші послуги, які
надаються митницею (оформлення транспортних засобів, зберігання товарів
під відповідальністю митниці та ін.). Ст. 76 Митного кодексу України
передбачено справляння митних зборів за митне оформлення транспортних
засобів (у тому числі транспортних засобів індивідуального користування),
товарів, спадщини, речей, які переміщуються через митний кордон України (в
тому числі в міжнародних поштових відправленнях та вантажем), та інших
предметів, а також за перебування їх під митним контролем.
За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного
контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі
товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці, і
за зберігання товарів та інших предметів під відповідальністю митниці у
випадках, коли передача їх на зберігання митниці згідно зі ст. 85 Митного
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кодексу України не обов'язкова, також справляються митні збори (ст. 77
Митного кодексу України) .
Розміри ставок митних зборів встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Зараз діє Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65
«Про ставки митних зборів» зі змінами та доповненнями. Звільнення від
сплати митних зборів можливі лише на підставі відповідного рішення
Кабінету Міністрів України[2].

Підводячи підсумок, слід зазначити що існуюча державна і митна
система законодавчих актів і нормативних документів дійсно дає
можливість контролювати і регулювати переміщення таких стратегічних з
економічної точки зору товарів, як шоколадні цукерки. Вона не тільки
стримує ввіз в Україну шоколаду за допомогою митних платежів, мита,
акцизних зборів, ПДВ, які нараховуються при митному оформленні даних
товарів, та контролює якість і нешкідливість даних товарів і їх товарну
відповідність, яку зазначено у ВМД.
Вірне визначення товарної позиції товару забезпечує не тільки вірне
стягнення різного роду платежів, але і захист вітчизняного виробництва
від впливу імпортної продукції.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ РЮКЗАКІВ
В статті проаналізовано сучасні вимоги до рюкзаків. Встановлено, що для
туристичних рюкзаків найбільш важливими є вимоги до безпеки, які
характеризується механічними, хімічними та біологічними показниками.
До шкільних рюкзаків висувають також і такі вимоги, як ергономічні та
естетичні
Ключові слова: якість товарів, вимоги до товарів, рюкзаки, туристичні
рюкзаки, шкільні рюкзаки, вимоги до безпеки рюкзаків, ергономічні вимоги
до рюкзаків, естетичні вимоги до рюкзаків.
Сучасний стан формування і функціонування ринку товарів в Україні
має свої особливості. В умовах спаду виробництва вітчизняних товарів і
зростання на ринку значної кількості продукції іноземного виробництва,
часто фальсифікованої або сумнівної якості, підтверджується необхідність
об'єктивного оцінювання споживних властивостей та якості товарів, їх
відповідності технічній документації.
Товари, що реалізуються на внутрішньому ринку, не відповідають
вимогам не тільки міжнародних, а й національних стандартів.
Створення конкурентного середовища на ринку товарів, підвищення
їх якості, конкурентоспроможності та надійності є необхідним кроком для
підвищення життєвого рівня населення і забезпечення його товарами
народного споживання.
Забезпечення

населення

товарами

особистого

вжитку,

що

відповідають його запитам, - одне із найважливіших завдань, які сьогодні
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стоять перед промисловістю і торговими організаціями. Значну роль у
вирішенні цього завдання призвані зіграти контроль якості товарів.
Незважаючи на існуючу державну систему контролю якості, безпеки
товарів і захисту прав споживачів, внаслідок розбалансування економіки
відбувається припинення або суттєве зниження обсягів їх виробництва. В
той же час ринок насичується низькоякісними і недоброякісними
товарами.
Проблема якості товарів в Україні набула на сьогодні надзвичайної
актуальності, що, в свою, чергу веде до затребуваності функції установ і
організацій із захисту прав споживачів від неякісних послуг та продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання
дослідження якості товарів та вивчення вимог до них розглядаються в
роботах багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Ю.Т. Жука, В.А Жук, Н.К
Кисляк, М.К. Кушніра, Н.Я. Орлової, М.А Салашинського, Л.Д. Титаренко,
А.А. Дудли, Л.І. Байдакової. Однак проблеми вимог до якості рюкзаків, у
тому числі і шкільних, не висвітлені зовсім.
В зв’язку з цим метою даної статті є аналіз сучасних вимог до якості
рюкзаків.
Відповідно до діючого стандарту ДСТУ 3993-2000 під якістю товару
розуміється сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його
здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби [2].
Вимоги до товарів - це особливості, яким він повинен відповідати для
того, щоб забезпечити можливість свого використання за призначенням
протягом певного часу. Характер і ступінь вимог у різні періоди
відрізняються і залежать від матеріального і культурного рівня життя
населення, призначення товару, наявності сировинних ресурсів, технікоекономічних

можливостей

виробництва

і

ступеня

інформованості

населення про товар. Між рівнем вимог і якістю товарів існує певна
диспропорція, що сприяє їх безперервному підвищенню і оновленню.
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Якщо товари не відповідають вимогам, що ставлять до них покупці, то
такі товари нагромаджуються на оптових та роздрібних підприємствах, а
потреби населення залишаються незадоволеними. Виникає дефіцит
особливого роду: товарів виробляється багато, а потреби населення не
задовольняються.
До різних типів рюкзаків висуваються різні вимоги. Загальні технічні
умови наведені в ГОСТ 28631-2005 [1]. Для туристичних рюкзаків, в
першу чергу, слід відзначити вимоги до безпеки.
Безпека

шкіргалантерейних

виробів,

в

тому

числі

рюкзаків,

характеризується:
1) механічними показниками - міцність кріплення ручок, плечових
ременів і несучих швів корпусу виробів;
2) хімічними показниками - граничне виділення шкідливих хімічних
речовин в модельоване повітряне середовище;
3) біологічними показниками - стійкість забарвлення виробів до
сухого і мокрого тертя.
Показники механічної та біологічної безпеки рюкзаків повинні
відповідати вимогам, встановленим Технічним регламентом (табл. 1).
Таблиця 1.
Вимоги механічної безпеки рюкзаків [4]
Найменування
продукції
Сумки (побутові і
спеціальні),
портпледи, валізи,
портфелі, ранці,
рюкзаки, футляри,
папки

Найменування показника
властивостей

Нормоване
значення
показника

Розривне навантаження вузлів
кріплення ручок або максимальне
завантаження, для виробів, Н:
- сумки жіночі та повсякденні чоловічі (у
тому числі молодіжні), рюкзаки жіночі,
чоловічі, молодіжні
не менше 50
- сумки дорожні, спортивні, портфелі
дорожні, чоловічі, валізи-дипломати, валізи
дорожні м'якою і напівжорсткою
конструкцією, рюкзаки дорожні
не менше 170
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Продовження таблиці 1.
Міцність ниткового шва, Н / см, для виробів:
- сумки жіночі та повсякденні чоловічі (у
тому числі молодіжні), рюкзаки жіночі,
чоловічі, молодіжні
не менше 20
- сумки дорожні, спортивні, портфелі
дорожні, чоловічі, валізи-дипломати, валізи
дорожні м'якої і напівжорсткої конструкції,
рюкзаки дорожні, валізи дорожні жорсткої
конструкції, валіза-гардероб
не менше 40

На сучасному етапі актуальною проблемою здоров'я у дітей стала
проблема формування та збереження гарної фігури і правильної постави
тіла. Важливим аспектом є вибір рюкзака або учнівського портфеля, що
відповідає вимогам.
Сьогодні на ринку представлений широкий асортимент рюкзаків,
ранців, сумок для школярів, а в Інтернеті величезна кількість рекомендацій
щодо вибору цієї продукції. І, найчастіше, ці поради пов'язані
безпосередньо з тим, що фірма виробляє або продає, посилаючись при
цьому на рекомендації американських і європейських педіатрів. Тому ми,
намагаючись уникати суб'єктивних поглядів продавців і виробників,
звернулися

до

двох

незалежних

експертів

у

даній

області.

Це

Міждержавний стандарт ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели,
ранцы, папки, изделия мелкой галантереи. Общие технические условия»
[1], а також СанПин 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения и изменения № 1к
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых» [3]. Слід відзначити, що дозволено випуск даної
продукції і за технічними регламентами, які можуть розробляти самі
виробники. Однак, ми будемо користуватися вказаними документами.
Перше, на що потрібно звернути увагу, - це ортопедична спинка.
Фірми, які продають рюкзаки з такою спинкою, запевняють, що ця
опція - найголовніша в рюкзаку і з іншою спинкою дитина просто відразу
зіпсує хребет. Якщо дитину довозять до школи або проводжають і
зустрічають батьки і рюкзак на його спині буває 10-20 хвилин на день, то
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сенс у такій спинці відпадає, в той же час її наявність: а) значно збільшує
вагу рюкзака; б) серйозно збільшує ціну виробу. Тому достатньо
забезпечити формостійкість спинки, що повторює контури спини і щільно
прилягає до неї.
Наступна опція, що заявляється продавцями - «дихаючий» матеріал,
який використовується на спинці і плечових ременях рюкзака. В Україні
90% часу припадає на шкільний сезон, коли діти ходять в куртках. В
основній своїй масі використовується курткова тканина, яка зводить
нанівець застосування будь-якого дихаючого матеріалу на ранці - як на
його спинці, так і на лямках. Проте наявність такої опції, як і у випадку з
ортопедичною спинкою, серйозно позначається на вартості виробу.
Багато виробників відмовляються від ручки, пояснюючи це тим, що
якщо ручка зручна, дитина буде носити рюкзак за ручку, а не на спині.
У п.5.30.20 ГОСТ 28631-2005 вказано, що рюкзаки повинні бути
виготовлені з ручкою [1]. Звичайно, петлю із стрічки, вшиту нагорі спинки,
можна вважати за ручку, але вона стане в нагоді лише для того, щоб
повісити рюкзак на парту, а зручна верхня ручка потрібна не тільки дитині,
а й батькам, оскільки вони проводжають і зустрічають дітей. Та й не у
всяку петлю влізе рука дитини, одягнена в рукавичку. А дитині потрібно
частіше пояснювати, що носити на спині рюкзак зручніше, оскільки руки
залишаються вільними для гри.
Крім верхньої ручки у рюкзака повинні бути регульовані, а не
еластичні плечові ремені, про що вказано у тому ж п. 5.30.20
вищеназваного ГОСТ вказано, що довжина плечових ременів повинна бути
регульованою [1].
Бажано, щоб форма ременів була не пряма, а з вигином. Ремені
повинні бути щільні, прошиті рядками, з прокладками із спіненого
поліпіноетилену (ППЕ), щоб не врізалися в плечі дитини. Важливою
умовою є те, щоб ручки не виривалися. Допустима ширина ременів згідно
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з п.2.8.3 у верхній частині (довжиною 400-450 мм) повинна бути не менше
35-40 мм.
У рюкзаку обов'язково повинні бути (хоча багато продавців вживають
слово «бажано»)

світловідбиваючі елементи. У п.5.2 «Вимоги до

матеріалів» цього ж стандарту сказано: «…повинні використовуватися
оздоблювальні деталі та фурнітура зі світловідбиваючими елементами» [1].
Виконання цієї вимоги захистить дитину в темний час доби.
У п.2.8.3. СанПин 2.4.7/1.1.2651-10 [3] наведені допустимі розміри
шкільного рюкзака для учнів початкової школи: висота 300-360, ширина
60-100, допускається збільшення розміру не більше, ніж на 30 мм. Якщо
рюкзак не має твердої стінки, тоді краще вибрати його із вшитою
пластмасовою жилкою - кедером. Цей метод пошиття виробів дозволяє
рюкзаку зберігати форму, не збільшуючи ваги.
У п.5.3.21 ГОСТ 28631-2005 вказано, що маса рюкзаків повинна бути
не більше 1000 г [1], а п.2.8.1.СанПин 2.4.7/1.1.2651-10 ще більш посилює
вимоги до ваги рюкзака: «Вага портфелів шкільних та рюкзаків і
аналогічних виробів для учнів початкових класів повинна бути не більше
600-700 г, для учнів середніх і старших класів - не більше 1000 г» [3].
Відповідно до СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 [3] портфелі, шкільні
рюкзаки та аналогічні вироби для дітей повинні бути безпечні для здоров'я
дітей і відповідати вимогам цих санітарних правил за органолептичними,
санітарно-хімічними, фізико-гігієнічними та токсиколого-гігієнічними
показниками.
Так, інтенсивність запаху виробів не повинна перевищувати 2 балів
(органолептичні показники); рівень напруженості електростатичного поля
на поверхні виробу не повинен перевищувати 15 кВ / м (фізико-гігієнічні
показники).
Вироби повинні відповідати вимогам встановлених санітарних правил
за санітарно-хімічною безпекою [3].
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Оцінка токсиколого-гігієнічних показників виробів проводиться за
індексом токсичності або за місцевою шкіро-подразнюючою дією:
а) дотичні з шкірними покривами учнів конструктивні елементи
виробів не повинні надавати місцевої шкіро-подразнюючої дії;
б) індекс токсичності виробів, який визначається в повітряному
середовищі, повинен бути від 80 до 120% включно. Значення індексу
токсичності, обумовленого за допомогою люмінесцентного бактеріального
тесту, має бути менше 20%.
Стосовно дизайну, то, в першу чергу, рюкзак повинен сподобатися
дитині. А батькам при цьому слід звернути увагу на якість матеріалу. Це
має бути щільна, непромокаюча тканина, що легко миється. Однак, це не
означає, що рюкзак можна прати в пральній машині. Якісні тканини
чудово миються губкою з милом. Також тканини хорошої якості яскравих,
контрастних і світлих кольорів можна легко відчистити. Крім того, в п.5.2
«Вимоги до матеріалів» вищеназваного ГОСТу вказано: «Під час
виготовлення дитячих сумок і валіз, учнівських портфелів і рюкзаків
повинні використовуватися деталі контрастних кольорів» [1].
Що стосується швів всередині рюкзака, то п.5.3.5 ГОСТ 28631-2005
[1] не вимагає обов'язкової окантовки швів у виробах з тканини з
просоченням або плівковим покриттям, але краще, якщо виробник все-таки
це робить. Окантовка надає швам додаткову міцність.
Дно рюкзака має бути обов'язково жорстким, або мати жорстку
вставку.
Крім того, нами вивчено вимоги до шкільних рюкзаків, наведені у
Технічному регламенті Митного союзу «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» [4].
Технічним регламентом регламентуються розміри, вага, конструкція,
показники санітарно-хімічної, токсикологічної безпеки матеріалів, з яких
виготовлені учнівські портфелі та рюкзаки.
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Відповідно до цього документу марковання учнівських портфелів і
рюкзаків повинне містити інформацію про вік користувача.
Технічним регламентом передбачається, що вага портфелів, шкільних
рюкзаків та аналогічних виробів повинна бути для учнів початкових класів
не більше 700 г і для учнів середніх і старших класів - не більше 1000 г (табл.
2).
Таблиця 2
Вимоги механічної безпеки, які пред'являються до рюкзаків [4]
Найменування
продукції
Ранці учнівські,
сумки, портфелі і
рюкзаки

Найменування показника,
властивостей
маса виробу для учнів початкових класів,
г
маса виробу для учнів середніх і старших
класів, г
розривне навантаження вузлів кріплення
ручок або максимальне завантаження, Н
стійкість забарвлення до дії сухого тертя,
балів
мокрого тертя, балів

Нормоване
значення
показника
не більше 700
не більше1000
не менше 70
не менше 4
не менше 3

Вимоги, що пред'являються до розмірів виробів для учнів початкових
класів, наступні:
- довжина (висота) - 300-360 мм,
- висота передньої стінки - 220-260 мм,
- ширина - 60-100 мм,
- довжина плечового ременя - не менше 600-700 мм,
- ширина плечового ременя у верхній частині (довжиною 400-450 мм)
не менше 35-40 мм.
Допускається збільшення розмірів не більше, ніж на 30 мм (табл. 3).
В якості орієнтовного тесту для перевірки відповідності ваги рюкзака
з підручниками і зошитами нормативним вимогам використовується
обчислення

відношення

його

ваги

до

ваги

дитини.

Оптимальне

співвідношення становить 1:10. Такий підхід враховує й індивідуальні
можливості дитини.
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Таблиця 3
Вимоги, що пред'являються до розмірів виробів для учнів
початкових класів [3]
Показники

Безпечний рівень, мм
300-360
220-260
60-100
600-700

Довжина (висота)
Висота передньої стінки
Ширина
Довжина плечового ременя, не менше
Ширина плечового ременя в верхній частині
(довжиною 400-450 мм), не менше
Довше, не менше

35-40
20-25

Таким чином, єдиних вимог до якості шкільних рюкзаків не існує. Для
їх уніфікації слід розробити державні стандарти на рюкзаки, оскільки їх
асортимент та споживання стрімко розширюються і об’єктивно оцінити їх
якість неможливо через відсутність відповідної нормативної бази, а також
розробити та запровадити Технічний регламент Про безпеку продукції
легкої промисловості, в якому були б вказані вимоги до рюкзаків взагалі і
шкільних зокрема, оскільки ні такого документу, ні Санітарних Правил і
Норм з цього питання в Україні немає.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ
МАТЕРІАЛАМИ
У

статті

приведені

результати

маркетингового

дослідження

конкурентоспроможності продукції підприємств на ринку оптової
торгівлі будівельними матеріалами у Вінницькій області, з метою
формування заходів із підвищення рівня їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: маркетингове дослідження, анкетування, респонденти,
конкурентоспроможність продукції.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними
запорукою

завданнями.

успішної

В

сучасних

підприємницької

умовах

діяльності

господарювання
є

управління

конкурентоспроможністю продукції підприємства, оскільки в сучасній
конкурентній боротьбі за всієї її гостроти та динамізмі виграє той, хто
аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вистояти у цій
боротьбі, кожне підприємство має ставити перед собою задачу підвищення
рівня конкурентоспроможності не лише своєї продукції, а й підприємства в
цілому. Відповідно дані заходи повинні будуватись враховуючи як
зовнішні, так і внутрішні чинники маркетингового середовища діяльності
підприємства. Оскільки зовнішні чинники більшою мірою є поза межами
впливу підприємства, тому, в першу чергу необхідно здійснювати пошук
резервів підвищення конкурентоспроможності продукції у внутрішньому
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середовищі, а саме серед основного чинника внутрішнього середовища
підприємства – працівників, за допомогою анкетного опитування.
Формулювання цілі статті. Основною метою статті є визначення
результатів
продукції

маркетингового
підприємств

дослідження

на

ринку

конкурентоспроможності

оптової

торгівлі

будівельними

матеріалами з метою формування заходів із підвищення рівня їх
конкурентоспроможності.
Аналіз

сучасних

різноплановість

досліджень

досліджень,

що

і

публікацій

пов’язані

з

свідчить

конкуренцією

про
та

конкурентоспроможністю господарюючих суб’єктів. Так, особливої уваги
заслуговують праці Г. Азоєва [1], В. Гринчуцького [3], П. Зав’ялова [4], С.
Клименка, В. Нижника, Н. Перцовського, Р. Фатхутдінова, В. Шинкаренко
та інших вчених. У своїх працях проблеми маркетингового управління
конкурентоспроможністю піднімали такі вітчизняні та зарубіжні науковці
як: Л. Балабанова [2], П. Григорук, М. Долінська, П. Зав’ялов [4], Ф.
Котлер, І. Куриленко [5], Ж.-Ж. Ламбен, Т. Левітт, О. Мних, А. Старостіна
[6-7] та інші. Однак єдиної універсальної системи оцінювання і
підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств ще не
знайдено. Через те, необхідним є пошук шляхів вирішення зазначених
проблем,

який

маркетингового

має

бути

управління

спрямований

на

підвищенням

розробку

механізму

конкурентоспроможності

продукції підприємств.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Маркетингове

дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку
оптової торгівлі будівельними матеріалами доцільно розпочати із
створення

анкери.

Формулюючи

запитання

анкети

користувалися

загальноприйнятими правилами та підходами [6-7].
Розроблена методика, за якою проводилось анкетування, ґрунтується
на одночасному паралельному анкетному опитуванні керівників вищої та
середньої ланок управління підприємствами, оскільки вважаємо, що, в
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першу чергу, від їх розуміння важливості досліджень у даному напрямі
залежить дієвість заходів із підвищення рівня конкурентоспроможності
продукції керованих ними підприємств.
Дослідження проводилось у Вінницькій області у 2016 році на
великих та середніх підприємствах різних форм власності (табл.1).
Таблиця 1.
Перелік підприємств оптової торгівлі будівельними
матеріалами Вінницької області, на яких проводилося анкетування
для визначення рівня її конкурентоспроможності продукції
Назва підприємства
ТОВ Тайл
VIP-Дах
Він-Скіф
Катос
Гепард
ТПК
Профіль-тех
Сталекс
Лісоторгова база
Руслана

Вид діяльності
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів
Продаж будівельних матеріалів

Місце знаходження
м. Львів
м. Вінниця
м. Вінниця
м. Вінниця
м. Вінниця
м. Київ
м. Житомир
м. Київ
м. Вінниця
м. Вінниця

Респондентами анкетування виступили 20 керівників та провідних
спеціалістів (рис. 1) підприємств, що займаються оптовою торгівлею
будівельними матеріалами у Вінницькій області, та враховуючи відносно
невелику загальну кількість підприємств, свідчить про репрезентативність
вибірки.

Рисунок 1. Розподіл респондентів за ланками у структурі
управління досліджуваних підприємств на ринку оптової торгівлі
будівельними матеріалами, %
841

Джерело: розроблено на підставі власних досліджень автора
Провівши
підприємств,
матеріалами

анкетне
що

у

опитування

займаються

Вінницькій

різних

оптовою

області,

категорій

торгівлею

проведемо

працівників
будівельними

аналіз

отриманих

результатів.
Таким чином, серед опитаних 20 осіб: 60% становили керівники
вищої ланки управління, які мають стратегічне бачення розвитку
підприємств, 25% – керівники середньої ланки та 21% провідні спеціалісти
підприємств, які також приймають участь у прийнятті рішень на
досліджуваних підприємствах.
Враховуючи такий розподіл респондентів, подальше викладення
матеріалу буде здійснюватися з врахуванням думок керівників вищої
ланки управління з однієї сторони та думок керівників середньої ланки та
спеціалістів з іншої сторони.
Слід зазначити те, що першочерговим завданням до розуміння рівня
конкурентоспроможності продукції підприємства є наявність інформації
щодо кількісних та якісних характеристик конкурентів, перше запитання
анкети

стосувалося

ідентифікації

усіх

можливих

конкурентів

досліджуваних підприємств (рис. 2).
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Рисунок 2. Ідентифікація можливих конкурентів підприємств на
ринку оптової торгівлі будівельними матеріалами, %
Джерело: розроблено на підставі власних досліджень автора
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Зауважимо, що метою даного запитання було виявлення обізнаності
керівників підприємств щодо кількості їх конкурентів. Дані, наведені на
рис. 2.8, демонструють принципову обізнаність респондентів щодо
кількості конкуруючих з їх підприємством фірм. Варто зазначити, що
керівники вищої ланки управління кращим чином, що й не дивно,
орієнтуються у специфіці даного питання – 80% керівників вищої ланки
управління змогли зазначити понад 10% підприємств-конкурентів. Відтак
можемо стверджувати, що переважна більшість респондентів тією або
іншою мірою обізнана щодо підприємств-конкурентів і товарів, які вони
виготовляють, це дає змогу збільшити власні переваги в конкурентній
боротьбі за рахунок концентрації власних кращих сторін проти слабких
місць конкурентів. Логічним продовженням першого запитання анкети
було визначення того, чи вважає керівництво досліджуваних підприємств
їх конкурентоспроможним на тих ринках, на яких підприємства працюють
вже тривалий час. Результати опитування наведено на рис. 3.
Так, підприємство має хорошу репутацію
серед клієнтів

11
10
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Рисунок 3. Оцінка респондентами конкурентоспроможності
підприємств на існуючих ринках, %
Джерело: розроблено на підставі власних досліджень автора
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40

45

Таким чином, переважна більшість респондентів (95% керівників
вищої ланки та 89% керівників середньої ланки та спеціалістів) вважають
власні підприємства конкурентоспроможними, висуваючи при цьому на
перший план ті або інші обмеження, які в майбутньому варто використати
для

підвищення

рівня

конкурентоспроможності.

Основна

увага

акцентується на тому, що для підвищення конкурентоспроможності
підприємства необхідно активніше займатися просуванням продукції та
пошуком

нових

ринків

збуту.

Респонденти

серед

факторів

конкурентоспроможності також відмічають налагодження тісної взаємодії
із клієнтами. Отже, переважна більшість керівників досліджуваних
підприємств

мають

чітке

розуміння

шляхів

підвищення

конкурентоспроможності продукції та власних підприємств.
Досить важливою для оцінювання конкурентоспроможності власної
продукції і розробки заходів щодо підвищення її конкурентоспроможності
є інформація щодо розуміння керівниками та спеціалістами конкурентних
переваг

продукції,

яку

виготовляє

підприємство.

Таке

розуміння

забезпечить більш чітку концентрацію зусиль саме на тих аспектах роботи,
які в майбутньому принесуть відчутний результат у вигляді підвищення
конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства. Результати
відповідей респондентів на третє запитання анкети наведено на рис.4.
На основі даних рис. 4 відмічаємо, що третина респондентів жодним
чином не відрізняє власну продукцію від продукції конкурентів. Близько
20% керівників вищої ланки та 11% керівників середньої ланки вважають
власну продукцію такою, що немає аналогів. Близько 40% респондентів
відрізняють власну продукцію за ціновими та якісними характеристиками.
Таким чином, констатуємо той факт, що респонденти аналізують
різноманітні фактори конкурентоспроможності та намагаються впливати
на дані фактори тими або іншими методами.
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Рисунок 4.. Конкурентні переваги продукції підприємств оптової
торгівлі будівельними матеріалами (за оцінками респондентів), %
Джерело: розроблено на підставі власних досліджень автора
Протилежним за змістом попередньому було наступне запитання
анкети, яке стосувалося виявлення конкурентних недоліків товарів, що
виготовляють

підприємствами

оптової

торгівлі

будівельними

матеріалами. Дане питання дозволить зробити більш глибокі висновки
стосовно стану розуміння керівництвом досліджуваних підприємств
реальної конкурентоспроможності як продукції зокрема, так і підприємств
в цілому. Відповіді респондентів на четверте запитання анкети наведено на
рис. 5.
Дані рис. 5 демонструють розуміння переважною більшістю
респондентів слабких сторін власної продукції, що, на нашу думку,
дозволяє керівництву підприємств розуміти реальний стан справ на ринках
продажів, та попереджати можливі проблеми, пов’язані з виробництвом і
збутом продукції. Зокрема, близько 30% респондентів зауважують велику
кількість товарів-конкурентів, близько 40% акцентують увагу на слабкому
рівні поінформованості споживачів про продукцію підприємств, що
займаються оптовою торгівлею будівельними матеріалами та відносно
незначну кількість ринків збуту.
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Рисунок 5. Конкурентні недоліки продукції підприємств оптової
торгівлі будівельними матеріалами (за оцінками респондентів), %
Джерело: розроблено на підставі власних досліджень автора
Отже, підсумовуючи результати аналізу запитань анкети, відмічаємо,
що абсолютна більшість керівників усіх ланок управління досліджуваних
підприємств, переважно на інтуїтивному рівні, вивчають сильні і слабкі
сторони власних товарів та діяльність підприємств-конкурентів, що може
свідчити про розуміння ними важливості постійного моніторингу та
розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності керованих
ними підприємств та їх продукції.
Висновок.

Таким

чином,

отримана

в

процесі

дослідження

інформація дає підстави стверджувати, що, по-перше: абсолютна більшість
керівників усіх ланок управління досліджуваних підприємств, переважно
на інтуїтивному рівні, вивчають сильні і слабкі сторони власних товарів та
діяльність підприємств-конкурентів, що може свідчити про розуміння
ними важливості постійного моніторингу та розробки заходів щодо
підвищення конкурентоспроможності керованих ними підприємств; по846

друге, серед заходів, які використовуються або можуть бути використані у
роботі із підвищення конкурентоспроможності продукції досліджуваних
підприємств в першу чергу необхідно акцентувати увагу на удосконаленні
факторів, що тією або іншою мірою пов’язані із маркетинговою діяльністю
підприємств; по-третє, оцінка рівня конкурентоспроможності повинна
проводитись маркетинговими підрозділами підприємства, а особливості
фінансування робіт даного виду повинні носити стимулюючий характер і
забезпечувати системність робіт із розробки пропозицій щодо підвищення
рівня конкурентоспроможності.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ
ВИРОБІВ УКРАЇНИ
В статті розглянуто стан сучасного ринку ювелірних виробів України та
динаміку динаміку його розвитку, проаналізовано перспективи. Наведено
основних виробників ювелірної продукції в Україні, її експорт та імпорт.
Ключові слова: ювелірний ринок, митно-тарифне регулювання, добробут
населення, обсяги виробництва, експорт, імпорт.
Постановка проблеми.Ефективна промислова політика завжди
займала одне із провідних місць в розвитку держави в цілому. Ювелірне
виробництво посідає важливе місце в розвитку переробної промисловості
країни.
Ринок ювелірних виробів в Україні за останні роки зазнає досить
великих

змін.

Спостерігається

стрімке

зниження

його

частки

в

роздрібному товарообороті. Виробництво, реалізація та експортноімпортні операції пов’язані із ювелірними виробами досить відчутно
впливають на державний бюджет України. Через високу собівартість
самого товару митно-тарифне регулювання ринку ювелірних виробів
забезпечує високу частку мита, що находить в бюджет. Через стрімке
зниження виробництва та попиту на ювелірну продукцію потрібно
приділяти більшої уваги до функціонування ювелірного ринку України.
Цілі статті полягають у дослідженні стану ринку ювелірних виробів
України та аналіз основних економічних тенденцій, що відбуваються на
ньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питання аналізу та
дослідження ринку ювелірних виробівта його структури розглянуто у
роботах Артюх Т.М., Семенюк К.М., Ведолоб В.Д. тощо.
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.На
сьогоднішній день ринку ювелірних виробів приділяється досить мала
увага. Усі статистичні дані, які існують, не розкривають в цілому
проблеми, що існують на даному ринку. Необхідний ефективний аналіз
цих даних та визначення причин тих чи інших змін.
Виклад основного матеріалу.На сьогоднішній день на ринку
ювелірних виробів існує досить велика кількість проблем, які значно
впливають на його розвиток. Насамперед ці проблеми пов'язані із
недотриманням виробниками вимог законодавства, щодо якості, надійності
та безпечності виробів. Більшість гравців даного ринку у своєму
виробництві не застосовують систему управління якістю, використовуючи
нестандартні або неякісні сплави та домішки, які не проходять
випробування на безпечність та надійність.
Важка економічна ситуація негативно впливає на добробут населення,
а отже і на їх купівельний попит. В 2015 році ціни на ювелірні вироби
зросли на 60% порівняно із аналогічним періодом 2014року. Враховуючи
ці факторисеред населення України збільшився попит на біжутерію та на
вироби зі срібла.
Однією із вагомих проблем ювелірного ринку є залежність від
іноземної валюти. Так як сировинної бази в Україні майже немає, вся
сировина, яку використовують вітчизняні виробники, імпортується. В
даній політично-економічній ситуації виробникам досить важко правильно
розподілити власний капітал без ризиків втрат.
Особливістю формування ціни на дорогоцінні метали в Україні є їх
визначення під впливом співвідношення курсу гривні до дол. США. Для
вітчизняного покупця ціну на метали визначає Національний банк
України, в яку включається ціна на метал на світовому ринку, маржа,
витрати на страхування, перевезення металу та ввізне мито [4].
Через значні коливання валюти в нашій державі за останні роки
досить велика кількість дрібних підприємств по реалізації та виробництву
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ювелірних виробів зазнали великих втрат або перестали існувати як
суб’єкти господарювання через банкрутство.
Крім того, прийняття та введення в дію з 1 січня 2015 року норм
Закону України від 28.12.2014 р. №71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо податкової реформи» також негативно вплинуло на ювелірне
виробництво в Україні.
Згідно даного закону є обов’язкове запровадження державного
пенсійного страхування за ставкою 10% вартості основного дорогоцінного
металу (золота, срібла) у сплаві, з якого виготовлений виріб, за цінами
Нацбанку, який сплачується виробниками задовго до продажу та
отримання доходу. Раніше цей збір становив 5% з торгівлі ювелірними
виробами з золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння,
сплачувався при реалізації продукції[1].
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. №442 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» затверджено
ліквідацію Державної пробірної служби, всі її функції з боку пробірного
контролю покладено на Міністерство фінансів, а функції із захисту прав
споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – на
Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів[2].
Головним завданням Державної пробірної служби було здійснення
щорічної

обов’язкової

реєстрації

відбитків

іменників.

Ліквідація

Державної пробірної служби у 2015 році призвело до появи нових досить
сумнівних виробиків та підприємств, що реалізують ювелірні вироби.
Крім

того,

ліквідація

пробірної

служби

призводить

до

унеможливлення здійснення євроінтеграції учасників ювелірного ринку
України, і, як наслідок, зменшує експортний потенціал вітчизняної
продукції. Це пов’язано із неможливістю приєднання України до
європейської Конвенції з випробування та клеймування виробів з
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дорогоцінних металів. Вона передбачає спільне пробірне клеймо для всіх
країн-учасниць, що спростило би вихід українських товарів на ринки цих
країн [5].
Сьогодні на ювелірному ринку України спостерігається значний спад
виробництва. За останні два роки кількість виробників скоротилась на
40%,

лише

за

2015рік

ювелірна

галузь

втратила

177

суб’єктів

господарювання, що становить 19,6%. За даними Союзу ювелірів України
обсяг виробництва ювелірних виробів порівняно із кризовим 2008роком
скоротився на 75,6%. За масою в 2014році було виведено на ринок 38,3
тонни ювелірних виробів, в 2015 – 24,7тонни.
Оскільки внаслідок накопиченнятоварних залишків та низької
оборотності досить важко вийти із даного ринку, більшість підприємств
перебувають в стадії стагнації. Велику частку ринку займають дрібні
майстерні, а підприємств в яких великий штат працівників та великий
обсяг виробництва налічується біля 20. Найбільшими виробниками, які
змогли втримати свої лідируючі позиції на ювелірному ринку України є:
ЗАТ «Харківський ювелірний завод» та ювелірне виробниче підприємство
«Золотий вік».
За даними реєстру Міністерства Фінансів України на українському
ринку існує 3135 суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом
(726) та реалізацією ювелірних виробів. В той час як за даними Державної
фіскальної служби є лише 2916 платників податків, що займаються даним
видом діяльності [6].
Через малу забезпеченість сировинною базою ринок ювелірних
виробів залежний від іноземного постачальника. Існує менше 10 родовищ,
які розвідані та експлуатуються н території України. Видобувається
сировина як для ювелірного виробництва, так і для технічного
використання, а саме: алмази, сапфіри, рубіни, смарагди, топази та інші.
Видобутку дорогоцінних металів на території країна майже нема.
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Будь-який ринок характеризується обсягом експортно-імпортних
операцій. За останні роки експорт та імпорт ювелірних виробів досить
скоротився. Динаміку обсягу експорту та імпорту зображено на рис. 1.
Українське законодавство є бар’єром для виходу ювелірних виробів
українського виробництва на світовий ринок. Існує досить велика кількість
нормативно-правової

документації,

яка

перешкоджає

вітчизняним

виробникам експортувати свою продукцію, основними із них є технічні
регламенти, які в більшості випадків не відповідають вимогам тих країн, в
які могла б експортуватись продукція.
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Рисунок 1. Обсяг експорту та імпорту ювелірної продукції за 2012І квартал 2016 року
Найбільший обсяг експортної ювелірної продукції в грошовому
вираженні (тис. дол. США) припадає на: Швейцарію (64135,4), Німеччину
(8811,4), Велику Британію (4798,1), Росію (1017,7) та Об’єднанні Арабські
Емірати (628,8).
Скороченню обсягів імпорту передує митно-тарифне регулювання
імпорту ювелірних виробів, погіршена економічна ситуація та зменшення
купівельного попиту населення. Збільшення ставок мита не дає
можливості іноземним виробникам виходити на український ринок. Тому
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більшість ювелірних виробі, що реалізуються на ринку України – це
вироби вітчизняного виробника.
Найбільшими імпортерами ювелірної продукції та сировини для її
виробництва є:Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія та
Китай [3].
Важливо зазначити, що в Україні досить розвинений «чорний ринок»
ювелірних виробів. Основними учасниками якого є Туреччина, Росія та
Китай. В результаті його розвитку український виробник незахищений від
неякісної сировини, споживач від підробок та неякісних виробів.
Висновки. Ювелірний ринок України знаходиться в процесі спаду,
скоротилось виробництво ювелірних виробів, зменшилась кількість як
виробників ювелірних виробів, так і їх реалізаторів, обсяги експорту та
імпорту сягнули найбільшого мінімуму. Існує велика кількість факторів,
які призвели до такої ситуації, їх аналіз та вирішення – першочергове
завдання держави та найбільших виробників, задля покращення ситуації на
ринку.
Ювелірна промисловість одна із найприбутковіших, її розвиток, в
деякій мірі, показує розвиток держави в цілому. Саме тому необхідно
активно працювати на покращення умов функціонування суб’єктів
господарювання на даному сегменті ринку.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ
У статті наводяться дані ідентифікаційної експертизи металевого
посуду.

Розглядаються

результати

проведених

досліджень,

що

підтвердили відповідність металевого посуду вимогам нормативних
документів.
Ключові слова: ідентифікація, експертиза, емальований металевий посуд,
якість, методи, критерії.
Асортимент

металогосподарських

товарів,

які

широко

використовуються в побуті, різноманітний і систематично оновлюється у
відповідності до попиту населення. Згідно з навчальною класифікацією,
яка сформувалася переважно з урахуванням ступеня однорідності вихідних
матеріалів і технології виробництва, їх впливу на істотні властивості та
асортимент

товарів,

металогосподарські

товари

класифікують

за

призначенням виробів, що, в свою чергу, характеризує метал, з якого вони
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виготовлені, конструкцію, характер обробки поверхні і основні вимоги до
їх якості [1].
Металевий

посуд

відноситься

до

найважливіших

груп

металогосподарських товарів.
Товарознавчими

дослідженнями

металогосподарських

товарів

займалися такі вчені, як Дзахмішева І., Кисляк Н., Коломієць Т., Кравченко
В., Покусаєва А., Сім’ячко О., Шевченко Н. та інші.
Систематичне оновлення асортименту металевого посуду за рахунок
модифікації дизайну, використання нових методів декорування, покриттів,
потребує детального вивчення його якості.
Актуальність дослідження полягає в тому, що ідентифікаційна
експертиза дозволяє однозначно ідентифікувати металевий посуд, а, отже,
правильно визначити код товару за УКТ ЗЕД. Це, в свою чергу, надасть
можливість правильно визначити відповідні розміри митних платежів при
переміщенні товару через митний кордон України.
Метою даної роботи є ідентифікаційна експертиза металевого посуду.
Для проведення ідентифікаційної експертизи металевого посуду був
обраний сталевий емальований посуд Череповецького металургійного
заводу.
Сталевий емальований посуд користується широким попитом і на
його частку припадає понад 70% загального обсягу виробництва
металевого посуду.
Металеву основу сталевого емальованого посуду виготовляють
методом зшивання або глибокого витягування. Зшивний посуд роблять з
декопірованої листової сталі або покрівельної сталі марок БСт 1кп, БСт
2кп. З’єднання деталей зшивного посуду здійснюють за допомогою
шовного електрозварювання або зшивання «в замок».
Глибоким

витягуванням

виготовляють

посуд

з

тонколистової

холоднокатаної якісної сталі марок 08кп і 10кп з вмістом вуглецю не
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більше 0,1%. Товщина листів в залежності від виду виробу може бути 0,4-3
мм (для виробів з потовщеним дном).
Арматура посуду, що не піддається емалюванню, в залежності від
призначення може виготовлятися із сплавів кольорових металів, деревини
твердолистяних порід, пластмас і кераміки; дужки відер, ручки бідонів і
держаки для судків – із сталевого дроту або з гарячекатаної круглої сталі.
Деталі

арматури

до

корпусу

посуду

кріпляться

точковим

електрозварюванням або клепанням.
Для забезпечення достатньої жорсткості крупногабаритного посуду на
бортах корпусів видавлюють один-два кільцевих виступи, а в бурт
вставляють сталевий дріт діаметром до 6 мм.
В нинішній час випускається емальований посуд з потовщеним дном і
бортами, оздобленими стрічкою з нержавіючої або хромованої сталі, та
пластмасовими ручками.
Асортимент сталевого емальованого посуду широкий і включає як
вироби харчового, так і нехарчового призначення.
Всередині посуд покривають білою або світлих тонів (кремовою чи
жовтою) емаллю. Емалеве покриття посуду повинно мати коефіцієнт
дифузного відбивання не менше 75% на зовнішній і внутрішній поверхнях
виробів.
На зовнішні поверхні наносять емаль білу, кольорову або з
декоративною обробкою (оздобленням). Кольори і відтінки емалей можуть
бути різними.
Загальна товщина емалевого покриття (ґрунтового і покривного) для
титанових емалей не повинна перевищувати 0,5 мм, для фтористих – 0,6
мм, а в місцях нанесення декору – до 0,6 мм. Покривну емаль на
внутрішню поверхню виробу наносять товщиною не менше 0,2 мм.
Споживні властивості сталевого емальованого посуду зумовлені його
високими функціональними і естетичними властивостями. Він добре
проводить тепло, легкий, стійкий до дії органічних кислот і слабких
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лужних розчинів, добре очищується від залишків їжі. Емалеве покриття не
повинно впливати на смакові якості їжі.
Посуд, що використовується для господарських потреб, має високу
корозійну стійкість і довговічність в експлуатації. Крім того, використання
різноманітних кольорів емалі і декоративної обробки дозволяє виготовляти
посуд з естетичними властивостями, що відповідають сучасним вимогам
споживача.
Недоліком сталевого емальованого посуду є те, що при значному
механічному впливі або ударах емаль може зазнати пошкоджень і
з’являється можливість наскрізної корозії [1].
Ідентифікація металевого посуду – це встановлення відповідності
виробу його найменуванню, цільовому призначенню, виду металу,
інформації, зазначеній на маркуванні, упаковці і в товарно-супровідній
документації.

При

ідентифікаційній

експертизі

металевого

посуду

вирішуються наступні завдання:
- встановлення асортиментної групи;
- встановлення функціонального призначення;
- перевірки відповідності маркуванню за нормативними документами;
- контроль стану споживчої тари;
- відповідність зовнішнього вигляду технічним вимогам та зразку
еталону;
- визначення розмірів виробу;
- визначення загальної товщини емалевого посуду;
- визначення дефектів на емалевому покритті посуду та на малюнках;
- стійкість посуду на площині.
Асортиментна ідентифікація металевого посуду – це встановлення
відповідності найменування товару і асортиментній приналежності
Загальноукраїнському класифікатору продукції.
Для ідентифікації було взято сталевий емальований посуд: кружки,
миски та чайники.
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Відповідно до вимог ДСТУ 3276-95 «Посуд сталевий емальований.
Загальні технічні вимоги» було відібрано 2% виробів від кожної партії, що
становило по три вироби кожного типорозміру [2]. Зразки продукції були
упаковані згідно з вимогами нормативних документів.
Критерії, за якими проводиться ідентифікація, мають дати повну
впевненість в тому, що досліджуваний товар відноситься до сталевого
емальованого посуду. Оскільки чіткі критерії ідентифікації сталевого
емальованого посуду на даний момент не затверджені у встановленому
порядку, тому нами були розроблені власні критерії, за якими можна чітко
ідентифікувати асортиментну приналежність сталевого емальованого
посуду (табл. 1).
Таблиця 1.
Критерії, засоби та методи ідентифікації
сталевого емальованого посуду
Критерії
Фірма-виробник

Місткість посуду,
товщина вихідного
матеріалу, розміри
Термічна стійкість
емалевого покриття
Наявність дефектів
Зміщення арматури
(ручок) від номінального
розташування
Стійкість посуду на
площині
Маркування
Пакування

Засіб
Товаросупровідні
документи, сертифікат
походження, маркування
упаковки
ГОСТ 166-89
ГОСТ 1770

Метод
Аналітичний

Вимірювальний

ДСТУ 3276-95

Вимірювальний

ДСТУ 3276-95
ДСТУ 3276-95

Органолептичний
Вимірювальний

ДСТУ 3276-95

Вимірювальний

ДСТУ 3276-95
ДСТУ 3276-95

Органолептичний
Органолептичний

Зовнішній вигляд, якість збирання посуду, дефекти емалевого
покриття і малюнків перевіряли візуально на відстані 300-400 мм.
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Розміри

посуду

перевіряли

універсальним

вимірювальним

інструментом згідно з ГОСТ 166-89.
Місткість посуду перевіряли, наливаючи воду з мірного посуду згідно
з ГОСТ 1770-74Е, до переливання через зливний пристрій або через борт
[3].
Товщину емалевого покриття вимірювали магнітним товщинометром
МТ-30 Н, який мав похибку вимірювання не більшу ніж, ±10%.
Термічну стійкість визначали згідно з ДСТУ 3276-95. Вироби
нагрівали протягом двох циклів за температурним режимом (20-100-20232-20)°С

[2].

Дослідження наявності дефектів на внутрішній і зовнішній поверхні
виробів показало відсутність порушення суцільності покривної емалі,
побічні включення, непродавлювані пузирі

та інших (згідно з

нормативним документом).
Зміщення арматури (ручок) від номінального розташування визначали
вимірювальним методом. Воно не перевищувало 3-4 мм, що відповідає
стандартному значенню.
Стійкість посуду на площині відповідає стандарту. Зігнутість дна
виробів не перевищує 1,5% від номінального корпусу, що відповідає
стандартній нормі. Розміри досліджуваних виробів наведені в табл. 2 [1].
Таблиця 2
Розміри сталевого емальованого посуду
Вид посуду

Кухонний

Назва
виробу
Каструля
циліндрична
Каструля
конічна
Каструля
сферична
Чайник
Кухоль

Місткість, л

Товщина вихідного матеріалу,
мм
за стандартом
фактично
0,5-1,2
0,8

за стандартом
3,5

фактично
3,5

2,0

2,0

0,5-1,2

1,1

2,5

2,5

0,5-1,0

1,0

2,5
0,6

2,5
0,6

0,5-1,0
0,5-1,0

0,9
1,0
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Аналіз даних, наведених в табл. 2 показує, що місткість каструлі,
чайника та кухля відповідає вимогам стандарту. Товщина вихідного
матеріалу знаходиться в допустимих межах.
До

основних

методів

ідентифікації

відноситься

встановлення

відповідності маркування.
Згідно зі стандартом на кожний виріб наноситься товарний знак,
клеймо відділу технічного контролю. Зображення літери Е на посуді для
електроплит має бути нанесене безпосередньо на виріб або на паперову
етикетку, яка закріплена на виробі.
Товарний знак підприємства-виробника повинен бути нанесений на
виріб і закріплений випалюванням. Допускається не закріплювати
товарний знак на посуді з однотонним емалевим покриттям.
Дослідження показало, що на вироби нанесено товарний знак
виробника – «Череповецький металургійний завод», є клеймо відділу
технічного контролю.
Отже, маркування сталевого емальованого посуду відповідає вимогам
стандарту.
Дослідження якості упакування 30 зразків виробів показало, що посуд
був упакований в гофрокартонну тару і в картонні ящики з тришарового
картону, шви ящика заклеєні паперовою стрічкою.
Маса брутто посуду в упакованій тарі була не більше 15 кг.
Гофрокартонна тара відповідала ГОСТу 9347-74 [4]. Транспортна тара
мала маркування згідно ГОСТу 14192-96 [5] та маніпуляційний знак
«Обережно крихке». На ярлику було вказано:
– найменування підприємства-виробника;
– найменування виробу;
– кількість виробів;
– асортимент виробів;
– місткість;
– позначення стандарту;
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– номер пакувальника та дата.
Ящики були без пошкоджень та забруднень. Маркування яскраве,
зроблене українською мовою.
Як показують наведені дослідження, сталевий емальований посуд був
ідентифікований як металевий посуд за наступними показниками:
зовнішнім виглядом, фірмою-виробником, розмірами (місткістю) та
товщиною вихідного матеріалу, термічною стійкістю, наявністю дефектів,
зміщенням арматури, стійкістю посуду на площині, маркуванням та
пакуванням. Це свідчить про те, що вироблений товар є якісним, оскільки
відповідає вимогам ДСТУ 3276-95 «Посуд сталевий емальований. Загальні
технічні умови».
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АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ
ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ
В статті проаналізовано сучасний асортимент, особливості та існуючі
класифікації паперу для друку, представленого на вітчизняному ринку,
запропоновано ряд ознак класифікації.
Ключові слова: класифікація товарів, ознаки класифікації, папір для друку,
класифікація паперу для друку.
Сучасна світова целюлозно-паперова промисловість випускає понад
600 видів паперу та картону, що мають різноманітні, а іноді абсолютно
протилежні

властивості:

високопрозорі

й

майже

непрозорі;

електропровідні і електроізоляційні, товщиною в 10-15 разів тонші за
людську волосину і товсті види картону; добре поглинаючі вологу і
водонепроникні; міцні і слабкі; гладкі й шорсткуваті; паро-, газо-,
жиронепроникні та ін. Ця різноманітність властивостей різних видів
паперу забезпечує широкі можливості застосування його не тільки в побуті
в якості матеріальної основи для писання та друку, але й використовується
у різних галузях промисловості, а саме: хімічній, електро- і радіотехнічній,
харчовій, будівельній та ін.
Папір для друку – це основна група, яка займає найбільшу питому
вагу у виробництві паперу. Цей папір, порівняно з іншими видами паперу,
відрізняється дуже широким асортиментом його видів і марок. У зв'язку з
модифікацією способів і технологій друку та новими вимогами, що
висувають споживачі до властивостей друкованої продукції, останніми
роками асортимент паперу для друку зазнав суттєвих змін, що викликало
необхідність удосконалення існуючої класифікації.
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Відсутність науково обґрунтованої класифікації паперу для друку
значною мірою обмежує можливості широкого вивчення властивостей
нових його видів і марок, ускладнює встановлення логічного взаємозв'язку
між окремими групами і видами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питанням
дослідження класифікації товарів займалося доволі вузьке коло науковців і
практиків - Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М., Злепко
Н.П., Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Флоринський О. При
цьому класифікації паперу для друку присвячено доволі мало публікацій.
В зв’язку з цим метою даної статі є вивчення існуючих і розробка
нових класифікацій паперу для друку, представленого на ринку України.
З метою систематизації папір поділяють за призначенням на окремі
групи. Кожна група об'єднує види паперу, які відрізняються поміж собою
волокнистим складом, масою 1 м2, кількістю наповнювача, ступенем
проклеювання та іншими показниками.
Відповідно до ДСТУ 2101-92 [5] папір поділяють на 9 груп - папір для
друку,

оздоблювальний,

для

писання,

креслення

та

малювання,

електротехнічний, пакувальний та обгортковий, світлочутливий, для
виготовлення цигарок та сигарет, вбирний та технічно-промисловий папір
різного призначення.
ДСТУ 2101-92 [5] папір для друку визначає як папір для друкування
видавничої продукції. Відповідно до цієї класифікації його поділяють на
такі види – газетний; типографський; офсетний; для глибокого друку;
картографічний; документний; етикетковий.
За

результатами

аналізу

літературних

джерел

та

сучасного

асортименту паперу нами встановлено, що існуючі класифікації паперу, в
тому числі для друку, є дещо застарілими. Радянські класифікації та
державні стандарти України не відображають сучасного асортименту
паперу для друку зарубіжних виробників.
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Класифікації паперу для друку в різних країнах мають свої
особливості. Розглянемо основну ознаку, за якою розрізняють папір і
картон, - маса 1 м2. Так, відповідно до державних стандартів, папір - це
виріб з масою до 250 г/м2 [5], картон - виріб з масою вище 250 г/м2 [4].
Разом з тим, за міжнародними стандартами папером вважається виріб
з масою до 225 г/м2, а картоном - з масою вище 180 г/м2. Проте цей поділ
також умовний з огляду на те, що деякі вироби з масою нижче 225 г/м2
називають «картон», а вироби з масою вище 225 г/м2 - «папір». Наприклад,
у Німеччині користуються таким поділом: папір - від 7 до 150 г/м2; картон
- від 250 до 450 г/м2; папа - більше 600 г/м2. У Швейцарії: папір - до 150
г/м2; картон - від 160 до 700 г/м2; папа - від 800 до 2400 г/м2. Ось чому під
час замовлення паперу слід враховувати його масу, формат, властивості, а
не лише визначення: папір чи картон [1].
Деякі зарубіжні виробники пропонують класифікувати папір за масою
1 м2, товщиною та щільністю на:
- тонкий,
- щільний,
- пухлий (1-, 2-, 3-кратного об'єму) [6].
Проведений аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що
папір за способом друку, для якого він призначений, поділяють на 2 групи
- з використанням друкарської форми (високий, плоский, глибокий,
трафаретний)

і

без

використання

друкарської

форми

(електрофотографічний, електростатичний, струменевий, термографічний
тощо).
У світовій практиці отримала розповсюдження класифікація паперу
для друку залежно від виду продукції, для якої він призначений. За цією
класифікацією папір для друку поділяють на три групи:
- газетний,
- книжково-журнальний,
- спеціальний.
864

Газетний папір - один із найбільш розповсюджених видів паперової
продукції, що виготовляється у світі в обсягах до 20% від випуску всіх
видів паперу і картону. Зарубіжні виробники в асортименті газетного
паперу виокремлюють такі підвиди:
- MF (Machine Finished) - деревний газетний папір машинної
гладкості, для високого друку і для офсетного друку, матовий;
- MFS (Machine Finished Speciality) - деревний газетний папір зі
спеціальною

обробкою

(машинного

сатинування

або

кольоровий),

призначений для офсетного друку із застосуванням фарб як «heat-set»
(«гарячих»), так і «cold-set» («холодних»);
- TDP (Telephone Directory Paper) - деревний папір, призначений для
офсетного або високого друку телефонних та адресних довідників, з
поверхнею MF або MFS, білий чи кольоровий [1].
Сучасні види книжково-журнального паперу відрізняються високою
пухкістю навіть за низької щільності, що дозволяє суттєво знизити витрати
необхідного для тиражування паперу. Книжковий папір поділяють на папір
без деревної і з деревною масою, з покриттям та без нього.
Група спеціального паперу відрізняється різноманітним асортиментом
і включає папір документний, картографічний, офісний, самоклейкий,
самокопіювальний,

оздоблювальний

(форзацний,

для

обкладинок,

декоративний), папір для реклами, банкнот, з водяними знаками тощо.
Крім цього, ця група включає види паперу, що використовують для друку
без друкарської форми - для електрофотографії, термографії, іонографії
тощо.
Основною класифікацією для працівника Фіскальної служби під час
оформлення паперу для друку, що переміщується через митний кордон
України, є його класифікація згідно з УКТ ЗЕД. Згідно з цим
класифікатором усі предмети, що підлягають митному контролю,
систематизовано

за

розділами,

товарними

підпозиціями.
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позиціями,

товарними

У розділі X «Паперова маса з деревини чи інших волокнистих
рослинних матеріалів; паперові та картонні відходи і макулатура; папір,
картон і вироби з них» наведено класифікацію паперу. Папір та картон,
вироби з паперової маси, паперу і картону належать до групи 48.
Основними ознаками для забезпечення ідентифікації паперу для друку для
встановлення коду за УКТ ЗЕД є маса 1 м2, вміст волокон, вид обробки та
форма виготовлення (у рулонах, в аркушах) [3].
Важливе

практичне

значення

для

спеціалістів

паперової

промисловості і поліграфістів має розподіл паперу для друку залежно від
технологічних процесів виробництва. У цьому випадку класифікаційними
ознаками є технологічні фактори, від яких найбільше залежать основні
властивості паперу конкретного призначення.
Найбільш важливими технологічними ознаками класифікації паперу
для друку є склад за волокном, способи поверхневої обробки та
оздоблення.
На перший погляд ці ознаки не завжди важливі для споживача, для
якого визначальним фактором вибору паперу є ціна і якість. Разом з тим, у
деяких випадках важливо знати співвідношення в папері целюлози і
деревної маси, аби врахувати наявність у композиції макулатури. Також,
залежно від виду поверхневого оброблення і оздоблення друкарські і
експлуатаційні властивості можуть суттєво відрізнятися. Слід зазначити,
що технологічні ознаки можуть поєднуватися по-різному. Наприклад,
крейдований

папір

може

мати

тиснення

поверхні

або

бути

суперкаландрованим; папір із вмістом деревної маси може бути як з
покриттям, так і без нього тощо.
За

європейською

класифікацією

виокремлюють

такі

підвиди

чистоцелюлозного паперу (Wood free):
- WF/HWC (Woodfree/Heavy Weight Coated) - бездеревний папір з
двобічним тришаровим (триразовим) покриттям, матовий або глянцевий;
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- WF/MWC (Woodfree/Medium Weight Coated) - бездеревний папір з
двобічним двошаровим покриттям, матовий або глянцевий;
- WF/LoWC (Woodfree/Low Weight Coated) - бездеревний папір з
двобічним одношаровим покриттям, матовий або глянцевий;
- WF/MFC (Woodfree/Machine Finished Coated) - бездеревний папір з
двобічним одношаровим покриттям, машинної гладкості, матовий;
- WF/MF (Woodfree/Machine Finished) - бездеревний папір без
покриття, машинної гладкості [1].
До паперу зі значним вмістом деревної маси включають найтонші
види паперу (у діапазоні 45-51 г/м2), що застосовуються здебільшого для
друкування газет. Папір більшої маси 1 м2 (55-70 г/м2) використовується
для друкування книг, ілюстрацій, інформаційних листків. Ці види паперу
можуть бути облагороджені або крейдовані, або мати один шар покриття.
Деякі виробники (наприклад, фінський «Enso») пропонують гаму таких
видів паперу з однаковою масою, але різною пухкістю. Вони можуть
використовуватися, наприклад, для друкування багатотомних видань.
Крім того, спеціально для довідників і газетних вкладок випускається
папір тонований в масі (м'яких, пастельних тонів: жовтого, рожевого,
блакитного й інших кольорів), що також може бути облагороджений. Такі
види паперу мають відносно низьку вартість і придатні лише для
друкування текстів і нескладних чорно-білих ілюстрацій і схем.
Нові технології виробництва, пов'язані з каландруванням паперуоснови з високим вмістом деревної маси за високих швидкостей, тиску і
температури, призвели до створення в 70-х pp. XX ст. у Фінляндії і Швеції
суперкаландрованого паперу з надвисокою гладкістю поверхні. Цей папір
SC -Super calandered за своїми друкарськими властивостями посідає
проміжне місце між крейдованим і некрейдованим папером, маючи більш
зімкнуту поверхню, ніж некрейдований [1].
За європейською класифікацією виокремлюють такі підвиди паперу з
вмістом деревної маси:
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1. SC (Supercalandered) - суперкаландрований (високосатинований)
деревний папір марки:
- SCR (Rotogravure) - для глибокого друку;
- SCO (Offset) - офсетний;
- SC/S - спеціальний для друкування каталогів;
- SC Matt - матовий;
- SCA, SCA+, SCB і SCC.
2. MFC (Machine Finished Coated) - деревний папір з двобічним
одношаровим покриттям, матовий, призначений для офсетного друку.
3. FCO (Film Coated Offset) - деревний папір із спеціальним
покриттям, призначений для офсетного друку - спеціальний вид LWC.
4. ULWC (Lightweight Coated) - супернизькограматурний папір з
покриттям, деревний, марки ULWCR - для глибокого друку і марки
ULWCO - для офсетного друку, матовий з лиском.
5. LWC - низькограматурний папір з покриттям, деревний, марки
LWCO - для офсетного друку і марки LWCR -для глибокого друку,
матовий або з лиском.
6. MWC (Medium Weight Coated) - деревний папір з двошаровим
покриттям, матовий або з лиском для офсетного друку.
7. WSOP (Web Sized Offset Paper) - деревний папір з поверхневим
проклеюванням, подібний до офсетного друкарського паперу SCA, але
спеціальної композиції [1].
Темпи зростання випуску паперу для друку із вмістом деревної маси
нині дещо відстають від темпів зростання виробництва чистоцелюлозного
паперу. Слід зауважити, що співвідношення випуску цих видів паперу в
різних країнах неоднакові. Так, частка паперу зі вмістом деревної маси у
Великобританії становить усього 3% від загального обсягу випуску паперу
для друку, а у Франції - більше 70% [6].
Папір зі вмістом макулатури та недеревної сировини складає
незначний сегмент на ринку паперу для друку.
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Важливим є поділ паперу за наявністю покриття: натуральний (без
покриття); з поверхневим покриттям (пігментований, крейдований) і
спеціальний (металізований, лакований, ламінований, парафіновий тощо).
Відповідно до цієї класифікації значну частку в асортименті паперу
для друку має папір з поверхневим покриттям - пігментуванням або
крейдуванням. Пігментування і крейдування паперу відрізняються між
собою масою нанесеного покриття: для пігментованих видів паперу - до
7,0 г/м2, крейдованих - до 50 г/м2 і більше. Крейдований папір
характеризується високими показниками білості і гладкості за висоти
рельєфу, що не перевищує 1 мкм. Розрізняють такі види крейдованого
паперу: чистоцелюлозний крейдований папір, легкокрейдований папір з
вмістом

деревної

маси.

Висока,

ідеально

рівномірна

поверхня

крейдованого чистоцелюлозного паперу забезпечує вимоги оптимального
фарбонанесення і задовільний глянець.
Основних

властивостей

крейдований

папір

набуває

після

каландрування.
Застосування різних видів каландрів й визначає, яким буде папір:
матовим, глянцевим або тисненим (імітує різноманітні нестандартні
поверхні).
Матовий папір проходить тільки машинне каландрування (каландр
знаходиться в технологічній схемі папероробної машини) і найкраще
задовольняє вимоги для друкування значних текстових обсягів, оскільки
його поверхня не блищить і не відсвічує. Порівняно з глянцевим матовий
папір є більш міцним і непрозорим, оскільки має знижену щільність.
Завдяки каландруванню крейдований папір досить легко набуває лиску.
Будівництво і введення в експлуатацію нових потужностей для
виробництва крейдованого, в тому числі суперкаландрованого паперу для
друку, здійснюється в Китаї - 1,2 млн. т/рік, Франції, Австралії, Норвегії більш як 1,0 млн. т/рік [1].
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Починаючи з середини 90-х років минулого століття, спостерігається
зростання

виробництва

суперкаландрованого

журнального

паперу.

Вирішальним фактором заохочення споживачів суперкаландрованого
паперу, на думку поліграфістів, може бути нова технологія глибокого
друку, яка дозволить знизити витрати друкарської фарби шляхом заміни
імерсійної техніки на нові аплікаційні пристрої [1].
Європейські виробники випускають папір з різною кількістю шарів
крейдування. Папір з багатошаровим покриттям виготовляється з
глянсовим і матовим покриттям, у діапазоні 80-400 г/м2. Технологія і
порядок нанесення покриттів на різних фабриках істотно відрізняються,
тому іноді, посилаючись на один і той же папір, у різних джерелах
називають різну кількість шарів.
Особливість структури асортименту крейдованого паперу полягає в
тому, що ця продукція на ринку України продається виключно
зарубіжними виробниками, які пропонують значну кількість різноманітних
марок.

На

сьогодні

асортимент

крейдованого

паперу

найчастіше

представлений матовими (М), напівматовими (НМ) і глянцевими (Г)
марками паперу з одно, дво- і тришаровим крейдуванням, нанесеним з
однієї або двох сторін. Пропонується папір, виготовлений з чистої
целюлози (Ч) чи з використанням деревної маси (ДР). Така різноманітність
марок крейдованого паперу на ринку України пояснюється інтенсивним
розвитком вітчизняної поліграфічної галузі [1].
Отже, сучасний асортимент крейдованого паперу поділяють на такі
основні групи:
- за наявністю або відсутністю в композиції паперу деревної маси:
чистоцелюлозний або з вмістом деревної маси;
- за

кількістю

сторін

крейдування:

одно-

або

крейдування;
- за кількістю шарів крейдування: одно -, дво- і тришарове.
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двобічного

Збільшення

кількості

шарів

крейдування

сприяє

покращанню

показників білості, лиску, гладкості поверхні.
За

ступенем

проклеювання

папір

для

друку

поділяють

на

сильнопроклеєний, проклеєний, слабопроклеєний та непроклеєний. Для
виробництва першого (картографічного, рекламного) вводять 2-3%
проклеювальних речовин від маси абсолютно сухого волокна; для
виготовлення слабопроклеєного (типографського, офсетного) – 0,5-1,5%.
Відповідно до кількості введених проклеювальних речовин для різних
видів паперу нормується їхній ступінь проклеювання. Так, наприклад,
ступінь проклеювання типографського паперу не нормується, а офсетного,
відповідно до стандарту, - 0,6-1,8 мм [2].
За вмістом масової частки золи папір для друку поділяють на:
- малозольний (із зольністю до 5%) - газетний та інші види паперу, де
важливо зберегти механічну міцність;
- середньої зольності (із зольністю від 5 до 15%) - офсетний та деякі
види паперу для друку;
- високозольний (із зольністю понад 15%) - типографський та інші
види паперу, де важливо мати високі непрозорість і друкарські
властивості. Вміст наповнювачів у них високий, проте повинен бути не
більше 25-30%.
Таким чином, асортимент та показники якості паперу для друку різноманітні. Авторами [1] пропонується класифікація паперу для друку за
різними ознаками: сфера застосування; спосіб друку; маса 1 м2;
волокнистий склад; наявність покриття; поверхневе оздоблення; ступінь
проклеювання; зольність; особливість забарвлення; колір; товарний
вигляд.
За допомогою цієї класифікації можна ідентифікувати більшість
представлених на ринку України марок паперу для друку.
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Також кожен вид паперу може мати свої додаткові ознаки
класифікації. Для книжкового паперу пропонуємо виділити таку ознаку, як
пухкість, для крейдованого - кількість боків і шарів крейдування.
Це стосується і офісного паперу, який за призначенням поділяють на
папір для факсування, розмноження, передачі та збереження інформації; за
наявністю покриття - без нього та зі спеціальним покриттям.
Зарубіжні виробники поділяють офісний папір на класи (А, В, С) та
підкласи (А+, А++, В+, С+), при цьому основними критеріями поділу
обрано білість, непрозорість, щільність та ціна. До класу «С» відносять
економічний папір із мінімально необхідними параметрами білості (9294%) та непрозорості (не більше 89%) [1]. Він популярний в Україні
завдяки низькій оптовій ціні, призначений для великих обсягів копіювання
та друкування документів із невисокими вимогами до якості. Цей папір не
рекомендується використовувати для струменевих і кольорових принтерів.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КУЛЬКОВИХ РУЧОК ЯК РІЗНОВИД ЇХ
ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В статті розглянуто деякі аспекти проведення ідентифікаційної
експертизи кулькових ручок, визначено основні вимоги до кулькових ручок,
розроблено процедуру проведення та здійснення товарознавчої експертизи
кулькових ручок.
Ключові слова: експертиза, товарознавча експертиза, ідентифікаційна
експертиза, кулькові ручки, ідентифікація кулькових ручок.
Незважаючи на існуючу державну систему контролю якості, безпеки
товарів і захисту прав споживачів, внаслідок розбалансування економіки
відбувається припинення або суттєве зниження обсягів їх виробництва. В
той же час ринок насичується низькоякісними і недоброякісними
товарами. Для об'єктивного оцінювання якості вітчизняних та імпортних
товарів необхідні спеціалізовані організації з експертизи товарів, які
можуть зробити компетентний висновок про якість партії товарів, які
закуповують, визначити їх вартість, походження, конкурентоспроможність
тощо. В зв’язку з цим питання товарознавчої експертизи товарів набувають
особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблеми
експертизи товарів України розглядаються в роботах таких українських і
закордонних вчених, як А.А Дубініна, С.В Сорокіна, О.І Зельніченко, Н.М
Омельченко, Н.В Уткіна, О.А. Романова, А.А. Дудла, Л.І. Байдакова, І. А
Родіонова, Р.В Коваленко та ін. Однак питання експертизи кулькових
ручок не висвітлені зовсім.
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Метою даної статті є визначення основних вимог до кулькових ручок,
розробка процедури проведення та здійснення товарознавчої експертизи
кулькових ручок.
Одним із різновидів товарознавчої експертизи є ідентифікація товару.
Ідентифікація кулькових ручок - це встановлення відповідності
найменування

виробу,

типу

конструктивного

виконання,

діаметра

стрижня, числа пишучих вузлів, кольору чорнила з інформацією, вказаною
в технічній документації, а також марковання - вимогам стандартів.
Ідентифікаційна експертиза кулькових ручок проводиться з метою
встановлення відповідності визначеним переліком ознак, наведених в
технічній документації. Для досягнення цієї мети можуть ставитися такі
завдання:
- до якої асортиментної групи належить даний товар;
- до якого виду конструктивного виконання відноситься даний товар;
- який колір вузла використовується у виробі;
- визначення лінійних розмірів стрижня;
- встановлення числа пишучих вузлів;
- встановлення країни-виробника або фірми;
- встановлення відповідності даного товару якісним характеристикам;
- до якої марки належить ручка;
- чи є даний товар безпечним.
Ідентифікацію кулькових ручок здійснюють органолептичними,
вимірювальним та техніко-механічним методами.
Нами

було

розроблено

процедуру

проведення

товарознавчої

експертизи кулькових ручок (рис. 1).
Розрізняють асортиментну, якісну і кількісну ідентифікацію.
Під асортиментною ідентифікацією ручок розуміють встановлення
приналежності даного вироби до тієї чи іншої асортиментної групі,
виходячи з класифікаційних ознак товару.
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За конструктивним виконанням ручки підрозділяють на наступні
види:
РШС - зі змінним пишучим вузлом;
РШБ - без змінного вузла.
За способом закріплення вузла в корпусі ручки типу РШС поділяють
на типи:
РШСН - з нерухомим вузлом;
РШСВ - з висувним вузлом.
За механізмом висування ручки типу РШСВ підрозділяються на
підтипи:
1 - з поворотним механізмом висування;
2 - з пружинним механізмом висування.
За кількістю пишучих вузлів ручки підрозділяють на наступні види:
- з одним вузлом;
- з декількома пишучими вузлами (вказується число пишучих вузлів).
Наприклад: ручка РШСВ 2 + 2 096 01.
Ручка з висувним вузлом, пружинним механізмом висування, з двома
пишучими вузлами, моделі 096, модифікації 01.
За товщиною лінії кулькові ручки підрозділяють наступним чином:
EF - екстра тонка (для почерку зі слабким натиском; швидкий і тонкий
штрих).
F - тонка (особливо підходить для дрібного і точного почерку без
сильного натиску).
M - середня (має трохи більшу подачу чорнила для змінного дрібного
почерку).
B - широка (підходить для більш впевненої розмашистої руки, дуже
зручно для того, щоб ставити підпис).
Під якісною ідентифікацією ручок розуміють відповідність партії
кулькових ручок вимогам нормативної документації (ГОСТ 28937-91) [3] і
вимогам безпеки.
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Визначення мети експертизи – встановлення відповідності
показникам та визначення коду за УКТ ЗЕД
Вибір критеріїв експертизи:
утримання вузла в робочому положенні; виступання наконечника вузла; зняття
кришки з корпусу ручки; придатність ручки для письма після падіння; міцність на
вигин ручок; якість з'єднань корпусних деталей; приведення в дію механізму
висування; робота механізму висування ручки; застосування корозійно-стійких
матеріалів; гамма-процентний резус утримувача; гамма-процентний резус механізму
висування
Визначення засобів експертизи

Товаросупровідні документи, марковання,
договори, накладні,
сертифікати відповідності, свідоцтво про
якість, сертифікати
походження

Нормативні документи:
ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шарикове. Общие
технические требования и методы испытаний

ГОСТ 9.302-88 Покрытия металлические и
неметаллические неорганические. Методы контроля

Вибір методів експертизи

Аналітичний: аналіз
супровідних
документів, повноти
марковання

Органолептичний:
зовнішній вигляд

Вимірювальний: утримання вузла в
робочому положенні; виступання
наконечника вузла; зняття кришки з
корпусу ручки; придатність ручки для
письма після падіння; міцність на вигин
ручок; якість з'єднань корпусних деталей;
приведення в дію механізму висування;
робота механізму висування ручки;
застосування корозійно-стійких
матеріалів; гамма-процентний резус
утримувача; гамма-процентний резус
механізму висування

Рисунок 1. Етапи проведення товарознавчої експертизи кулькових
ручок
Ручки на випробування пред'являють партіями. Партією вважають
ручки однієї моделі, однієї модифікації, оформлені одним документом.
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Перевірку зовнішнього вигляду проводять візуально, порівнянням із
зразком-еталоном.
Ручки, що мають більше одного вузла повинні мати покажчики
кольору. Технічні вимоги до кулькових ручок досить різноманітні і
перевіряються за спеціально встановленими методиками. Перевіряють такі
параметри:
1) утримання вузла в робочому положенні;
2) виступання наконечника вузла;
3) зняття кришки з корпусу ручки;
4) придатність ручки для письма після падіння;
5) міцність на вигин ручок;
6) якість з'єднань корпусних деталей;
7) приведення в дію механізму висування;
8) перевірку роботи механізму висунення ручки;
9) перевірку застосування корозійно-стійких матеріалів;
10) гамма-процентний резус утримувача;
11) гамма-процентний резус механізму висування.
Утримання пишучого вузла в робочому положенні слід перевіряти на
будь-якому приладі, що забезпечує вимір зусилля з точністю ± 0,098 Н.
Тривалість програми навантаження від 10 до 15 с. Пишучі вузли в
робочому положенні не повинні переміщатися при писанні при
прикладанні осьового зусилля 9,8 Н.
Виступання наконечника пишучого вузла в робочому положенні з
корпусу ручки вимірюють універсальним вимірювальним інструментом,
відсутність виступання пишучого вузла в неробочому стані з корпусу
ручки з висувним вузлом визначають візуально. Кінчик повинен виступати
в робочому положенні не менше, ніж на 1,5 мм.
Зняття кришки з корпусу ручки з боку наконечника пишучого вузла
перевіряють підвішуванням до неї вантажу масою 2,0 кг. Зняття має
забезпечуватися при навантаженні не більше 20 Н.
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Придатність ручки для письма після падіння визначають скиданням
зразка з висоти 1 м бічною поверхнею і подальшим зовнішнім оглядом на
відсутність руйнувань деталей. Ознаками руйнувань є тріщини, відколи.
Міцність на вигин ручок слід перевіряти на стенді, що забезпечує
прикладання до ручки статичного навантаження 50 Н в місцях з'єднань.
Тривалість програми від 10 до 15 с. Міцність на вигин повинна бути не
менше 50 Н.
Якість з'єднань корпусних деталей слід перевіряти на стенді, що
забезпечує прикладання до випробуваної ручки статичного осьового
зусилля 50 Н і крутного моменту 0,1 Н • м. З'єднання корпусних деталей не
повинно руйнуватися.
При цьому не повинно спостерігатися зміщення деталей відносно
один одного. Тривалість зусилля від 10 до 15 с.
Приведення в дію механізму висування слід перевіряти на стенді, що
забезпечує прикладання до випробуваної ручки зусилля 6 Н і крутного
моменту 0,16 Н • м.
Перевірку роботи механізму висування ручки слід проводити
триразовим

висуненням

кожного

вузла в робочому положенні і

поверненням його в неробочий стан. Ці дії повинні бути безперебійними.
Перевірку

застосування

корозійно-стійких

матеріалів

при

виготовленні деталей ручок проводять візуально порівнянням із зразкометалоном, вимог до покриття - згідно з ГОСТ 9.302-88 [1], до покриттів із
золота - за технічними документами на ручки конкретних моделей.
Гамма-процентний резус утримувача перевіряють на стенді, що
забезпечує відгин утримувача на 3 мм частотою 60 відгинів в хвилину.
Після

напрацювання

гамма-процентного

резусу

металевого

утримувача між утримувачем і кришкою або корпусом поміщають лист
паперу формату А4 за ГОСТ 6656-76 [2], при цьому лист не повинен
випадати з-під утримувача. Гамма-процентний резус утримувача, що
перевірявся числом відгинів, повинен бути не менше 2000.
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Гамма-процентний резус механізму висування перевіряють на стенді,
що забезпечує висування пишучого вузла в робоче положення і
повернення його у вихідне положення зі швидкістю не більше 30 циклів на
хвилину. Для ручок, що мають більше одного вузла, - 15 000 циклів, для
ручок з одним вузлом - 23 000 циклів.
Під кількісною ідентифікацією ручок розуміють встановлення
відповідності фактичної наявності товару даним, що містяться в
транспортних, супровідних і / або розрахункових документах, відповідно
до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженої
постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 р № П-6, а також
відповідність лінійних розмірів вимогам стандартів.
Упаковують ручки для транспортування в коробки і пачки, які
укладають в ящики масою брутто до 30 кг або 50 кг.
Кількість ручок в наборах повинна відповідати даним, зазначеним на
упаковці.
Лінійні

розміри

перевіряються

універсальним

вимірювальним

інструментом.
Ідентифікація маркування ручок - це встановлення відповідності
інформації, зазначеної на ручці, інформації на упаковці, у супровідних
документах, а також вимогам стандартів.
На зовнішній поверхні ручок наносяться товарний знак підприємствавиготовлювача.
На індивідуальній тарі вказують:
- найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;
- номер ручки або артикул;
- умовне позначення ручки за класифікаційними ознаками.
Ручки повинні бути покладені в коробки або пачки, на яких вказують:
- найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;
- умовне позначення ручки за класифікаційними ознаками;
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- кількість ручок в коробці або пачці;
- номер ручки або артикул;
- номер партії;
- колір пасти;
- штамп технічного контролю;
- місяць і рік випуску;
- умови транспортування і зберігання.
Крім цих даних на транспортній тарі вказують попереджувальний
знак «Обережно, крихке!».
Гарантійний термін експлуатації - 12 міс.
В даний час маркування на ручки наноситься методом тампонного
друку.
Тампонний друк - різновид глибокого друку.
Тампонний друк дозволяє наносити зображення практично на будьякий вид твердої поверхні (гладкі, рефренні поверхні і такі матеріали, що
не вбирають фарбу) - пластик, скло, дерево, метал.
Ідентифікація торгової марки ручок - це встановлення приналежності
ручки до однієї з провідних торгових марок (Waterman, Parker, Cartier S.T.,
Dupont, Montegrapра, Aurora, Montblanc тощо). Ідентифікацію торгової
марки здійснюють для ручок елітного класу.
Нижче наведені деякі відмінні ознаки ручок різних марок.
Кулькові ручки від Cartier це справжня коштовність.
Декоровані

жовтим,

рожевим

і

білим

золотом,

прикрашені

легендарним логотипом (подвійне «C»), ідеальний подарунок елегантній
діловій жінці.
А для справжніх джентльменів S.T. Dupont пропонує стильні,
збалансовані

і

надійні

кулькові

ручки,

для

оздоблення

яких

використовувалися платина і китайський лак.
Кулькові ручки від Montegrappa виконані з перламутрової акрилової
смоли з елементами із срібла.
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Тільки ковпачок ручки від Aurora прикрашений нефритом.
Моделі

Montblanc

декоровані

краплею

гірського

кришталю,

синтетичного сапфіру, аметисту або рубіна.
На сьогоднішній день в світі налічується близько десятка виробників
дорогого письмового приладдя класу HCWI (High Class Writing
Instruments). Це і німецькі Pelican, і французькі Waterman, Elysee, і
швейцарські Caran d'Ache, і «американці» Senator. Але все ж марка Parker
стоїть від них дещо осібно, оскільки вважається «брендовою» (з міцно
усталеним іміджем).
Фальсифікація

визначається

як

підробка,

підміна

в

процесі

виготовлення продукції певної якості іншиою менш цінною, що не
відповідає своїй назві. Залежно від методу підробки споживачі ручок
стикаються з асортиментною, кількісною, вартісною фальсифікацією, а
також з фальсифікацією торгової марки.
Асортиментна фальсифікація зустрічається вкрай рідко й пов'язана
переважно зі зміною коду ручки, що насправді має інший шифр, виходячи
з класифікаційних ознак.
Кількісна фальсифікація зустрічається при реалізації канцелярських
наборів. У цьому випадку кількість предметів, що входять в комплект, не
відповідає тій кількості, яка вказана на упаковці або в товарно-супровідних
документах.
Вартісна фальсифікація супроводжує всі вище вказані види. Дуже
часто винуватцем такої фальсифікації є не сам виробник, а безпосередньо
продавець його продукції.
Найпоширеніший вид фальсифікації ручок - це фальсифікація
торгової марки. Тут споживач стикається з усіма видами фальсифікацій,
починаючи з якісної, закінчуючи інформаційною. Найчастіше підробляють
ручки відомих торгових марок. Найпоширеніша підробка - ручки Parker.
Для того, щоб не придбати підроблений товар, необхідно ретельно
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проводити ідентифікацію з урахуванням всіх відмінних рис ручок
провідних марок.
Кожна

марка

застосовує

тільки

певні

матеріали,

які

не

використовують інші виробники.
У кожному модельному ряду Parker, як правило, випускає чотири
види пишучих інструментів: пір'яна і кулькова ручки, роллер і механічний
олівець. Пір'яна модель оцінюється найдорожче, кулькова - дешевше.
Найголовніший захист від підробки - вага ручки. Ручки Parker завжди
виробляються з металу і дещо важкуваті.
Ще однією з явних ознак оригіналу можна назвати стандартний «Ф» подібний логотип зі стрілочкою, який на цій ручці з першого погляду може
бути і непомітний. Зазвичай його ставлять на край ковпачка разом з
написом Parker і в обов'язковому порядку на перо. Фіксатор для
закріплення на кишенях піджака - теж своєрідна візитна картка виробника.
Він надміцний (гарантується, що ручку можна буде закріпити до 250 тис.
разів без видимих її ушкоджень) і завжди стилізований під стрілу. Деякі
фальсифікатори про це забувають. Як і забувають помістити авторучку в
футляр.Якщо вам намагаються продати «оголений» пишучий інструмент,
то це - підробка. Світовим лідером виробництва фальсифікованих ручок є
Китай, там виробляють близько 70% всієї фальсифікованої продукції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ
КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
У статті проаналізовано актуальні проблеми якості кисломолочних
продуктів, визначено чинники що формують якість продукції в процесі її
виготовлення. Розглянуто основні питання, що стосуються фальсифікації
кисломолочних продуктів.
Ключові слова: молоко, кисломолочні продукти, виробництво, якість
кисломолочних продуктів, фальсифікація, безпечність кисломолочних
продуктів
Кисломолочні

продукти

розглядаються

як

основа

здорового

харчування людини, оскільки вони сприяють збереженню здоров’я,
попередженню багатьох захворювань і збільшенню тривалості життя, а
також позитивно впливають на розвиток організму в цілому.
В умовах сучасного ринку, де кожен виробник продукції бореться за
свого споживача жорстко постає питання якості, безпечності та
фальсифікації готового продукту, адже споживчий ринок в Україні
продовжує наповнюватися підробками, неякісними, фальсифікованими та
небезпечними для людей товарами, у більшості випадків, харчовими
продуктами.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини» особам,
діяльністю

з

виробництва

які займаються

або введення в обіг харчових продуктів,

забороняється виробляти або вводити

в

обіг

небезпечні,

непридатні

до споживання або неправильно марковані харчові продукти. [3]
Метою даної статті є аналіз актуальних проблем якості та
фальсифікації кисломолочних продуктів.
883

Питання,

пов’язані

з

дослідженням

якості

та

фальсифікації

кисломолочних продуктів відображаються в працях таких дослідників як:
Дубініна А., Овчиннікова І., Коломієць Т., Малигіна В., Васильчак С.,
Донцова І., Присяжнюк М., Ремізова Н. та інші.
Якість кисломолочних продуктів, що виготовляються в Україні
безпосередньо залежить від якості молока, як основної сировини для їх
виготовлення.
Для виробників молока та продуктів його переробки проблематичним
питанням залишається надходження на виробництво якісної молочної
сировини. В останні роки дана проблема лише посилюється, оскільки
обсяги виробництва сирого молока щороку зменшуються. За таких умов
молокопереробні підприємства змушені купувати сировину низької якості,
щоб тільки задовольнити свої потреби в сировині та попередити збої у
виробничому процесі. [1]
Висока якість молочної сировини є запорукою виробництва якісних та
безпечних кисломолочних молочних продуктів. На якість сировини
впливає безліч факторів: дотримання санітарно-гігієнічних норм при
доїнні,

транспортуванні,

переробці,

забезпечення

належних

умов

вирощування та утримання тварин. Рівень якості молока визначається за
його санітарно-гігієнічними показниками, вмістом певної кількості білка,
жиру, вітамінів, ферментів, мінеральних солей та інших речовин. Не
допускається наявність нейтралізуючих речовин (соди, антибіотиків,
перекису водню).
Питання якості сировини визначається та регулюється на державному
рівні дією закону України «Про молоко та молочні продукти». Відповідно
вимог даного закону молоко, молочна сировина і молочні продукти, що
виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України,
повинні відповідати показникам безпечності та якості для харчових
продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України.[2]
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Ще одним з найважливіших факторів, що формує якість готових
кисломолочних виробів є технологія виробництва, в основі якої проходить
процес

сквашування

молока

або

вершків

чистими

культурами

молочнокислих бактерій з додаванням або без додавання дріжджів чи
оцтовокислих

бактерій.

У

процесі

сквашування

під

впливом

молочнокислих бактерій, ферментів та інших агентів відбуваються фізикохімічні зміни складових частин молока.
Сквашування молока це складний технологічний та біохімічний
процес, що відбувається за допомогою 885 абл. 885 ии 885 з 885 і 885 885
препаратів або заквасок. Для кожного окремого молочного продукту
використовують різні закваски. Для кефіру згідно з ДСТУ – закваску на
живих кефірних грибках, для йогурту – болгарську паличку та
термофільний стрептокок, сметану виготовляють із пастеризованих
вершків, сквашених закваскою, приготовленою на чистих культурах
молочнокислих

стрептококів.

Завдяки

сквашуванню,

кисломолочні

продукти мають характерний смак та аромат. [7]
Для кожного виду кисломолочних продуктів характерний свій
технологічний процес, але в загальному сквашування молока для
виробництва

готової

продукції

відбувається

двома

способами:

термостатним і резервуарним.
Резервуарний спосіб – це виготовлення кисломолочних продуктів, у
процесі якого заквашування, сквашування та дозрівання відбуваються у
спеціальному резервуарі. Після перемішування та охолодження готовий
продукт

розливають

у

споживчу

тару.

Продукція,

виготовлена

резервуарним способом, має помірно густу консистенцію, є більш рідкою у
порівнянні із термостатним способом.
При

термостатному

способі

виробництва

такі

процеси,

як

сквашування, охолодження і дозрівання, здійснюються в споживчі тарі (в
пляшках, стаканчиках

тощо) в термостатних

камерах

за певних

температурних режимів. Слово «термостат» означає камеру з фіксованою
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температурою,

яка

необхідна

для

підтримання

життєдіяльності

молочнокислої мікрофлори в межах заданого періоду сквашування.
Ще однією гострою проблемою, з якою зустрічається пересічний
споживач є проблема фальсифікації готової продукції та фальсифікація
компонентів, що входять в рецептуру основного продукту. З метою
здешевлення продукції, скорочення витрат на виробництво, введення в
оману споживача стосовно компонентів, що входять в склад готової
продукції виробники кисломолочних продуктів вдаються до різного роду
фальсифікацій.
Фальсифікація (від лат. falsifico — підробляю) — це дії, які
спрямовані на обдурювання споживача шляхом підробки об’єкту купліпродажу з корисливою метою. В широкому розумінні фальсифікацію
можна

розглядати

як

дії

спрямовані

на

погіршення

споживчих

властивостей товару або зменшення його кількості при зберіганні
найбільш характерних показників, які не є суттєвими для споживача.
Фальсифікація харчових продуктів найчастіше проводиться шляхом
надання їм окремих найбільш типових ознак, наприклад, зовнішнього
вигляду або кольору при загальному погіршенні або втраті інших найбільш
значимих властивостей харчової цінності, в тому числі і безпеки. [4]
При фальсифікації кисломолочних продуктів підробляється одна або
декілька характеристик товару, що

дозволяє виділити такі види

фальсифікації:
- асортиментна (видова);
- якісна;
- кількісна;
- вартісна;
- інформаційна;
- комплексна.
Асортиментна

фальсифікація

проводитися за рахунок:
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кисломолочних

товарів

може

1) підміни одного виду кисломолочного продукту іншим;
2) одного сорту іншим.
Підробка кефіру 887 абл. 887 ии 887 з 887 і 887 визначається за
присутністю

вуглекислого

газу.

Так

як

при

виробництві

кефіру

відбувається спиртове бродіння, то природно виділяється вуглекислий газ і
при наявності цього газу легко відрізнити кефір не тільки від
887абл.887ии887з887і, а й від сметани. Може відбуватися підробка високожирного сиру (з 18 % вмістом жиру) на напівжирний (9 %) та знежирений
(1 %) сир. Таким чином може підроблятися ряжанка (6 %, 4,5 % жиру) на
варенець (3,2 %, 2,5 %).[4]
Фальсифікація якості кисломолочних продуктів має місце вже тоді,
коли споживачу замість високо-жирних продуктів продають знежирені або
з меншим вмістом жиру, ніж це зазначено на маркуванні. Адже
887 абл. 887 ии887 з меншим вмістом жиру мають помітні відхилення за
смаковими та ароматичними властивостями у порівнянні з високожирними продуктами. Крім того така фальсифікація напряму пов'язана
887 абл з ціновою фальсифікацією, тому що собівартість, а значить, і
роздрібна ціна на ці продукти нижча. Отже споживач, купуючи
фальсифіковані продукти, зазнає 887абл матеріальних збитків.
Фальсифікація якості може відбуватися також такими методами, як
розведення кисломолочних напоїв водою або молоком, розведення
887 абл. 887 ии молоком та іншими кисломолочними продуктами ,
введенням різноманітних добавок (барвників, ароматизаторів, загушувачів,
консервантів, стабілізаторів). [6]
Досить часто відбувається заміна молочного жиру рослинною олією,
гідрогенізованими жирами в будь-якому продукті, де застосовується
молоко.
У 887 табл.. 1 наведено способи фальсифікації та методи їх
розпізнавання деяких кисломолочних продуктів.
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Проаналізувавши дані табл.1 можна зробити висновок, що більшість
методів визначення якісної фальсифікації кисломолочних продуктів
ґрунтуються на хімічних дослідженнях, і використання таких методів
потребує спеціального обладнання та навиків роботи і може проводитись у
спеціалізованих лабораторіях.
Отже, підсумовуючи вище викладе можна зробити висновок що
проблеми якості кисломолочних продуктів та недопущення можливості їх
підробки та фальсифікації є надзвичайно важливими на сучасному етапі
розвитку ринку як для виробників так і для кінцевих споживачів готової
продукції.
Таблиця 1.
Способи фальсифікації та методи їх розпізнавання
кисломолочних продуктів [5]
Продукт

Спосіб фальсифікації

Кисломолочні напої

Додавання води

Сир

Додавання води,
кефіру, молока.

Сметана

Додавання води,
кефіру, молока, сиру,
крохмалю

Метод розпізнавання
1.
Визначення вмісту жиру кислотним
методом.
2.
Визначення за органолептичними
показниками
1.
Визначення вмісту жиру.
2.
Визначення вмісту вологи.
3.
Визначення наявності кефірних
грибків.
1.
Визначення вмісту жиру кислотним
методом.
2.
Чайну ложку сметани покласти у
склянку з гарячою водою. Якщо додавався
сир, то він утворить осад на дні склянки.
3.
Визначення наявності кефірних
грибків.
4.
Сметану тонким шаром намазати на
скло і розглянути на світло. Частинки сиру
видно на склі.
5.
Визначення наявності крохмалю
реакцією з йодом.

Виробникам кисломолочних продуктів, в умовах конкурентної
боротьби за споживача, необхідно жорстко контролювати усі стадії
виробництва

продукції,

починаючи

з

постачання

сировини

на

молокопереробні підприємства і в подальшому на усіх етапах її переробки.
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Адже ключовим фактором задоволення потреб споживача і успішного
ведення бізнесу є виготовлення високоякісної готової продукції.
Споживачу в свою чергу необхідно ретельно ставитись до вибору
кисломолочних продуктів, звертати увагу на пакування та маркування,
обирати продукцію перевірених виробників, і не обирати значно дешевшу
продукцію в порівнянні з аналогічним товаром інших виробників.
Ще однією важливою умовою виготовлення високоякісної і безпечної
продукції є створення жорсткої системи державного регулювання у сфері
якості продукції, розробка та впровадження нових стандартів з чітким
нормуванням вмісту різноманітних добавок та сторонніх речовин, а також
створення суворої системи відповідальності за виготовлення неякісної
продукції або за її альсиікацію.
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ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО
ОФОРМЛЕННЯ МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ
Сьогодні митне законодавство набуває принципово нової ролі,
основні акценти характеристики якого зміщуються від суто контрольних и
фіскальних до регулятивних і правозахисних. Традиційно митна галузь
сприймається як сукупність правових норм, що регламентують структуру й
діяльність фіскальних органів, їх посадових осіб і відображають
особливості функціонування всього апарату фіскальної служби, а
найчастіше головним завданням мають охорону економічних інтересів
держави загалом.
Митно-тарифні норми, які є складовою формування правового
механізму функціонування підприємств у сфері зовнішніх зв'язків, можуть
мати як спеціальний, так і загальний характер. Те саме стосується
нормативних документів, хоча в актах загального характеру трапляються
й окремі норми, спеціально розраховані на митно-тарифні відношення.
Загальнонормативні акти можна умовно розділити на чотири групи:
Першу становлять правові норми загального характеру: Декларація
про державний суверенітет України [1], яка започаткувала правову норму
про самостійне створення Україною власної митної системи (розд.VI) та
Конституція України [2], якою регламентуються положення щодо захисту
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки (ст.17) i встановлюється
конституційна норма, згідно з якою засади зовнішніх відносин,
зовнішньоекономічної діяльності, митної системи визначаються винятково
законами України.
До другої належать акти, в яких закріплені основні принципи
організації і напрями здійснення митно-тарифної політики України.
Насамперед це Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [3]
та Митний кодекс України [4]. Дані нормативні документи визначають
основні правові засади функціонування митної системи України, головні
напрямки митної політики країни; систему органів державного
регулювання митної справи. Так, Митний кодекс регулює діяльність служб
митного контролю, їх права та обов'язки, порядок митного контролю,
організацію фіскальної служби та інші близькі за характером питання, такі,
як розподіл функцій законодавчої та виконавчої влади в митній галузі .
Крім того, Митний кодекс України встановлює порядок і умови
переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та
митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного
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регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних
платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової
продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та
протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація
і забезпечення діяльності органів доходів і зборів та інші заходи,
спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної
справи [4].
Державна митна справа здійснюється з додержанням прийнятих у
міжнародній практиці форм декларування товарів, методів визначення
митної вартості товарів, систем класифікації та кодування товарів та
системи митної статистики, інших загальновизнаних у світі норм і
стандартів.
Засади державної митної справи, зокрема, митна територія та митний
кордон України, процедури митного контролю та митного оформлення
товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими
та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в
Україну, вивезення з України та переміщення через територію України
транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних
платежів, митні пільги, визначаються цим Кодексом та іншими законами
України (Частина третя, статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом №
405-VII від 04.07.2013) [4].
Безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи
покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної податкової і митної політики.
До цієї групи нормативних актів відносяться: Накази Міністерства
Фінансів України :
– Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при
здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації
на бланку єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства
фінансів України № 631 від 30.05.2012 р. [5]. Передбачені цим Порядком
правила також поширюються на застосування МД на бланках ЄАД,
додаткових аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за
допомогою комп'ютера, та електронних МД;
– Про затвердження Порядку виконання митних формальностей
відповідно до заявленого митного режиму: Наказ Міністерства фінансів
України № 657 від 31.05.2012 р. [6].
Правила заповнення декларації митної вартості: Наказ Міністерства
фінансів України № 599 від 24.05.2012 р. Ці правила визначають порядок
заповнення декларації митної вартості (далі – ДМВ), яка використовується:
– декларантом або уповноваженою ним особою – при визначенні та
заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон
України відповідно до митного режиму імпорту;
– митним органом – при здійсненні контролю за правильністю
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визначення декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до
митного режиму імпорту.
До цього переліку слід віднести і такі документи, як: про єдиний збір,
який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України:
Закон України: станом на 1 червня 2012р.: [від 4 листопада 1999р.] №1212XIV; про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України: станом на 17
листопада 2012р.: [від 16 квітня 1991р.] № 959-XII; про затвердження
Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний
кордон: постанова КМУ: станом на 14 грудня 2011р.: [від 24 жовтня
2002р.]
№ 1569 [4].
До четвертої групи належать – акти щодо регулювання потокових
операцій у сфері митно-тарифних відносин. Це найбільш чисельна група
нормативних документів, які регламентують широке коло відносин:
постанови, інструктивні листи, накази, які приймаються і видаються у
першу чергу Державною фіскальною службою України з питань митнотарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також спільні
акти ДФСУ та інших центральних, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, які видають на підставі п. 8 Положення
про ДФСУ. До таких документів відносяться також нормативно-правові
акти (Спільні накази, інструкції, положення), які, як правило, стосуються
спільних заходів щодо транспортування й оформлення вантажів, які
переміщуються через митний кордон України, функціонування пунктів
пропуску, організації Боротьба з митними Правопорушення тощо).
Вищенаведені нормативні документи регламентують і регулюють
митне оформлення металевого посуду, які задекларовані національним
законодавством.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПДВ
Розглянуто

економічну

сутність

податку

на

додану

вартість,

особливості його нарахування та сплати відповідно до діючого
законодавства.
Ключові слова: податкова система, податок, податок на додану
вартість, законодавство.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Сучасна економічна ситуація в країні зумовлює
необхідність ефективного управління державними фінансами. В центрі
уваги

знаходиться

процес

оподаткування,

що

виступає

основою

формування фінансово-бюджетних ресурсів держави.
Особлива роль у наукових дискусіях відводиться податку на додану
вартість як одному з основних бюджетоутворюючих податків. Механізм
справляння

ПДВ

характеризується

рядом

недоліків,

потребує

удосконалення порядок обчислення і сплати ПДВ, визначення розміру
ставок, вирішення проблем бюджетного відшкодування.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Наукове вирішення
проблем застосування, удосконалення податку на додану вартість знайшли
своє відображення у дослідженнях таких вчених, як В. Андрущенко,О.
Василик, В. Волканов, В. Геєць, А. Крисоватий, І.О. Луніна, В. Опарін, О.
Резніченко, О.О. Амоша, В.П. Вишневський, В.С. Загорський, Ю.Б. Іванов,
А. Соколовська, В. Суторміна, В. Федосов, В.М. Мельник та інших. Проте
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деякі питання застосування ПДВ в Україні все ще залишаються
дискусійними, що обумовлює актуальність проблеми і необхідність
подальшого її дослідження.
Метою

дослідження

є

визначення

ефективності

системи

оподаткування ПДВ; висвітлення характеру впливу ПДВ на фінансову
діяльність підприємств; розгляд особливостей відображення в обліку
інформації про податок на додану вартість.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податок на додану вартість
є загальнодержавним непрямим податком на споживчу вартість, який
сплачується юридичними і фізичними особами. Його розробили і
запровадили у Франції в 1954 році. При сплаті податку не береться до
уваги фінансовий стан платника. При цьому можливий диференційований
підхід до ставок ПДВ, який базується на характеристиках груп товарів та
послуг.
На сьогодні ПДВ використовує більшість держав світу — 135. Ставки
цього непрямого податку досить часто зазнають змін і коригуються
залежно від макроекономічних умов.
Економічна сутність ПДВ полягає в тому, що він є частиною
новоствореної вартості, що утворюється на кожному етапі виробництва
або обігу, а його сума входить до продажної ціни товарів (робіт, послуг) і
сплачується кінцевим споживачем. ПДВ стягується на основі кожного акту
купівлі-пролажу. починаючи зі стадії виробництва товару й закінчуючи
його реалізацією. На кожному етапі величина ПДВ визначається як різниця
між сумою податку, сплаченого споживачем товару, і сумою податку,
сплаченого його виробником постачальнику сировини та матеріалів, робіт і
послуг. При цьому на кожному етапі виробництва й обігу товару
підприємство компенсує свої витрати і додає податок на новостворену на
підприємстві вартість [1].
Таким чином, теоретично підприємства є платниками ПДВ тільки
формально, бо вони лише перераховують до бюджету суму податку,
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отриману від покупців, тобто цей податок виплачується не за рахунок
власних доходів підприємства, а тягар його сплати фактично лягає на
споживача товару (робіт, послуг).
Проте кінцевими споживачами можуть бути не тільки фізичні особи,
але й підприємства. У випадку, коли підприємство не може перенести весь
податок на покупця (продукція не реалізована або не оплачена покупцем),
йому не відшкодовується вартість придбаних матеріальних активів, що
призводить до погіршення його фінансового стану, порушення платіжної
дисципліни та вимивання оборотних коштів. У цьому випадку саме на
продавця (виробника) лягають видатки із залучення додаткових оборотних
коштів, необхідних для надходження податку від кінцевого споживача до
держави. Чим більший обсяг доданої вартості і дефіцит оборотних коштів,
тим більш обтяжливим буде цей бюджетний платіж для підприємства.
В Україні податок на додану вартість був запроваджений Декретом
Кабінету Міністрів України "Про податок на додану вартість" від 26
грудня 1992 року № 14-92. До Декрету вносилися численні зміни та
доповнення і до введення норм Податкового кодексу адміністрування ПДВ
проводилося в редакції Закону України "Про податок на додану вартість"
від 03.04.97 р. № 168/ 97 -ВР.
2 грудня 2010 року був прийнятий Верховною Радою і підписаний
Президентом України Податковий кодекс України N 2755-VI (ПКУ).
Порядок стягнення ПДВ визначено у розділі V ПКУ. В його основу
покладено існуючий до цього порядок з урахуванням вимог Директиви
Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку
на додану вартість.
Розділ V Кодексу, що регулює адміністрування податку на додану
вартість, набув чинності з 1 січня 2011 року. Кодекс встановив, що поточна
ставка ПДВ у 20 % залишиться без змін у 2011 — 2013 роках. З 1 січня
2014 року ставка ПДВ мала бути знижена до 17 %, однак залишилась буз
змін.

Кодексом

також

передбачено
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механізм

«автоматичного»

відшкодування ПДВ з державного бюджету [2].
Об’єктом оподаткуванням при нарахуванні ПДВ є обігові кошти з
продажу продукції, товарів, робіт і надання послуг. При цьому при
продажі товарів об'єктом оподаткування є обіг не лише по продажу товарів
власного виробництва, але й покупних. При продажу робіт об'єктом
оподаткування є вартість виконаних будівельно-монтажних, ремонтних,
науково-дослідних та інших робіт, враховуючи роботи, які виконані
господарським способом. При наданні послуг об'єктом оподаткування є
вартість

наданих

послуг

автотранспортом,

завантажувально-

розвантажувальних, зв'язку, побутових, рекламним та інших [3].
Широке застосування ПДВ зумовлене численними його перевагами,
серед яких найголовнішими є те, що оподаткуванню підлягає переважно
дохід, який спрямовується на споживання, а інша його частина значною
мірою використовується на нагромадження, що опосередковано стимулює
процес інвестування. Широка база оподаткування ПДВ сприяє вагомому
зростанню доходів держави від податків на споживання. Вилучення
податку на всіх етапах руху товарів сприяє рівномірному розподілу
податкового тягаря між усіма суб'єктами підприємницької діяльності.
Єдині ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для
платників, так і контроль державних податкових органів за дотриманням
платіжної дисципліни. Оподаткування, власне, доданої вартості, сплата
податку пропорційно новоствореній вартості на відповідному етапі
виробництва чи просування товарів наближають ПДВ до прямих податків
із точки зору прогресивності оподаткування.
Недоліками ПДB є значний його вплив на загальний рівень цін та
регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення.
Сьогодні в України існують суттєві недоліки адміністрування ПДВ,
обумовлені недосконалістю податкового законодавства, що призводить до
негативного впливу на господарські рішення. В реальних умовах ПДВ має
відносну нейтральність щодо фінансів підприємства, проте є істотним
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чинником, здатним стимулювати або стримувати ділову активність
платників цього податку.
Оскільки ПДВ входить до ціни реалізованих товарів (виконаних робіт
і наданих послуг), він є ціноутворюючим елементом і може істотно
впливати на загальний рівень цін. Збільшення цін на суму цього податку
може призвести до зниження попиту, тому що ПДВ, який сплачує
підприємство, прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та
обернено пропорційний еластичності пропозиції. Якщо сформовані на
ринку попит і пропозиція дозволяють встановлювати ціну, включаючи до
неї ПДВ, на рівні, що задовольняє потреби підприємства для продовження
господарської діяльності, то тягар податку несе кінцевий споживач. За
відсутності таких умов витрати із сплати ПДВ лягатимуть на продавця
товару (виробника). Тому для підприємства важливо сформувати ціну на
товари (роботи, послуги) таким чином, щоб сплачений податок не призвів
до скорочення попиту, зниження обсягів продажу і прибутку, відволікання
оборотних коштів і майбутніх фінансових труднощів.
ПДВ сплачується за рахунок тієї частини оборотних коштів, яка
необхідна суб'єктам господарювання для ведення поточної діяльності.
Закономірно, що така ситуація позбавляє підприємства ресурсів розвитку
та призводить до їхньої фінансової неспроможності.
Для проведення належних податкових виплат підприємство змушене
залучати зовнішні ресурси, які у зв'язку з високими ризиками й рівнем
інфляції в Україні стають усе дорожчими. Залучення ж дорогих кредитів
комерційних банків призводить до ускладнення фінансової діяльності
підприємства і знижує його ліквідність, оскільки вимагає додаткових
витрат на сплату відсотків.
Дуже важливим є питання про вплив ПДВ на фінансову діяльність
підприємств у випадках, коли вони є платниками ПДВ:
- при купівлі товарів (робіт, послуг);
- при продажу товарів (робіт, послуг).
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Для підприємства-покупця важливим є визначення джерела сплати
(власні або залучені кошти, а також кошти покупців) та наступного
відшкодування ПДВ, від якого залежить термін іммобілізації власних
коштів і залучення позикових коштів для її покриття.
Джерелом відшкодування ПДВ для підприємства можуть бути:
- собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг);
- сума ПДВ, включеного до ціни товарів (робіт, послуг);
- кошти державного бюджету.
Сплата ПДВ за рахунок власних ресурсів відволікає з обороту
підприємства частину коштів. Враховуючи, що окремі підприємства мають
різні обсяги закупівлі товарно-матеріальних цінностей, умови їх оплати,
пільги, джерела і терміни відшкодування, а також те, що періоди
формуванням вхідного ПДВ (виникнення податкового кредиту) і його
відшкодування не збігаються, виникає часовий розрив між періодом
іммобілізації оборотних коштів на сплату ПДВ та її компенсацією за
рахунок відповідного джерела. Чим тривалішою буде іммобілізація
оборотних коштів, тим негативнішим буде вплив ПДВ на фінансовий стан
підприємства. Час іммобілізації оборотних коштів підприємства-платника
на сплату ПДВ залежить від часу списання коштів з його банківського
рахунку за куплені товари (роботи, послуги) і часу надходження ПДВ від
продажу продукції (робіт, послуг), тобто зарахування коштів від покупця
на банківський рахунок платника податку, а також від часу одержання
відшкодування з державного бюджету.
Значний розрив між моментом виникнення податкових зобов'язань і
моментом надходження коштів на рахунок продавця за реалізовані товари
(роботи, послуги) призводить до істотного відволікання оборотних коштів
підприємств, що може спричинити банкрутство частини з них.
Цей

податок

у

багатьох

випадках

змушує

підприємство

перераховувати кошти в бюджет ще до того, як вироблена продукція
реалізована, що в умовах інфляції зобов'язує суб'єктів господарювання
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мати власних оборотних коштів значно більше, ніж необхідно для процесу
виробництва і збуту.
На період іммобілізації оборотних коштів підприємства, спричинений
сплатою ПДВ, також впливають тривалість виробничого циклу, швидкість
реалізації продукції (виконання робіт, надавання послуг), тривалість
податкового періоду, форми розрахунків (попередня оплата, акредитивна
форма,

вексельна

форма),

вчасність

відшкодування

з

бюджету

(компенсація або зарахування за рахунок).
Час іммобілізації, що залежить від тривалості виробничого циклу у
деяких галузях може бути досить високий. Це можливо, якщо
підприємства мають вільний доступ до відносно недорогих кредитних
ресурсів і можуть вчасно поповнювати оборотні кошти. Якщо ж такий
доступ обмежений, а ресурси дорогі, то виникає їх гостра нестача.
У

ринкових

умовах

період

відволікання

оборотних

коштів

збільшується за недостатнього сукупного попиту, низької якості та
конкурентоспроможності продукції, що ускладнює її реалізацію.
На тривалість іммобілізації впливає також податковий період,
оскільки датою виникнення податкового зобов'язання вважається дата, яка
припадає на податковий період, а сума ПДВ, яка підлягає бюджетному
відшкодуванню, визначається на підставі податкової декларації, що
подається тільки після закінчення звітного періоду (місяця або кварталу).
Позитивна різниця між сумою податкового зобов'язання і сумою
податкового кредиту звітного податкового періоду підлягає сплаті в
бюджет у встановлений термін. Коли сума податкового кредиту перевищує
суму сплаченого ПДВ, то підприємству зменшується сума податкового
боргу з цього податку, який виник за попередні податкові періоди, а за
його відсутності зараховується до складу податкового кредиту наступного
податкового періоду. Якщо в наступному податковому періоді розрахована
сума ПДВ має негативне значення, то підприємству-покупцю буде
відшкодована

частина

цього

податку,
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фактично

сплаченого

у

попередньому податковому періоді за одержані товари (роботи, послуги)
або після бюджетного відшкодування залишок негативного значення буде
включений до складу податкового кредиту наступного податкового
періоду.
За значних обсягів реалізації ПДВ може складати значну суму
відрахувань у бюджет, тому підприємство, здійснюючи свою діяльність,
повинне

контролювати

дотримання

рівноваги

між

податковими

зобов'язаннями і податковим кредитом протягом звітного податкового
періоду.
Може скластися ситуація, за якої відвантаження товарів і виникнення
податкових зобов'язань відбулося в одному звітному податковому періоді,
а кошти від реалізації надійдуть у наступному періоді, після сплати ПДВ у
бюджет В цьому випадку для сплати податку в бюджет підприємству
необхідно

залучати

додаткові

джерела фінансування

у зв'язку з

виникненням нестачі власних коштів. Це може спричинити додаткові
витрати або призвести до прострочення сплати податку і нарахування пені
та збільшення заборгованості перед бюджетом.
Строк сплати вхідного ПДВ і період надходження ПДВ від продажу
товарів

(робіт,

послуг)

залежать

від

форм

розрахунків,

які

використовуються, умов закупівлі товарів, напрямків продажу продукції,
платоспроможності покупця [4].
3а таких умов вагомим чинником, який впливає на період
іммобілізації оборотних коштів підприємства, стає строк відшкодування
ПДВ із бюджету (виплати компенсації з бюджету або залік у наступні
платежі).
Разом з тим, якщо держава несвоєчасно виконує свої зобов'язання
перед платниками з відшкодування ПДВ. це негативно позначається на
результатах господарської діяльності підприємств, їхніх взаємовідносинах
з бюджетом, партнерами по бізнесу, кредитними установами.
Несвоєчасне повернення ПДВ призводить до зниження економічної
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активності

підприємств

і

обсягів

їхнього

виробництва,

оскільки

відволікання оборотних коштів зменшує можливості закупівлі сировини й
матеріалів, інших ресурсів, виплати заробітної плати та здійснення
інвестицій.
Крім того, ПДВ впливає на діяльність підприємства-продавця, який
одержує його в складі виручки від реалізації товарів (робіт, послуг). За
рахунок цих надходжень підприємство компенсує суми ПДВ, який був їм
раніше сплачений при придбанні товарно-матеріальних цінностей (робіт,
послуг). При цьому деякий час, до перерахування в бюджет, ПДВ може
залишатися в розпорядженні підприємства. Необхідно враховувати, що
окремі підприємства мають особливі умови реалізації і розрахунків, обсяги
і напрямки реалізації товарів (робіт, послуг), пільги з ПДВ та строки його
сплати. Тому складаються різні рівні податкового впливу ПДВ на
діяльність підприємств як виробничої сфери (з урахуванням галузі), так і
тих, які провадять торговельно-посередницьку діяльність або надають
послуги (у тому числі фінансові).
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В сучасних умовах стрімкого розвитку економічних відносин набирає
актуальності

проблема

управління

для

пошуку

забезпечення

нових

та

модернізованих

конкурентоспроможності

методів
суб’єкта

господарювання на ринку. Тому саме ефективна організація обліку витрат
діяльності надасть можливість задовольнити інформаційні потреби
користувачів щодо їх здійснення та шляхів оптимізації. Поряд із цим
виникає потреба у створенні

адекватної системи інформаційного

забезпечення управління витратами виробничо-господарської діяльності та
пошуку більш сучасних підходів до вирішення проблеми ефективної
організації облікового процесу. У розрізі цієї проблеми найбільшої
актуальності набирає питання стосовно раціоналізації обліку процесу
виробництва, що є однією з найважливіших економічних категорій.
Більшість управлінських рішень приймається саме на основі облікової
інформації, що створює необхідність у розробці та апробації системи
обліково-аналітичних даних, яка функціонуватиме на якісно новому рівні
та стане невід’ємною складовою керуючої системи підприємства. Це
спровокувало виокремлення із бухгалтерського обліку управлінської
складової. Подібна керуюча система зобов’язана відповідати сучасним
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підходам до організації обліку, приділяючи значну увагу необхідності
розширення та посилення основних функцій бухгалтерського обліку та
підвищенню ефективності використання його аналітичного потенціалу як
провідного і на достовірнішого джерела управлінської інформації. Саме
усвідомлення необхідності задоволення цих вимог спровокувало появу
нового виду обліку – управлінського.
Зважаючи на це, потреба здійснення дослідження витрат виробництва
з точки зору управління ними, а також зростаюча необхідність у
постійному удосконаленні їх обліку на підприємстві в нинішніх ринкових
умовах визначають актуальність даної теми дослідження.
Результати

дослідження

даної

проблеми

у

різних

аспектах

висвітлювали у своїх працях багато відомих вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів, зокрема С.Ф. Голов, П. Фрідман, Н.І. Дорош, Р.
Ентоні, В.В. Сопко,

В.І. Єфіменко, Н.М. Ткаченко, І.К. Дрозд, П.Й.

Атамас, О.В. Ковальова, Є.В. Мних, В.Е. Керімов, В.П. Галенко, Б. Райан,
В.О. Шевчук, І. Ансофф, Л.В. Нападовська, Е. Майєр, В.Ф. Палій, Дж.
Фостер, С. Брю, Б. Штрайт, С.А. Стуков та інші.
Віддаючи належне великій кількості існуючих досліджень, деякі
питання все ще залишаються відкритими.
Метою написання статті є висвітлення результатів досліджень у сфері
управлінського

обліку витрат

вітчизняних та міжнародної

виробництва,

дослідження

існуючих

методики їх обліку, оцінка і висвітлення

недоліків.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це
система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства
для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством [4].
Матвійчук М.З. пропонує розглядати правлінський облік як систему
збору, обробки та надання інформації керівництву для прийняття
останніми

внутрішньовиробничих управлінських рішень, який
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має

відмінні ознаки від фінансового обліку, методи, прийоми, способи і
принципи ведення. Його сутність полягає в інтегруванні системи обліку
витрат

і

доходів,

нормуванні,

плануванні,

контролі

та

аналізі,

систематизації інформації для оперативних управлінських рішень і
координації проблем розвитку підприємства [7].
Основною метою управлінського обліку є процес, спрямований на
допомогу підприємству у досягненні виробленої бізнес-стратегії, в першу
чергу, шляхом мінімізації (оптимізації) витрат. Відмінністю системи
управлінського обліку перед фінансовим є те, що перша, окрім
стандартних об’єктів поглиблених причинно-наслідковими чинниками,
містить ще й об’єкти, які генеруються власне самою системою [2].
Для більш повного та детального розкриття предмету дослідження,
варто розглянути зміст таких понять, як «процес виробництва» та
«витрати».
Так, Поплавська Ж. В. та Криса О. Й. розглядають процес
виробництва як фізичний взаємозв’язок, який забезпечує перетворення
вхідних ресурсів

у вихідні, тобто їх трансформацію у результат

виробництва. Як основні види вхідних ресурсів, автори пропонують
розглядати працю, землю (тобто матеріальні ресурси) і, безпосередньо,
капітал [10].
На думку Воронченко Т. В., процес виробництва являє собою процес
впливу працівників засобами праці на предмети праці для отримання
готової продукції (робіт, послуг). Таким чином, в процесі виробництва і
випуску продукції відбувається

створення

матеріальних

благ

для

особистого та виробничого споживання [1].
Однак, на відміну від вище зазначених вчених, Горлачук В.В.
визначає процес виробництва не лише як сукупність взаємопов’язаних дій
людей, засобів і предметів праці, потрібних для виготовлення продукції
(виконання робіт, надання послуг), а ще й враховує дію сил природи (рис.
1) [3].
905

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені підходи, на нашу думку,
під процесом виробництва варто розглядати сукупну, взаємопов’язану
систему трансформації вихідних трудових (робочої сили), матеріальнотехнічних, фінансових, природних та енергетичних (засобів та предметів
праці) ресурсів, шляхом забезпечення взаємообміну певними елементами
між природою та людиною, у результат виробництва, тобто, створення
певного блага, необхідного для виробничого чи особистого споживання і
забезпечення існування та розвитку суспільства.
Ресурси

Використання ресурсів

Результат

Виробничий процес

Продукція

Засоби праці
Предмети праці
Персонал

Дія сил природи

Рисунок 1. Схема елементів виробничого процесу [3]
Методологічні
інформації

про

основи

формування

в

бухгалтерському

обліку

витрати підприємства та її розкриття в фінансовій

звітності визначаються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» та ПС(Б)О 16 «Витрати».
Відповідно до пункту 3 розділу І. НП(С)БО 1 витрати – зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань,
які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [8].
Згідно з пунктом 4.25 Концептуальної основи фінансової звітності,
витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у
вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення
зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком
зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам [5].
Таким чином, термін «витрати виробництва» варто розглядати як
сукупність витрат фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, які
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виражені у грошовій формі та спрямовані на виготовлення продукції,
виконання робіт чи надання послуг.
Роль управлінського обліку в системі управління виробничими
витратами підприємства досить суттєва, оскільки полягає в інтегруванні
системи обліку витрат і доходів, нормуванні, плануванні, контролі та
аналізі, систематизації інформації для оперативних управлінських рішень і
координації проблем розвитку підприємства [11].
Тому для стабільного функціонування підприємства важливим є
процес управління витратами, а отже, їх інформаційного забезпечення як
складової даного процесу.
Інформація в теорії управління визначається як сукупність відомостей
про зміни, що відбуваються у системі та її навколишньому середовищі.
Інформація використовується як ресурс для виконання службових функцій,
оскільки засіб службових комунікацій і є одночасно предметом, засобом і
продуктом управлінської праці [6].
У сучасних умовах провідним інструментом формування такого
інформаційного забезпечення виступає саме бухгалтерський облік, а його
основним джерелом – облікова інформація.
Інформація про витрати виробництва формується в інформаційній
системі управлінського обліку. Така інформаційна система використовує
вхідну інформацію та відповідні процеси, що на виході має сформувати
результат, який відповідатиме точно визначеним цілям. Саме тому
важливим є формування таких облікових документів, які б забезпечували
повне та достовірне відображення інформації, оперативне її формування.
При формуванні у кінці звітного періоду звітів про виконання бюджетів
можна буде визначити результат, ефективність управління витратами і
доходами [6].
Це засвідчує можливість визнання значної ролі витрат не лише у
розрізі бухгалтерському обліку, але й у системі управління загалом (Рис.
2).
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Зважаючи на те,

що управлінський облік переважно відображає

результати операційної діяльності підприємства, оскільки саме вона саме
вона прямо пов’язана з процесом виробництва, варто розглянути структуру
собівартості продукції (робіт, послуг).
Згідно п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», собівартість
продукції

(робіт,

продукції (робіт,
періоду,

послуг) складається

з виробничої собівартості

послуг), яка була реалізована

нерозподілених постійних

реалізованої

протягом

загальновиробничих

звітного
витрат та

РОЛЬ ВИТРАТ

наднормативних виробничих витрат [9].
Система управління
підприємством

Прийняття економічно обґрунтованих
управлінських рішень на основі
попередньо отриманих результатів
підприємства

Обліково-аналітична
система підприємства

Аналіз фінансових результаті для
планування та контролю ефективної
економічної діяльності підприємства

Визначення фінансових
діяльності підприємства

Система бухгалтерського
обліку

результатів

Рисунок 2. Роль витрат в управлінні підприємством [6]
Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), згідно
П(С)БО 16 «Витрати» зображена на рис. 3.
Для стабільного розвитку підприємства та ефективного процесу
прийняття управлінських рішень необхідно комплексно підходити до
організації

облікового

процесу.

У

формуванні

інформаційного

забезпечення підприємства значна роль належить працівниками облікового
апарату. Відповідно завдання працівників бухгалтерської служби лежать у
площині дослідження взаємозв’язку ресурсів виробництва виробничого
процесу та результатів.
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Прямі матеріальні
витрати

Вартість сировини та основних матеріалів, купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних
та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо
віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Прямі витрати на
оплату праці

Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у
виробництві продукції, виконанні робіт або наданні
послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкта витрат.

Інші прямі витрати

Всі інші виробничі
витрати,
які
можуть
бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
(відрахування на соціальні заходи, амортизація, втрати
від браку тощо).

Змінні
загальновиробничі та
постійні розподілені
загальновиробничі
витрати

Витрати на управління виробництвом; амортизація
основних засобів та нематеріальних активів виробничого
призначення, витрати на їх утримання, експлуатацію та
ремонт; витрати
на опалення,
освітлення,
водопостачання, водовідведення та інше утримання
виробничих приміщень; інші витрати.

Рисунок 3. Структура виробничої собівартості продукції [9]
Вони збирають та опрацьовують первинну інформацію, що надходить
із зовнішнього середовища та з окремих підрозділів господарства,
обробляють та систематизують, формують звіти та оцінюють отримані
результати з урахуванням прогнозованих раніше показників [6].
В свою чергу, облік витрат на виробництво здійснюють за допомогою
методів:
−

стосовно технологічного процесу (нормативний, стандартний,

позамовний, попередільний, попроцесний);
−

за об’єктами калькуляції (облік за деталями, вузлами,

виробами, процесами, переділами, виробництвами, замовленнями);
−

за способом збору інформації, який забезпечує контроль за

витратами (метод попереднього контролю та нормативний метод) [11].
Розглянемо більш детально основні аспекти існуючих методів обліку
витрат (Табл. 1).
Виходячи зданих таблиці, доцільно зазначити, що у сучасних
ринкових умовах господарювання найбільш актуальним методом обліку
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витрат є «директ-костинг», оскільки дана система раціоналізує вирішення
ряду вагомих завдань, пов’язаних з ефективністю діяльності підприємства.
Вона дозволяє оптимізувати пропорційну залежність змінних і постійних
витратами, ціни та обсягу виробництва, розвинути оптимальну структуру
виробництва

продукції

(робіт,

послу),

виокремлювати

релевантну

інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з
підвищення

ефективності

діяльності

підприємства,

мінімізувати

підприємницький ризик.
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика вітчизняних та закордонних методів
обліку витрат [11]
Методи обліку
витрат
1

Позамовний

Попередільни
й

Характеристика

Переваги

Недоліки

2

3

4
Незбіжність
калькуляційного
періоду з звітним,
що
заважає
контролю
за
витратами засобів і
виявлення
результатів
за
кожний
звітний
період.
Значним недоліком
є
значне
ускладнення обліку
виробничих витрат,
а також те, що
напівфабрикати
власного
виробництва
включаються
в
собівартість готової
Послаблюється
контроль за рухом і
зберіганням
напівфабрикатів
власного
виробництва.

При даному методі всі
витрати враховують по
замовленням, незалежно
від
технологічного
процесу.
На
кожен
замовлення
відкривається
калькуляційна
карточка.

Всі
витрати
враховують
замовленням,
незалежно
складності
виробничого
процесу.

При
цьому
методі
витрати обліковуються
в розрізі технологічних
переділів, а в середині
їх
–
по
статтям
калькуляції в розрізі
видів продукції або н/ф.

Забезпечує контроль
за
рухом
і
збереженням
напівфабрикатів.
Значно зменшується
кількість облікових
записів і спрощується
облік
виробничих
витрат.
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тут
по
від

Продовження таблиці 1.
1

2

3

Облік
нормативної
собівартості

Нормативний
метод
обліку
витрат
на
виробництво.
Використовується для
щоденного виявлення
відхилень від діючих
норм на виробництво з
метою
запобігання
надмірних
витрат
коштів підприємства

Можливість
поточного
оперативного обліку
витрат
шляхом
обліку відхилень від
норм, відокремлений
облік змін норм,
тобто контроль за
здійсненням режиму
економії

Метод
«директкостинг»

Система
обчислення
тільки на основі прямих
(змінних) виробничих
витрат; а решта витрат
постійних виробничих і
невиробничих
покривається за рахунок
загального
фонду
фірми.

Сприяє спрощенню
обліку та контролю
за
рахунок
скорочення
статей
витрат. Дані про
собівартість, обсяг,
прибутки, необхідні
для цілей планування
прибутку,
можна
отримати з звітності

В основі лежить чітке
запровадження норм витрат
матеріалів,
робочого
часу,
заробітної плати та
інших
витрат,
пов’язаних
з
виготовленням
продукції.

Використовується
для
прийняття
рішень. На підставі
встановлених
стандартів
можна
заздалегідь
визначити
суму
очікуваних витрат на
виробництво
і
реалізацію виробів, а
також скласти звіт
про прибутки та
збитки.

Метод
«стандарткост»

4
Виникає
значна
частина відхилень
від
норм,
пов’язаних
з
використанням
сировини
і
матеріалів
на
виробництво
виявляється
за
допомогою
інвентаризації
по
структурних
підрозділах і за весь
звітний період.
Основні труднощі
полягають
у
відокремленні
постійних витрат.
Значна
частина
напівзмінних
витрат
може
розподілитись порізному залежно від
методу,
який
використовується, а
це в свою чергу,
буде позначатися на
результатах.
Важко
скласти
стандарти згідно з
технологічною
картою
виробництва. Зміна
цін,
викликана
конкурентною
боротьбою за ринки
збуту
товарів,
інфляція ускладнює
обчислення
незавершеного
виробництва
залишків готових
виробів на складі.

Використання даного методу в діяльності виробничого підприємства,
сприяє формуванню оптимального асортименту продукції на основі
визначення

рівня

маржинальної

рентабельності
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і

обґрунтуванню

управлінських рішень з метою зниження економічних ризиків [11].
Отже, формування інформаційного забезпечення управлінського
обліку виробництва продукції (робіт, послуг) ґрунтується на використанні
обліково-аналітичної інформації бухгалтерського обліку.
Як правило, на практиці підприємства використовують лише окремі
елементи управлінського обліку, тому актуальним постає питання їх
ефективної та раціональної систематизації та структуризації.
Зважаючи на це,постає необхідність у вирішенні наступних завдань:
1. Сприяння збільшенню числа підприємств, що застосовують у
ході своєї діяльності сучасні механізми управлінського обліку для
прийняття управлінських рішень.
2. Стимулювання впровадження передового досвіду закордонних
країн із розвитку систем управлінського обліку в українських умовах;
3. Розробка базових методологічних рекомендацій з питань
організації та ведення управлінського обліку на підприємствах.
Тільки у такому випадку управлінський облік принесе організації
максимальну користь і забезпечить успіх у конкурентній боротьбі.
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УДК 657.471(045)
І. В. Бондар
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті викладено основні положення організації аудиту матеріальних
затрат підприємств в сучасних умовах господарювання. Визначені основні
складові

методику

аудиторського

процесу

в

системі

управління

підприємством.
Ключові слова: матеріальні затрати, аудит, інвентаризація, процедура
аудиту, робочий документ аудитора.
Постановка проблеми. Практично головне місце в економіці будьякого підприємства займають витрати. Адже сума витрат підприємства є
ціноутворювальним

фактором,

що

спричиняє

суттєвий

вплив

на

прибутковість його діяльності, є носієм задоволення соціальних потреб
(заробітна плата, пенсійне забезпечення, соціальне страхування). Витрати
– це най- важливіша частина фінансової діяльності підприємства, тому з
порядком їх здійснення, обліку і розподілу повинно бути все зрозуміло.
Методологію обліку і порядок розкриття витрат у фінансовій звітності
визначає Положення (стандарт) бухгалтерського об- ліку 16 «Витрати», що
є по суті переліком умов визнання, складною номенклатурою витрат за
статтями й елементами, а також методикою їх розподілу [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації і
методики аудиту присвячено багато ґрунтовних досліджень провідних
вчених України, зокрема Білик М. Д., Голова С. Ф., Дорош Н. І.,
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Завгороднього В. П., Загороднього А. Г., Зубілевича С. Я., Кулаковської Л.
П., Савченка В. Я., Соп- ка В. В., Утенкової К. О., Шило В. П. та інших.
Формулювання цілей статі. Метою роботи виступило дослідження
омновних етапів проведення аудиту матеріальних витрат підприємства в
процесі прийняття ефективних управлінських рішень.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Організація

аудиторської перевірки матеріальних затрат підприємств є досить
трудомістким процесом, та потребує від аудитора знання великої кількості
нормативних

та

інструктивних

матеріалів,

а

також

особливостей

обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) та його окремої
складової – матеріальних затрат.
Успіх роботи аудитора при проведенні перевірки насамперед
залежить від того, наскільки досконало розроблено методику аудиту. Тому
особливу увагу при проведенні аудиторських перевірок підприємств слід
приділяти безпосередньо методиці проведення аудиту матеріальних затрат
та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). В основі даної
методиці повинно бути покладено комплексний підхід до розробки
рекомендацій, спрямованих на визначення рівня витрат, їх впливу на
собівартість продукції (робіт, послуг) та фінансовий результат діяльності
підприємства.
Метою аудиту операцій з обліку матеріальних затрат є перевірка
правильності і обґрунтованості формування собівартості продукції,
достовірності формування операційних витрат та фінансового результату
діяльності підприємств. Основними завданнями аудиту для досягнення
вказаної мети виступають: перевірка правильності віднесення затрат до
складу затрат з виробництва продукції; оцінка синтетичного і аналітичного
обліку прямих матеріальних затрат, які включаються в собівартість; оцінка
повноти

і

правильності

відображення

господарських

операцій

в

бухгалтерському обліку і звітності; перевірка правильності калькулювання
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собівартості продукції; перевірка правильності проведення інвентаризації
незавершеного виробництва і відображення в обліку її результатів.
Ключовою ланкою в процесі збору аудиторських доказів є робоча
документація. Формування робочої документації аудитора здійснюється на
стадії організації аудиту матеріальних затрат за допомогою розробленого
аудиторського документу «Аудит матеріальних витрат підприємства».
Основною

метою

складання

робочого

документа

«Аудит

матеріальних підприємства» є розробка єдиного методичного підходу до
процесу аудиторської перевірки на таких підприємствах, забезпечення
обґрунтованості аудиторського висновку і засвідчення відповідності
проведеної перевірки міжнародним стандартам. Кількість розділів в
робочому документі з аудиту матеріальних витрат повинна відповідати
вибраним етапам, процедурам і методам аудиторської перевірки [2]. Саме
тому запропонований аудиторський документ «Аудит матеріальних витрат
підприємства»

для здійснення аудиту матеріальних витрат містить 12

розділів (рис. 1.).
Перший розділ повинен містити перелік: основних первинних
документів і документів бухгалтерської звітності клієнта; найбільш
важливих регістрів обліку клієнта, на підставі яких проводитиметься
перевірка. Необхідна інформація, для заповнення даного розділу, може
бути отримана шляхом усного опитування і письмових пояснень
працівників бухгалтерії. При цьому можуть бути використані наступні
запитання:


які первинні документи застосуються при списанні основної

сировини, продуктів переробки, обробки та інших матеріальних витрат у
виробництво в процесі здійснення технологічних циклів;


чи ведеться аналітичний облік за: видами виробництва; статтями

витрат і групами або видами продукції; за підрозділами підприємства;
технологічними процесами; центрами затрат і відповідальності;
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які облікові регістри з обліку матеріальних витрат регламентовані

наказом про облікову політику підприємства;


чи застосується на підприємстві автоматизована програма та ін.
Методика проведення аудиту матеріальних затрат
Розділ 1. Організація первинного аудиту
Розділ 2. Метод аудиторської перевірки та критерії визначення обсягів
вибірки
Розділ 3. Організація обліку на рівні організаційних документів
підприємства
Розділ 4.
продукції

Оцінка виробничих запасів, які включені в собівартість

Розділ 5. Перевірка обґрунтованості віднесення запасів до складу
матеріальних затрат та матеріальних витрат операційної діяльності
Розділ 6. Оцінка вірогідності списання матеріалів і сировини
Розділ 7. Оцінка якісних показників списання запасів
Розділ 8. Перевірка дотримання норм відпуску сировини і матеріалів.
Розділ 9. Оцінка правильності та оцінки, використання і списання
зворотних відходів та вторинної сировини
Розділ 10. Перевірка законності списання сировини і виноматеріалів до
складу втрат
Розділ 11. Перевірка синтетичного та аналітичного обліку матеріальних
витрат
Розділ 12. Відображення зауважень і пропозицій, по усуненню відхилень

Рисунок 1. Методика проведення аудиту матеріальних затрат

Залежно

від

результатів проведеного

тестування

визначається

аудиторський ризик.
Другий розділ доцільно поділити на дві частини: метод аудиторської
перевірки, критерії визначення обсягів вибірки. При визначені методу
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аудиторської перевірки, пропонуємо застосовувати наступну форму
робочого документу, що наведена у табл. 1.
Таблиця 1.
Методи аудиторської перевірки матеріальних затрат
№
з/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Етап аудиту

Метод аудиту

Аудит організації обліку матеріальних витрат
Перевірка правильністі оцінки виробничих запасів,
які включені до собівартості продукції (робіт,
послуг)
Перевірка обґрунтованості віднесення запасів до
складу матеріальних затрат на виробництво та
операційної діяльності
Перевірка вірогідності списання на виробництво
продукції (робіт, послуг) матеріалів
Перевірка якісних показників списаних на
виробництво запасів
Перевірка дотримання норм з відпуску запасів
Перевірка правильності оцінки, використання і
списання зворотних відходів та вторинної сировини
Перевірка законності списання сировини при
втратах
Перевірка синтетичного і аналітичного обліку
матеріальних витрат

Суцільна документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова фактична
перевірка
Комбінована
документальна перевірка
Вибіркова документальна
та фактична перевірка
Вибіркова документальна
та фактична перевірка
Комбінована
документальна перевірка

У 3 розділі робочого документу відображаються дані з аудиту
матеріальних затрат. На даному етапі доцільно використовувати наступні
аудиторські докази: посадові інструкції, положення про бухгалтерську
службу, наказ про облікову політику.
У 4 розділі відображаються дані з перевірки правильності оцінки
виробничих запасів, які включені в собівартість продукції. На даному етапі
перевіряються:

наказ

про

облікову

політику,

довідки-розрахунки

бухгалтерії, кошториси, картки аналітичного обліку затрат на виробництво
та витрат на операційну діяльність, звіти про рух матеріалів.
У 5 розділі перевіряється обґрунтованість віднесення запасів до
складу матеріальних затрат та матеріальних витрат операційної діяльності.
Аудитору

необхідно

перевірити

наявність
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фактів

віднесення

до

собівартості затрат, які не відносяться до матеріалів, а також випадки
списання на виробничі рахунки вартості матеріальних затрат з ПДВ. Також
перевіряється наявність фактів віднесення до собівартості продукції (робіт,
послуг) підприємств витрат на підготовку і освоєння виробництва нових
видів продукції і технологічних процесів.
У 6 розділі слід перевірити вірогідність списання матеріалів і
сировини у виробництво. Аудитору необхідно враховувати, що при
розкраданні безпосередньо зі складу неврахованих резервів сировини і
матеріалів можуть здійснюватися записи у забірних картках без
фактичного одержання зі складу відповідної кількості запасів.
У 7 розділі перевірці підлягають якісні показники списаних у
виробництво

запасів.

Ця

перевірка

може

здійснюватися

шляхом

зіставлення якісних показників у документах на відпущену у виробництво
сировину з актами приймання та даними лабораторного аналізу. На
підставі даних технологічної експертизи та аналізу якості сировини бажано
розрахувати кількість відпущених на виробництво конкретних видів
сировини й матеріалів заниженої (завищеної) якості замість зазначених у
документах на видачу. Зіставленню, при цьому підлягають данні у графах
«Аналіз», «Показники» в документах по руху сировини, матеріалів,
напівфабрикатів та інших матеріальних затрат по кожному технологічному
циклу з даними звітів лабораторного аналізу, технологічної експертизи,
картою якості зерна [4, с.123].
У 8 розділі перевіряється дотримання норм відпуску сировини і
матеріалів. Аудитору необхідно перевірити правильність встановлення
лімітів з відпуску конкретних видів запасів виходячи з обсягу випуску
продукції (робіт, послуг), норм витрачання матеріалів на одну тону зерна і
залишку матеріалів на початок запланованого періоду. Дотримання ліміту
на відпуск запасів зі складу у виробництво перевіряється на підставі
лімітно-забірних карток [5, с.130]. При цьому доцільно застосувати
зустрічну перевірку для порівняння записів у документах на витрачання,
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які зберігаються в різних місцях (на зерноскладі, в цеху, бухгалтерії,
відділу постачання). Зустрічаються випадки, коли навмисно завищені
ліміти відпуску запасів з метою подальшого їх розкрадання або
виробництва неврахованої продукції.
Правильність оцінки, використання і списання зворотних відходів та
вторинної сировини перевіряється у 9 розділі. Зворотні відходи
оцінюються за ціною їх можливого використання. Дана перевірка може
бути поділена на 2 етапи: перевірка нормативів утворення відходів при
переробці і перевірка використання зворотних відходів та вторинної
сировини в подальшому технологічному процесі.
У 10 розділі перевіряють законність списання сировини і матеріалів
до складу втрат. Під час перевірки необхідно користуватись нормативами
гранично допустимих втрат при виробництві і зберіганні зерна та
матеріалів

[6,

с.19],

результатами

проведення

інвентаризації

і

відображенням їх в обліку. Даний етап доцільно здійснювати по кожному
технологічному процесу.
У 11 розділі перевірці підлягає синтетичний і аналітичний облік
матеріальних витрат (табл. 2).
Таблиця 2
Перевірка аналітичного і синтетичного обліку матеріальних
витрат підприємства
№
з/
п

Дані перевірки
Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

Сума

Первинний
документ

Дані
підприємст
ва

Відхилен
ня

Примітки

Вважаємо, що на даному етапі аналітичний облік необхідно
перевіряти по субрахункам:


аудит сировини і матеріалів перевіряти із застосуванням

аналітики по їх видам і центрам відповідальності;


аудит віднесення матеріальних затрат до складу собівартості

продукції (робіт, послуг) проводити із застосуванням аналітики по
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субрахунку 231 «Основне виробництво» за відповідними підрозділами, за
технологічними процесами, за видами продукції;


аудит віднесення матеріальних затрат до складу нормативних,

наднормативних втрат та надлишків проводити також з застосуванням
аналітики за відповідними підрозділами, за технологічними процесами, за
видами продукції;


аудит обліку матеріальних затрат при виробництві вторинної

продукції.
У дванадцятому розділі аудитор у письмовій формі відображає свої
зауваження і пропозиції, по усуненню відхилень, встановлених у 3 — 11
розділах.
Висновки. Таким чином використання в практичній діяльності
запропонованої методики проведення аудиту

матеріальних витрат

дозволить за рахунок розробленого аудиторського документу та виділених
етапів своєчасно виявити та попередити порушення, а також ввести
необхідні зміни в облікову політику організації. Запропонована методика
спрямована на збір аудиторських доказів, проведення аналізу та розробки
рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату з метою
підвищення ефективності управління витратами у розрізі окремо взятих
статей та елементів.
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УДК 657.6
В. О. Валегурська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ
ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено теоретичне значення та сутність практичної реалізації
зовнішнього аудиту доходів від діяльності підприємства.
Ключові

слова: дохід

підприємства, зовнішній аудит

прибутку

підприємства, організація і методика аудиту доходу.
Дохід це основне джерело покриття підприємством витрат та
формування прибутку. Це один із найголовніших показників, що впливає
на фінансовий стан підприємства.
Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що
здійснюються підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати
особливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами
діяльності і забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та
прийняття управлінських рішень.
Детальна

інформація

про

фінансові

результати

підприємства

міститься у другій формі, яка включена до фінансової звітності – у Звіті
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про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Він зв’язує баланс за
минулий та звітний періоди і показує, за рахунок чого відбулися зміни у
звітному балансі.
Звіт про фінансові результати (форма № 2) відображає результати
фінансово-господарської

діяльності підприємства

за

визначений

період (квартал або рік). Звіт розкриває структуру доходів та витрат
підприємства за звітний період, визначає загальну суму операційного
прибутку, доходи за іншими видами діяльності, а також величину чистого
прибутку, отриманого підприємством протягом звітного періоду.
Метою статті

є

визначення теоретичних аспектів та окреслення

шляхів практичної реалізації аудиту доходів від діяльності підприємства.
Згідно з П(с)БО № 15 (п.4) доходи – це збільшення економічних
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які
приводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків власників. Не визнаються доходами: суми
податків на додану вартість, акцизів, інших податків і обов‘язкових
платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних
фондів; сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт,
послуг); сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт,
послуг); сума завдатку під заставу або на погашення позики, якщо це
передбачено відповідними угодами. [1].
Найважливіший фактор, що визначає суму прибутку як кінцевий
результат діяльності підприємства, є розмір доходу, що формується ним в
процесі своєї діяльності. Сума отриманих доходів є фінансовою основою
розвитку його операційної діяльності, що забезпечує вирішення наступних
важливих задач:
 основна частина операційних доходів підприємства є джерелом
відшкодування усіх поточних витрат, пов’язаних зі здійсненням його
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операційної діяльності. Реалізація цієї задачі забезпечує самоокупність
діяльності підприємства;
 частина доходів підприємства є джерелом виплат податкових
платежів, пов’язаних зі здійсненням цієї діяльності. За рахунок цієї
частини доходів забезпечується формування коштів державного та
місцевих бюджетів, позабюджетних фондів. Реалізація цієї задачі
забезпечує

виконання

фінансових

зобов’язань

підприємства

перед

державою.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є
його прибуток, який в загальному вигляді відображає результати
господарювання, продуктивність
праці,

тому він служить

витрат

важливою

живої

та

матеріалізованої

характеристикою

ефективності

роботи підприємства. Прибуток займає центральне місце в загальній
системі вартісних інструментів і важелів управління його економікою.
Чим більше підприємство виготовляю та реалізує свою продукцію, тим
більший дохід отримує [2].
Щоб досягти позитивних результатів господарювання підприємства,
збільшення стану

прибутковості,

зберігання

та

збільшення

його

ресурсів потрібно налагодити процес управління, важливим елементом
якого є постійний зовнішній аудит.
Послідовність

аудиторської

перевірки

діяльності

підприємства

складається:
- збір та аналіз інформації, яка необхідна для оцінки правдивості
бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта
підприємницької діяльності;
- визначення обсягу діяльності підприємства за установчими
документами, за статутом, характером і змістом його роботі;
- порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною,
встановлення розбіжностей між ними;
- план аудиторської перевірки;
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- оцінювання зовнішнього аудиторського контролю;
- аналіз показників балансу та інших форм фінансової звітності;
- перевірка показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту
про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;
- контроль відповідності даних фінансової звітності записам в
облікових регістрах;
- перевірка правильності даних бухгалтерського фінансового обліку і
фінансової звітності вимогам згідно чинного законодавства і нормам
облікової політики;
- оцінка правильності складання балансу та інших форм фінансової
звітності [3].
Важливих аспект аудиту це глибокий аналіз всіх статей балансу і
перевірка їх відповідності записам у Головній книзі. Якщо при перевірці
буде виявлено неправильність занесення бухгалтерських записів чи
окремих сумарних показників, аудитор звертається до первинних
документів. Шляхом перевірки записів

даних первинних документів

аудитору потрібно встановити правильність обліку.
На основі цього аналізу та інших даних про підприємство аудитор
висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних
обліку і звітності та їх відповідність реальності.
При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінюванні
отриманих матеріалів, аудитор повинен враховувати і те, що клієнтами
може бути невиконані вимоги законодавчих та нормативно-правових актів
України, що, в свою чергу, може стати причиною перекручення фінансової
звітності підприємства та вплинути на фінансові результати.
Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів
підлягають

юридичній

експертизі.

Рівень

професійної

підготовки

аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й
організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки
про те, що окремі факти діяльності підприємства, не відповідають вимогам
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законодавчих та нормативно-правових актів України. В такому випадку
аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог
законодавчих та нормативно-правових актів.
Аудитору потрібно врахувати і те що під час проведення
аудиторських перевірок завжди існує ризик невиявлення помилок, навіть
якщо перевірка добре спланована і проведена відповідно до вимог
міжнародних нормативів аудиту. Ймовірність може зрости внаслідок
впливу таких факторів як:
- велика кількості нормативних актів;
- відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю, які не
можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта;
- відносна суб'єктивність, що супроводжує таку аудиторську
процедуру, як тестування;
- якщо визначити, що значна кількість аудиторських доказів,
отриманих аудитором, має інформаційний характер, а не доказовий.
Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор
повинен вивчити законодавчі та нормативно-правові акти.
Згідно з міжнародним стандартом: "аудитор повинен провести такий
огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження думки
про фінансову звітність в цілому" [6].
Аудиторський звіт має виділити саме головне. Основна мета аудитора
– сформувати професійну думку щодо правильності первинних даних,
повноти і своєчасності їх віддзеркалення в обліку, правильності ведення
обліку відповідно до вимог та стандартів, складання фінансової звітності і
узагальнення сформованої думки у вигляді аудиторського звіту [7].
Отже, пpoведення aудиту нa пiдпpиємcтвi дoпoмoже виявити вci
недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів і формування та використання
прибутку,
фiнaнcoвiй

тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму oблiку i
звiтнocтi.

Aудит

зaбезпечує

не

тiльки

пеpевipку

дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких
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oблiк i paцioнaльне викopиcтaння pеcуpciв дaє мoжливicть oптимiзувaти
гocпoдapcьку дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАПІТАЛ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЇЇ СКЛАДОВИМИ
У статті розглянуто сутність капіталу підприємства, визначено, що
управління капіталом підприємства, як і весь процес управління являє
систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень.
Ключові слова: капітал (власний, залучений), гроші, управління капіталом,
облік, контроль.
Постановка

проблеми.

У
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процесі

створення

будь

якого

підприємства виникає потреба у стартовому капіталі. При створенні
приватного підприємства джерелами утворення капіталу можуть бути як
власні кошти(власний капітал) так і залучені кошти (залучений капітал).
При створенні ж державного підприємства джерелом формування
статутного фонду є кошти, які належать державі. Вони виділяються або з
державного бюджету, або за рахунок інших державних підприємств — у
порядку внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових
ресурсів за розпорядженням державних органів, що виконують функції з
управління державним майном (Фонд державного майна, міністерства і
відомства України).
Тобто виникає потреба у стартовому капіталі, адже аби претендувати
на допомогу інвесторів, або кредиторів необхідно мати власний капітал
який і визначає загальну вартість майна підприємства та його активів.
Зв'язок з актуальними завданнями У рамках зазначеної теми
безпосередньо опрацьовано теоретичні питання оптимізації структури
капіталу підприємств та розглянуті спільні та відмінні ознаки власного та
залученого капіталу з метою визначення оптимальної структури капіталу
,що

власне

і

є запорукою

фінансової

стабільності

та

стійкості

підприємства.
Вагомий внесок в напрямку удосконалення обліково – аналітичного
забезпечення управління капіталом зробили наступні вчені : М.Т. Білуха,
О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.О. Лігоненко,
Л.А. Лахтіонова, А.А. Мазеракі, Є.В. Мних, В.В. Сопко, П.Я. Попович,
М.М. Настенко, С.І. Шкарабан, та інші. Однак, незважаючи на проведені
дослідження в цьому напрямку залишається низка не вирішених питань.
Метою статті є розглянути капітал як облікову категорію,
знайомитися з особливостями формування та управління його складовими.
Завданням дослідження є розглянути процес формування та обліку
капіталу підприємства.
Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала
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новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база
створення

і

розвитку

підприємства,

капітал

у

процесі

свого

функціонування забезпечує інтереси власників і персоналу.
Ефективність організації обліку та контролю капіталу будь-якого
підприємства неможлива без детального вивчення його сутності.
Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у
формування його активів.
У процесі діяльності будь-якого підприємства виникає проблема
забезпечення його необхідним та достатнім обсягом капіталу, що є
запорукою ведення ефективної господарської діяльності й отримання
високого

кінцевого

фінансового

результату.

Напевно

найбільшою

проблемою є пошук інвесторів для підприємств яким не достатньо
власного капіталу для забезпечення ефективної господарської діяльності.
Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості. Тобто
власний капітал підприємства перш за все, визначає обсяг його чистих
активів. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства починається
з моменту реєстрації підприємства з єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), та припиняється в момент
включення підприємства з реєстру в результаті ліквідації [1].
Таблиця 1.
Складові власного капіталу
Стаття власного
капіталу
Зареєстрований
капітал

Додатковий
капітал

Зміст

Відображення в обліку

Зафіксована
в
установчих
документах
загальна
вартість
активів, які є внеском власників до
капіталу підприємства
Сума пайових внесків членів спілок
та
інших
підприємств,
яка
передбачена
установчими
документами

Рахунок № 40 –
«Зареєстрований (пайовий)
капітал»:
401 - Статутний капітал;
402 - Пайовий капітал;
403 - Інший зареєстрований
капітал;
404 - Внески до незареєстрованого
статутного капіталу
Сума, на яку вартість реалізації Рахунок № 42 - «Додатковий
випущених акцій перевищує їх
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номінальну вартість

Капітал в
дооцінках

Сума
дооцінки
необоротних
активів,
вартість
необоротних
активів, безкоштовно отриманих
підприємством
від
інших
юридичних або фізичних осіб,
додаткові
внески
засновників
понад
статутний
капітал,
реінвестовані дивіденди

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Сума
резервів,
створених
відповідно
до
чинного
законодавства
або
установчих
документів
за
рахунок
нерозподіленого
прибутку
підприємства
Прибуток, який залишається у
розпорядженні підприємства після
виплати
доходів
власникам,
формування резервного капіталу

Неоплачений
капітал

Сума заборгованості власників за
внесками до статутного капіталу

Вилучений
капітал

Разом

капітал»:
421 – Емісійний дохід
422 – Інший вкладений капітал
423 – Накопичені курсові
різниці
424 – Безоплатно отримані
необоротні активи
425 – Інший додатковий
капітал
Рахунок № 41 –
«Капітал у дооцінках»:
411 – Дооцінка (уцінка)
основних засобів
412 – Дооцінка (уцінка)
нематеріальних активів
413 - Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
414 – інший капітал у
дооцінках
Рахунок № 43
«Резервний капітал»:

Рахунок № 44 –
«Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)»:
441 – Прибуток
нерозподілений
442 – Непокриті збитки
443 – Прибуток використаний
у звітному періоді
Рахунок № 46 –
«Неоплачений капітал»:

Фактична
собівартість
акцій
Рахунок № 45 –
власної
емісії
або
часток,
«Вилучений капітал»:
викуплених товариством у його 451 – вилучені акції
учасників
452 – Вилучені вклади і паї
453 – Інший вилучений
капітал

з

тим,

обсяг

власного
930

капіталу,

який

використовує

підприємство, одночасно характеризує і потенціал залучення ним
позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового
прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами,
формується база оцінки ринкової вартості підприємства. Динаміка капіталу
підприємства

є

важливим

барометром

рівня

ефективності

його

господарської діяльності. Здатність власного капіталу до зростання
високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний
розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати
фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження
обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефективної, збиткової
діяльності підприємства [4].
Джерелами формування капіталу підприємства можуть бути як власні
фінансові ресурси (власний капітал), так і позикові (характеризує
залучення для фінансування розвитку підприємства на основі повернення
коштів або інших майнових цінностей. Усі форми позикового капіталу, які
використовує підприємство, є фінансовими зобов’язаннями і підлягають
погашенню в передбачені терміни). Для більшості підприємств основною
частиною і базою усього фінансового капіталу є власний капітал, але
діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без
періодичного використання різноманітних форм залучення позикових
коштів.
Облік та контроль існуючих потоків як власного, так і залученого
капіталів є стовідсотковою запорукою їх ефективного використання,
приросту

їх

капіталовіддачі

а

також

підвищення

рентабельності

господарства в цілому. У вітчизняній практиці таке поняття, як залучений
капітал найчастіше ототожнюють із банківським кредитуванням. Проте в
чинній обліковій системі його відносять до розуміння зобов’язань
підприємств. В свою чергу, зобов’язання мають досить складну будову за
джерелами утворення, що зумовлює необхідність наукового дослідження
існуючих форм залучення використання фінансових ресурсів.
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Насамперед наше дослідження варто розпочати з порівняння
спільних та відмінних ознак власного та залученого капіталів (табл. 2).
Таблиця 2.
Спільні та відмінні риси залученого та власного капіталу
Ознаки
Чи надає право участі
в управлінні
підприємством
Чи надає право на
отримання частки прибутку
та майна підприємства
За часом повертання
капіталу
За наявністю пільг в
частині сплати податку на
прибуток
За юридичною
ознакою
За характером
відносин, що формуються
на ринку капіталів
За наявністю бар’єрів
при фінансуванні окремих
об’єктів
За обов’язковістю
формування момент
створення підприємства
За присутністю
залежності елементів
капіталу від організаційноправової форми
підприємства

Складові капіталу
Залучений капітал

Власний капітал

Не надає

Надає (повне або
обмежене)

Надає
на умовах
першочерговості
Передбачений умовами
договору

Надає
за залишковим
принципом

Наявні

Відсутні

Кредитор не має права
на майно, що залишилося
після оплати заборгованості
третім особам
Зберігає свою форму
Для фінансування
основних активів не бажано
використовувати
короткостроковий залучений
капітал

Не обумовлений

Власник має право на
майно підприємства, що
залишилося після оплати
заборгованості третім особам
Набуває форму
інвестицій

Обмеження відсутні

Не обов’язкове

Обов’язкове

Є

Немає

Обидва зазначені капітали можуть приносити додаткову вартість у
ході їх продуктивного використання. Як залучений, так і власний капітали
у відповідності до активів підприємства є джерелами його фінансування і
може бути, відповідно, довго- або короткостроковим, основним або
оборотнім.
Розглянуті риси капіталу не в повній мірі розкривають його сутність,
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однак

такий

погляд

на

його

зміст

дає

можливість

визначати

основоположні ознаки капіталу, зокрема залученого. Отже, можемо цілком
стверджувати, що

залучений капітал – це вкрай

необхідний засіб

фінансування господарства, власник якого не має можливості і права на
управління підприємством, хоча має право на отримання частини прибутку
першочергово [4].
Без детальної класифікації залученого капіталу питання обліковоаналітичного забезпечення втратили чіткість, а відтак у системі управління
можуть виникати помилки, пов’язані з неякісною інформацією. Питання
класифікації залученого капіталу підприємства, визначення його складу
розглянуті лише в деяких працях економістів, більшість з яких поділяють
його за джерелами формування [4].
Найчастіше пропонується класифікація капіталу за джерелами його
формування, що охоплює:
1) власний капітал (амортизаційні відрахування, чистий прибуток,
статутний капітал, емісійний дохід);
2) залучений капітал (стійкі пасиви, до складу яких входять
мінімальна кредиторська заборгованість із заробітної плати і нарахування
на заробітну плату;

заборгованість за податками

і зборами,

за

розрахунками з покупцями обігової тари; резерв на покриття майбутніх
платежів; а також інші ресурси);
3) позичений капітал (довгострокові кредити банків, облігаційні
позики, кошти керівних організацій, отримані підприємством на засадах
повернення; кредити інвестиційних фондів на фінансування капітальних
інвестицій за умови повернення; кредити іноземних інвесторів; інші
позичені кошти) [4].
Наступний підхід до класифікації залученого капіталу розкриває
форми залученого капіталу лише на стадії його формування, опускаючи
стадію використання. За цією ознакою виділяють такі види капіталу:
1)

позикові

кошти,

які

формуються
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з

фондового

ринку:

різноманітні види облігацій;
2)

позикові

кошти, які

формуються

з кредитного

ринку:

довготермінові банківський кредит, довготермінові позики і кредити
небанківських установ;
3)

позикові кошти, які формуються на ринку внесків і депозитів:

банківські внески та депозити фізичних і юридичних осіб, внески з
довготермінового страхування;
4)

позикові кошти, які надає держава та її органи: довготермінові

позики і кредити держави, довготерміновий податковий кредит і податкові
пільги;
5)

інші позикові кошти [4].

Отже, підприємство, яке у своїй діяльності використовує залучений
капітал, має можливість досягти вищий фінансовий потенціал розвитку і
забезпечити отримання додаткового прибутку.
У процесі виробничого використання функціонування капіталу
підприємства

характеризується

постійним

кругообігом.

У

процесі

кругообігу капітал підприємства проходить три стадії:
- На першій стадії капітал у грошовій формі інвестується в
операційні активи (оборотні та необоротні), перетворюючись у виробничу
форму.
- На другій стадії виробничий капітал у процесі виробництва
продукції перетворюється в товарну форму, включаючи і форму
виробничих послуг.
- На третій стадії товарний капітал, у міру реалізації виробничих
товарів і послуг, перетворюється в грошовий капітал.
Необхідно врахувати основні принципи формування капіталу
підприємства:


Врахування перспектив розвитку господарської діяльності

підприємства

(Процес

підпорядкований

формування

завданням,

які

обсягу

і

забезпечують
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структури
його

капіталу

господарську

діяльність не тільки на початковій стадії функціонування підприємства,
але і в найближчій перспективі. Забезпечення перспективності формування
капіталу підприємства досягається шляхом включення всіх розрахунків,
які пов’язані з його формуванням, у бізнес-план проекту створення нового
підприємства);


Забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається,

до обсягу активів підприємства, що формуються(Загальна потреба в
капіталі підприємства базується на його потребі в оборотних і необоротних
активах. Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для створення
нового підприємства, включає дві групи майбутніх витрат представницькі
витрати та стартовий капітал);


Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій

ефективного функціонування (Високий кінцевий результат діяльності
підприємства значною мірою залежить від структури капіталу. Структура
капіталу - це співвідношення власних і позикових фінансових засобів, які
використовує підприємство у процесі господарської діяльності. Структура
капіталу впливає на рівень рентабельності активів і власного капіталу,
тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства;
визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності,
тобто

рівень

основних

фінансових

ризиків,

а

також

формує

співвідношення ступеня прибутковості та ризику в процесі розвитку
підприємств).
Дослідження історичної еволюції категорії «капітал», дозволяє
виділити три основні підходи до його формування. Відповідно до першого
підходу, капітал визначається як грошовий фактор, а гроші – основний
чинник виробництва, фундамент економічного прогнозування і головний
інструмент економічної політики держави. За другим підходом, який
виражає матеріально-речовинне трактування, капітал – це цінності і
послуги, за участю яких створюється всякий новий дохід. Третій підхід
представляє капітал як виробничі відносини, тобто відносини, які
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витікають з монополізації власності на засоби виробництва в руках
підприємців і відсутність таких у пролетаріату. На основі вивчених
підходів узагальнене визначення капіталу представлене як блага, які
створюються новою працею та використовуються для виробництва товарів
та послуг, що здатні приносити дохід.
Управління капіталом – це система принципів і методів розробки і
реалізації

управлінських

рішень,

пов’язаних

з

оптимальним

його

формуванням з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного
його використання у різних видах господарської діяльності підприємства.
Тобто, управління капіталом – це вплив суб’єкта ринку (тобто
підприємства) на об’єкт управління (тобто капітал) з метою ефективного та
оптимального використання цього об’єкта для ведення господарської
діяльності суб’єкта.
Ефективність діяльності значною мірою залежить від рівня розвитку
та вдосконалення системи управління капіталом. Управління капіталом
суб’єктів господарювання тісно пов’язане із прийняттям управлінських
рішень, оскільки його величина та динаміка є важливими критеріями для
встановлення їх оптимальності. Капітал завжди є необхідним атрибутом
діяльності – від моменту створення підприємства до його ліквідації або
реорганізації. Своєю чергою, управління капіталом передбачає вплив на
його обсяг і структуру, а також джерела формування з метою підвищення
ефективності його використання. Налагоджений механізм управління
капіталом передбачає: чітку постановку цілей і завдань управління
капіталом, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді;
удосконалення методики визначення й аналізу ефективності використання
усіх

видів

капіталу;

розроблення

напрямків

оптимізації

процесу

управління капіталом, а також їх аналізу і впровадження; розроблення
методики оперативного управління високоліквідними обіговими активами;
розроблення загальної стратегії управління капіталом; використання у
процесі управління економічних методів і моделей, зокрема під час аналізу
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і планування; орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на
процес управління капіталом.
Капітал та його роль в господарському житті підприємства
обумовлюють необхідність контролю операцій по формуванню його
складових та подальшому їх використанню. Зокрема це особливо
стосується залученого капіталу. В першу чергу слід зазначити, що
формування складових залученого капіталу пов’язане із попереднім
укладанням договорів. Тому ефективність контролю перевірки дотримання
договірної дисципліни визначається дієвою методикою обліку та перевірки
операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками.
Головне призначення системи бухгалтерського обліку полягає в
забезпеченні процесу управління достовірною, якісною та своєчасною
інформацією.

Кожен

обліковий

процес

обов’язково

завершується

складанням звітності, показники якої характеризують кінцеві результати
діяльності підприємства. Аналіз зазначених показників є одним з
першочергових завдань широкого

кола працівників – управлінців,

аналітиків, бухгалтерів [5].
Більш

суттєве

значення

для

підприємства

має

саме

внутрішньогосподарська звітність, головне призначення якої – задоволення
потреб управлінців усіх ланок у повній,

оперативній, достовірній та

необхідній для прийняття результативних рішень інформації про діяльність.
Існуюча потреба у формуванні форм внутрішньої звітності про
залучений капітал обумовлена зростанням обсягів операцій, пов’язаних з
даним об’єктом обліку. Система внутрішньої звітності повинна бути
побудована таким чином, щоб її дані містили фактичні, планові, прогнозні
показники про залучений капітал для забезпечення можливості подальшого
планування, аналізу та контролю за процесом залучення капіталу і
забезпечення його ефективної реалізації.
У разі залучення капіталу суб’єкт господарювання несе відповідні
витрати на його отримання й обслуговування. Законодавчо визначено, що
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витрати, пов’язані з залученням капіталу, є фінансовими. П(С)БО 31
«Фінансові витрати» передбачає застосування альтернативного методу
обліку фінансових витрат, який передбачає, що відсотки за залучений
капітал повинні включатися до собівартості об’єкта. Отже, використання
альтернативного підходу

в обліковій практиці підприємств з питань

аналізованого нами об’єкта обліку забезпечить достовірність формування
фінансового результату підприємства в цілому так, як писання відсотків на
поточні витрати може призвести до заниження прибутку звітного періоду.
Висновки. Таким чином, управління капіталом – це система
принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень,
пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у різних видах
господарської

діяльності

підприємства.

Вдосконалення

системи

управління капіталом підприємства, зокрема його формування та
використання, набувають особливого значення, оскільки створення та
розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є важливою умовою
сталого економічного зростання. Під час розроблення фінансової політики
підприємства потрібно вибрати таку структуру капіталу, яка за найнижчої
вартості капіталу дасть змогу збільшити ринкову вартість економічної
одиниці. Оптимальною є така структура капіталу, яка дасть змогу звести
до мінімуму середньозважену вартість капіталу і, водночас, підтримати
кредитну репутацію підприємства на рівні, який сприяє залученню нових
капіталів на прийнятних умовах.
Так як в сучасних ринкових умовах існує тенденція до значного
зростання потреби в оперативному управлінні господарськими процесами
на підприємствах, нарощується інформаційна база, виникає необхідність у
використанні додаткових технічних можливостей її опрацювання для
потреб користувачів усіх рівнів. Ефективність процесу управління
підприємством залежить від паралельного удосконалення якісного рівня
бухгалтерського обліку, планування, аналізу та контролю.
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РЕКОНСТРУКЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є невід'ємною частиною майна будь-якого підприємства,
без них неможливе здійснення господарської діяльності. Для підтримки їх
у робочому стані та підвищення показників фінансово-господарської
діяльності здійснюють поліпшення об’єктів шляхом ремонту, модернізації
або реконструкції.
Ключові
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реконструкція

939

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні залишається
актуальною проблема критичного стану основних засобів. Відповідно до
офіційних даних Держкомстату, ступінь зношеності основних засобів
невпинно зростає, досягши 83,5 % у 2014 р, при цьому якщо ступінь їх
зносу в 2009 році становив 60,0%, то за п’ять років даний показник
збільшився на 23,5%. Відсутність дієвих механізмів, стимулів для
інвестування у модернізацію та технологічне переоснащення виробництва
призвело до критичного стану основних засобів.
Кожне

підприємство

обирає

самостійно

шляхи

відновлення

можливостей використання об’єктів основних засобів, ними можуть бути:
капітальний ремонт, модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У нормативно-законодавчій
базі України, в науковій літературі з бухгалтерського обліку питання
поліпшення основних засобів розглядаються як в науковому, так і в
практичному ракурсі. Окремим питанням теорії, методики та організації
обліку витрат на ремонт основних засобів приділялась увага у працях:
Ф.Ф. Бутинця, Дем’яненко М.Я., Жданова А.І., Загороднього А.Г.,
Ткаченко Н.М., Шера І.Ф. та інших авторів, які започаткували теоретичне
обґрунтування і подальшу розробку даної тематики. Більшість авторів
зосереджують увагу на класифікації ремонтів, джерел їх відшкодування,
загальній методиці ведення обліку витрат на ремонт. Недостатній рівень
дослідження

і

необхідність

вирішення

питань,

пов'язаних

з

удосконаленням методики обліку витрат, пов’язаних з модернізацією,
реконструкцією основних засобів, зумовили вибір теми дослідження.
Формування

цілей

статті.

Метою

статті

є

пошук

шляхів

вдосконалення методики обліку витрат на проведення робіт з поліпшення
основних засобів. З врахуванням мети, в статті поставлено та вирішено
наступні завдання: розглянуто особливості обліку капіталізації витрат на
основні засоби; розроблено рекомендацій щодо вдосконалення методики
обліку витрат на проведення робіт з модернізації, реконструкції,
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дообладнання, добудови основних засобів для визначення доцільності і
ефективності проведення даних робіт.
Виклад основного матеріалу. Будь-який процес виробництва є процес
перетворення предметів праці, праці, здійснюваний живою працею за
допомогою засобів праці. Сукупність засобів праці утворює основні
засоби, які застосовуються в декількох виробничих циклах, поступово
зношуються і переносять свою вартість на продукт частинами протягом
усього терміну служби, не втрачаючи при цьому своєї натуральної форми.
Згідно з П(С)БО 7 основні засоби - матеріальні активи, які
підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання
в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних

функцій,

очікуваний

строк

корисного

використання

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).
Пунктом 14.1.138. Податкового кодексу України зазначено, що
основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000
гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним
зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний
цикл, якщо він довший за рік).
Перед бухгалтерським обліком основних засобів стоять такі
завдання:
- виявлення основних засобів, що не використовуються;
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- контроль за ефективністю використання, пошук резервів підвищення
ефективності роботи машин, обладнання, транспортних засобів, інших
об'єктів;
- використання

виробничих

площ

для

збільшення

випуску

продукції;оперативне забезпечення необхідною інформацією керівництва
підприємства про стан основних засобів шляхом автоматизації облікової
роботи на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.
Стан і використання основних фондів - один з найважливіших
аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням
науково-технічного

прогресу

головного

-

чинника

підвищення

ефективності будь-якого виробництва.
Більш повне та раціональне використання основних засобів і
виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його
техніко-економічних

показників:

зростанню

продуктивності

праці,

підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її
собівартості, економії капітальних вкладень.
Основні засоби є одним з найважливіших чинників процесу
виробництва. Їх ефективне використання безпосередньо впливає на
результати

господарської

діяльності

підприємства,

призводить

до

зростання продуктивності праці, підвищення фондовіддачі, економії
капітальних вкладень.
Підвищення рівня і темпів розвитку промисловості, збільшення
випуску продукції і зниження її собівартості багато в чому залежить від
стану

і

розвитку

матеріально-технічної

бази,

тобто

від

ступеня

оснащеності підприємств основними засобами та рівня їх використання.
В даний час раціональне використання основних засобів стало одним
з вирішальних факторів підвищення економічної ефективності суспільного
виробництва.
Для забезпечення збереження експлуатаційних якостей і ефективності
використання, а також продовження терміну служби об'єктів основних
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засобів, необхідно постійно здійснювати витрати на утримання основних
засобів.

Витрати

на

модернізацію,

модифікацію,

реконструкцію,

дообладнання, добудову можуть або капіталізуватися, тобто збільшувати
вартість основних засобів, або списуватися на витрати звітного періоду.
Принципи капіталізації чи віднесення до поточних витрат, пов'язаних з
основними засобами, перш за все залежать від того, коли були понесені ці
витрати. Так, витрати, понесені з метою підготовки активу до
використання

за призначенням

і

здійснені

до

введення

його

в

експлуатацію, капіталізуються і є складовою собівартості.
Ремонт основних засобів - часткове відновлення окремих об’єктів для
підтримання їх у робочому стані. Ремонти основних засобів класифікують:
1) за видами — поточний і капітальний;
2) за належністю — ремонт власних і орендованих основних засобів;
3) за способом здійснення — господарським і підрядним способами;
4) за відношенням до господарської діяльності — ремонт виробничих і
невиробничих основних засобів тощо.
Проведення поточного ремонту передбачає виконання дрібних робіт:
щодо виправлення або часткової заміні окремих деталей об'єктів основних
засобів, для підтримання їх у робочому стані. Такий ремонт не збільшує ті
вигоди, які планувалися від використання ремонтованого об'єкта. Отже,
витрати на нього не включають до вартості основного засобу (не
капіталізують), а відносять на витрати періоду (Дт 91, 92, 93, 94 залежно
від сфери використання). Поточний ремонт може здійснюватися як
власними силами, так і підрядником.
При підрядному способі проведення поточного ремонту укладається
договір із підрядником. При цьому розрахунки за виконані роботи
проводяться на рахунках, що виписуються на підставі актів приймання
виконаних робіт. Наприклад, здійснено технічне обслуговування легкового
автомобіля на СТО: Дт 92 Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» —
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на суму без ПДВ і Дт 641 «Розрахунки з бюджетом» Кт 685 — на суму
ПДВ.
При

проведенні

капітального

ремонту

основних

засобів

на

підприємстві провадиться заміна зношених конструкцій і деталей, їхнє
обновлення

(модернізація,

дообладнання,

модифікація,

добудова,

реконструкція). Такі заходи призводять до збільшення тих вигод, які
підприємство спочатку планувало отримати від використання основних
засобів. Тому вартість капітального ремонту збільшує первісну вартість
основних засобів (Дт 15).
Частіше капітальний ремонт здійснюється підрядником і в обліку
відображається так:
— Дт 152 Кт 685 — відображено вартість ремонту без ПДВ;
— Дт 641 Кт 685 — на суму ПДВ.
При здійсненні капітального ремонту власними силами формуються
проведення:
— Дт 152 Кт 20, 22 … — витрачено матеріали на капітальний ремонт;
— Дт 152 Кт 661 — нараховано зарплату працівникам, зайнятим
капітальним ремонтом;
— Дт 152 Кт 65 — відображено нарахований єдиний соціальний внесок.
Аналітичний облік ремонтів ведуть окремо за кожним об'єктом і за
статтями витрат. Після закінчення ремонту основних засобів складають акт
№ ОЗ-2. Відомості про капітальний ремонт вносять до реєстру
аналітичного обліку об'єкта основних засобів.
Модернізація обладнання - вдосконалення конструкції, що забезпечує
підвищення

продуктивності

об’єкта,

який

модернізується,

сприяє

розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних
технічних

і

технологічних

вимог,

досягненню

економії

ресурсів,

поліпшенню умов праці. Це порівняно незначні зміни в конструкції
робочих механізмів, машин, установок та іншого обладнання, а також
матеріалів та методів обробки.
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Модернізація може проводитися 2 способами: господарським та
підрядним. У таблиці 1 наведено типові проводки по відображенню в
бухгалтерському обліку операцій по модернізації об’єктів основних
засобів господарським способом.
Таблиця 1.
Модернізація машин та обладнання. Господарський спосіб
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Зміст господарської операції

Кореспонденція
Д-т
К-т
202
631
641
631
631
311
152
202
на 152
661

Оприбутковано придбані деталі для модернізації об’єкта
Нараховано податковий кредит з ПДВ
Сплачено за придбані матеріальні цінності
Придбані деталі використано на модернізацію об’єкта
Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим
модернізації об’єкта
Нараховано страхові збори та внески, пов’язані з виплатою 152
зарплати за проведення модернізації
Капітальні витрати зараховуються на збільшення первісної 104
вартості об’єкта

651, 652,
653
152

У таблиці 2 наведено типові проводки по відображенню в
бухгалтерському обліку операцій по модернізації об’єктів основних
засобів підрядним способом.
Таблиця 2.
Модернізація машин та обладнання. Підрядний спосіб
№
Зміст господарської операції
п/п
1
Роботи з модернізації об’єкта прийнято за актом, їх вартість
зараховано до складу капітальних витрат
2
Нараховано податковий кредит з ПДВ
3
Сплачено підрядчикам за виконані роботи
4
Капітальні витрати зараховуються на збільшення первісної
вартості об’єкта

Кореспонденція
Д-т
К-т
152
631
641
631
104

631
311
152

Реконструкція виробництва - комплекс заходів щодо збільшення
виробничих потужностей, підвищення продуктивності праці, технічного
рівня виробництва з метою збільшення випуску продукції, зниження її
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собівартості з якнайменшими затратами матеріальних і грошових ресурсів
на одиницю введеної потужності.
Реконструкція у перекладі з грецької - докорінна перебудова.
Таким чином, можна зробити висновок, що модернізація стосується
обладнання (машин, устаткування), реконструкція - підприємства загалом
або його виробничих підрозділів (цехів, дільниць), а ремонтний процес кожного окремого об’єкта або його складової.
У бухобліку вартість робіт з реконструкції і модернізації відноситься
до складу капітальних витрат, а отже, згодом на збільшення первісної
вартості відповідних об’єктів, а вартість ремонтних робіт (не має значення,
капітальний це ремонт чи поточний) зараховується до складу витрат
звітного періоду.
За бухгалтерськими канонами, поліпшення - це реконструкція і
модернізація. Ремонт до поліпшення не належить - це лише підтримання
об’єкта в робочому стані. Після ремонту нічого не поліпшується, а лише
відновлюється первісний ресурс об’єкта.
Висновки: Проводячи підсумки, можна сказати: по-перше, чинне
законодавство України передбачає отримання повної інформації про
витрати на поліпшення основних засобів, тому сукупність таких витрат
повинна розглядатися як самостійний об’єкт бухгалтерського обліку. Подруге, рекомендовано для забезпечення достовірного відображення витрат
на модернізацію, ремонт основних засобів залучати фахівців, інженерів,
інших спеціалістів, які допоможуть визначити технічні характеристики
об'єкту, а отже і економічні вигоди від проведених робіт. По-третє, внести
доповнення до облікової політики щодо відповідальних осіб та внести
доповнення до документообігу шляхом ведення заявки на проведення
ремонту, реконструкції, модернізації основних засобів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті визначено місце торговельних підприємств у економіці України
та особливості управлінського обліку товарних запасів, досліджено і
запропоновано ефективну систему управління товарними запасами, що
дозволяє зменшити витрати торговельного підприємства та збільшити
його прибутки.
Ключові слова: товарний запас, управлінський облік, планування,
оборотність, товарообіг, норма, замовлення, закупівля.
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Постановка проблеми. В сучасній економіці України важливу роль
посідає торговельна сфера, яка є однією з найрозвинутіших видів
економічної діяльності. Її питома вага

в загальній кількості суб’єктів

господарювання постійно збільшується.
За умов значного рівня конкуренції

значущим

є прийняття

обґрунтованих управлінських рішень щодо оптимального обсягу товарних
запасів, які є найбільш суттєвою частиною активів торговельного
підприємства та займають провідне місце в кругообігу його ресурсів.
Проблема управління товарними запасами є однією з ключових
проблем в системі управління оборотними активами підприємств
торгівельної сфери і спрямована на вирішення ряду задач, серед основних
з яких є задоволення попиту покупців, забезпечення безперервності
процесу формування і реалізації запасів, оптимізації витрат на їх
обслуговування і збільшенні прибутковості підприємства як наслідок.
Формування

цілей

статті.

Метою

особливостей та вдосконалення методики

дослідження

є

вивчення

управлінського

обліку

товарних запасів на
торговельних підприємствах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми методики
управлінського обліку товарних запасів на підприємствах викликають
особливий інтерес у вітчизняних та зарубіжних фахівців. Так, теоретичні і
практичні аспекти обліку товарних запасів, досліджували такі вчені як:
Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Лишиленко О. В., Лучко М. Р., Мисак Г. В.,
Міддлтон В. Д., Нападовська М. Н., Немчинова П. П., Нестеренко Ж. К.,
Ніколаєва С. Н., Остап’юк М. Я., Криковцева Н. О., Зубілевич С. Я. та
інші.
Незважаючи на значну кількість навчально-методичних матеріалів,
наукових праць і розробок, питання щодо особливостей організації
управлінського обліку товарних запасів в них не достатньо повно розкриті.
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Виклад основного матеріалу. Торгівля на сьогодні є значимим в
Україні видом економічної діяльності, частка якого у формуванні валової
доданої вартості країни постійно збільшується: за 2011 – 2015 рр. частка
збільшилась із 40 % до 41,06 %, що становить 1,06 %. Окрім обсягів
діяльності варто виділити і прибутковість даної економічної сфери. За
даними Державної служби статистики

України кількість прибуткових

підприємств торговельної сфери є досить значною, як видно з таблиці 1 за
січень-червень 2012 р. даний показник становить 63,40 % і за 4 роки
збільшився до 71,30 % за перше півріччя 2016 р.
Таблиця 1.
Показники прибутковості торговельних підприємств України за
січень – червень 2012 – 2016 рр.
Показник

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2328,10

-3375,40

-43478,40

-42359,00

2284,20

Частка чистого прибутку
торговельних підприємств у
загальній величині прибутку
підприємств України, %

72,60

58,39

20,17

21,69

10,93

Частка підприємств,
отримали прибуток, %

які

63,40

63,00

56,20

61,70

71,30

Частка підприємств,
отримали збиток, %

які

36,60

37,00

43,80

38,30

28,70

Чистий прибуток, млн. грн.

Чистий прибуток торговельних підприємств у 2012 р. становив
2328,1 млн. грн. частка якого в загальній величині отриманого прибутку
становить 72,60 %. Протягом 2013 – 2015 рр. даний показник зазнав
суттєвого спаду, незважаючи на те що кількість підприємств які отримали
прибуток переважала кількість збиткових, був зафіксований збиток у
розмірі – 3375,40 млн. грн. за січень - червень 2013 р., - 43478,40 млн. грн.
– за аналогічний період 2014 р.

та

- 42389,00 млн. грн. за січень –

червень 2015р. Та вже у першій половині 2016 р. ситуація налагодилась і
показник чистого прибутку підприємств торгівлі збільшився до 2284,20

949

млн. грн., що свідчить про стабілізацію економіки в країні та повернення
торговельної галузі до прибуткових обсягів діяльності.
Отже, торговельні підприємства активно розвиваються, нарощують
обсяги

діяльності

та

являються

досить

прибутковими.

Проте

проаналізувавши кількість підприємств оптової та роздрібної торгівлі за
2011 – 2015 рр. спостерігається незначна тенденція до зменшення, а саме з
111638 підприємств у 2011 р. до 93798 підприємств у 2015 р. Проте
незважаючи на кількісний спад, торгівля є провідною галуззю економіки
України, адже 51% усіх суб’єктів господарювання є саме торговельні
підприємства [5].
Про значення і розвиток торговельної діяльності в Україні свідчить і
показник товарообороту, який протягом 2011 – 2015 рр. мав тенденцію до
зростання, що видно на рисунку 1.

Рисунок 1. Динаміка товарообороту торговельних підприємств
України за 2011 – 2015 рр.
Даний показник у 2015 р. становив 2197,0 млрд. грн., що є на 462,5
млрд. грн більше ніж у 2011 р. У відсотковому вимірі товарооборот у 2015
р. порівняно із 2011 р. збільшився на 26,7 %.
Ще один вельми важливий показник значимості галузі – кількість
робочих місць, яку вона забезпечує. За цим показником торгівля займає
одне з провідних місць, адже є одним з найбільших в країні роботодавців.
У 2015 році в торговельній сфері були працевлаштовані 903,4 тис. осіб, що
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становить 15 % усіх працевлаштованих громадян в Україні., як видно на
рисунку 2.
За кількістю зайнятих працівників торговельна галузь посідає третє
місце в економіці, поступившись лише промисловості та транспортній
галузі. У свою чергу рівень заробітної плати в галузі є на 9 % більшим за
середню зарплату в Україні, як свідчать статистичні дані за липень 2016
року [5].
Торгівля
4%

7%

7%

Сільське господарство

15%
10%

17%

Промисловість
Будівництво

4%
36%

Транспорт
Фінансова діяльність
Наука, освіта та
адміністрування

Рисунок 2. Частка зайнятих працівників у різних секторах
економіки за 2015 р.
Отже, наведені вище дані свідчать що торгівля відіграє важливе
значення для розвитку національного господарства та посідає провідне
місце за внеском галузі у валову додану вартість України. Все це є
причиною активного пошуку шляхів подальшого розвитку та оптимізації
торговельних підприємств. Основним з цих шляхів і є застосування та
вдосконалення на підприємствах торгівлі управлінського обліку товарних
запасів.
Головною метою управлінського обліку товарних запасів на
підприємствах торговельної сфери є досягнення стану, за якого
мінімізуються витрати, пов’язані із закупівлею, зберіганням і продажем
запасів, забезпечується недопущення застою оборотних коштів суб’єктів
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господарювання, а також виконується чи не найголовніше завдання
торгівлі – максимальне задоволення попиту споживачів.
Оскільки політика формування товарних запасів має значний вплив
на формування обсягів товарообороту торговельного підприємства, то
відповідно і управлінський облік товарних запасів відповідає на запитання
скільки замовити, коли і скільки часу зберігати. Це ключові питання,
предмет постійного контролю, що потребує зосередження уваги на
аспектах

якості

та

задоволення

запитів

споживача,

посередника-

підприємства торгівлі, виробника [3].
Рисунок 3. Основні параметри системи управління товарними
запасами
Управління запасами ускладняється швидкою зміною середовища
Поповнювальна
кількість продукції

Точка замовлення

Нормативний
рівень запасів

Товарні
запаси

Частота здійснення
закупівельних
операцій

Обсяг окремої
закупівлі

функціонування

торговельних

підприємств,

в

яких

здійснюється

планування продажу та створення запасів. Внаслідок зміни економічних
умов товарні запаси можуть виявитися або заниженими, або завищеними.
Обидва варіанти є економічно невигідними, тому питання управління
товарними запасами є надзвичайно важливі.
Найбільш ефективною системою управління запасами є використання
сукупності параметрів зображених на рисунку 3., кожен з яких дозволяє
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проаналізувати та визначити шляхи впливу на обсяг та структуру товарних
запасів підприємства.
Одним з основних параметрів є точка замовлення, що характеризує
мінімальний рівень запасів продукції, при якому необхідне нове
замовлення для його поповнення, або момент часу, коли повинно бути
здійснене замовлення наступної партії товарів.
Точка замовлення залежить від трьох чинників: стійкості часу
проходження замовлення, коливань купівельного попиту, а також
стандарту обслуговування покупців.
Наступним

параметром

є

нормативний

рівень

запасів,

що

досягається під час чергової закупівлі. Даний показник залежить від
термінів і умов зберігання ресурсів, наявності площ та устаткування,
вартості ресурсів. Нормативний рівень товарних запасів на майбутній
період визначається одним з найбільш простих економіко-математичних
методів, а саме методом екстраполяції (згладжування), що дозволяє
перенести темпи, що склалися внаслідок утворення запасів у минулому
періоді, на майбутнє. Норма запасу в днях визначається як середня
величина, розрахована на основі норм по видах або групах товарів.
Норма запасу

на

поточний

період залежить

від

частоти

й

рівномірності поставок запасів, рівномірності їх реалізації. Норма, як
правило, включає середній поточний запас у розмірі 50% від тривалості
інтервалу між поставками. Інтервал між поставками визначають на основі
договорів з постачальниками [4].
Що

стосується

планового

обсягу

закупівлі

товарів,

то

він

визначається на основі планового обсягу надходження товарів на
підприємство. Різниця між цими показниками полягає в тому, що обсяг
надходження товарів розраховується у роздрібних цінах, у той час як обсяг
закупівлі товарів в оптових.
Наступним

параметром управління

товарними

запасами

є

частота здійснення закупівельних операцій, тобто тривалість інтервалу між
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двома можливими закупівлями продукції. Для визначення періоду
поповнення запасів продукції найбільш ефективними є графіки відбору і
завезення товарів. Для їх обґрунтування необхідні наступні дані: тип
магазину, його асортиментний профіль, місце розташування, одноденний
товарообіг магазину, фактичні товарні запаси, режим роботи магазина. На
основі цих даних розраховується розмір партії одноразового постачання і
частота завезення. Практика свідчить, що найбільш прийнятна частота
завезення продовольчих товарів - через 2-3 дні, непродовольчих - 7-9 днів,
але це залежить від одноденного товарообігу та розміру одноразової партії
завозу [2].
Останнім

параметром

управління

товарними

запасами

є

поповнювальна кількість продукції, що дозволяє досягнути мінімум витрат
на зберігання запасів згідно із визначеними витратами на поповнення.
Висновки. Торгівля, як вид економічної діяльності є на сьогодні
доволі

значимою

для

економіки

Україні.

Про

це

свідчить

ряд

проаналізованих показників, а саме частка у валовій доданій вартості
країни , чистий прибуток торговельних підприємств, товарооборот та
кількість робочих місць, яку забезпечує галузь. За останнім показником
торгівля займає одне з провідних місць в країні. Головною метою
управлінського обліку товарних запасів на підприємствах торговельної
сфери є досягнення стану, за якого мінімізуються витрати, пов’язані із
закупівлею, зберіганням і продажем запасів та виконується максимальне
задоволення попиту споживачів.
Найбільш ефективною системою управління запасами є використання
параметрів, таких як: точка замовлення, нормативний рівень запасів, обсяг
окремої

закупівлі,

частота

здійснення

закупівельних

операцій

та

поповнювальна кількість продукції. Кожен з цих параметрів дозволяє
проаналізувати та визначити шляхи впливу на обсяг та структуру товарних
запасів підприємства.
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А. А. Галайденко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницькийторговельно-економічнийінститутКНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Звернуто увагу на положення щодо побудови складання фінансової
звітності суб’єктів малого підприємництва.Вивченняметодики складання
та основні вимог до звітності «Баланс»(форма №1-м та 2-мс), «Звіт про
фінансові результати» (форма №2-м та 2-мс).Розглянуто структуру
Плану рахунків суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова:організація обліку, фінансова звітність, «Баланс», «Звіт
профінансові результати» , суб'єкти малого підприємства, план рахунків.
Постановка проблеми. Розвиток малого бізнесустає одним з
найважливішихнапрямківекономічнихперетворень в Україні.
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Концепція його подальшого розвитку повинна передбачати як
створеннязагальнихринковихпередумов

–

ринкової

інфраструктури,

мотиваційного механізму, так і спеціальну державну систему підтримки.
Стабільний розвиток та розширення діяльності мікропідприємництва
в значній мірі залежить від належного рівня планування та контролю
діяльності, які вимагають додаткового інформаційного забезпечення та
вирішення поточних завдань на основі аналітичної інформації. Чітке
представлення про цілі, завдання та стратегію діяльності суб’єктів малого
підприємництва, своєчасний аналіз необхідних змін та відхилень в
напрямах та обсягах діяльності відповідно до змін зовнішнього і
внутрішнього середовища, чіткий розподіл матеріальних і людських
ресурсів забезпечують успіх підприємницької діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій.Вивченнятеоретичних та практичних
аспектів організації бухгалтерського обліку були предметом дослідження
таких відомих вчених: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Бондар М.І.,Голова
С.Ф., Кружельного М.В., Кім Ю.Г., Пантелєєва В.П., та ін. У зв'язку зі
змінами

в

законодавстві

потребує

обґрунтування

та

подальшого

дослідження.
Мета

статті.Полягає в висвітленні основних теоретичних та

практичних вимог що доскладання фінансової звітності малих підприємств
відповідно до чинного законодавства України.
Виклад основного матеріалу. Відповідно доГосподарського кодексу
Українипоняття

«підприємництво»

визначається

як

самостійна,

ініціативна, систематична, на власний ризик господарськадіяльність, що
здійснюється

суб’єктами

господарювання

(підприємцями)

з метою

досягнення економічних і соціальних результатів та одержанняприбутку.
Виходячи з даноговизначення, можнавизначитисутністьпоняття «малого
підприємництва».

Цетакож

є

самостійна,

ініціативнагосподарськадіяльність, але з незначноюкількістюпрацівників
та невеликимиобсягамидіяльності[1].
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22.03.2012 р. булоприйнято Закон України «Про розвиток та
державнупідтримку малого і середньогопідприємництва в Україні» №
4618-VI, якийприйшов на зміну Закону України «Про державнупідтримку
малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-III [2].
Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та
доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів
малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва,
середнього або великого підприємництва.
Суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України; юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України.
Відповідно до п.3 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову

звітність

підприємництва

в

Україні»

складають

визначено,

скорочену

за

що

суб'єкти

показниками

малого

фінансову

звітність[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємництва»складається з Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові
результати (форма №2-м), а також Спрощеного фінансового звіту суб'єкта
малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про
фінансові результати (форма №2-мс)[3].
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011
року N 433) фінансова звітність подається[4]:
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- до органів статистики: квартальна – не пізніше 25-го числа місяця,
що настає за звітним кварталом; річна – не пізніше 9 лютого року, що
настає за звітним.
- доорганів ДПІ – у строки подання Податкового звіту про
використання коштів неприбуткових організацій і установ (пп. 49.18.2
Податкового кодексу України, п. 5 Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №
419), тобто протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного
кварталу.
Суб'єкти малого підприємництва застосовують спрощений План
рахунків

бухгалтерського

обліку

активів,

капіталу,

зобов'язань

і

господарських операцій згідно наказом Міністерства фінансів України від
19 квітня 2001р. №186, але малі підприємства самі вирішують яким
Планом рахунків їм користуватися спрощеним чи загальним. Такий План
рахунків бухгалтерського обліку

складається з рахунків, в яких

об'єднуються кілька рахунків загального Плану рахунків, при цьому всі
правила і принципи оформлення та заповнення балансу збереженні.
Убалансівідображаютьсяактиви,
Підсумокактивів

балансу

повинен

зобов'язання та

власнийкапітал.

дорівнюватисумізобов'язань та

власного капіталу. У звіті про фінансові результати наводиться інформація
про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за
звітний період.
Формування фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та
Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є різними.
Детальне порівняння Балансу відображено в таб.1. У балансі (форма
№1-м) є більш розширеною і складається із трьох розділів активу і
чотирьох розділів пасиві, на відміну від Балансу (форми №1-мс), який
складається із двох частин активу і трьох частин пасиву.
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Таблиця 1.
Порівняння Балансу (форми №1-м та 1-мс)
Баланс
Форма №1-м

Форма №1-мс

Актив
I. Необоротні активи

Пасив
I. Власний капітал

Актив
I. Необоротні
активи

Пасив
I. Власний капітал

II. Оборотні активи

II.Довгострокові
зобов’язання,
цільове
фінансування та
забезпечення
III. Поточні
зобов'язання
IV. Зобов'язання,
пов'язані з
необоротними
активами,
утримуваними для
продажу, та групи
вибуття

II. Оборотні
активи

II.Довготермінові
зобов’язаня, цільове
фінансування та
забезпечення

III. Необоротні
активи,утримані для
продажу, та групи
вибуття

III. Поточні
зобов'язання

Стосовно Звіту про фінансові результати (форма №1-м та 2-мс) за
структурою подібні між собою, тільки в формі №1-м відображено «Інші
операційні доходи табл. 2.
Таблиця 2.
Порівняння Звіту про фінансові результати (форми №2-м та2-мс)
Звіту про фінансові результати
Форма №2-м
Форма №2-мс
Чистий дохід від реалізації продукції
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт,
(товарів, робіт,
послуг)
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Інші доходи
Разом доходи
Разом доходи
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
Інші витрати
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Разом витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування
Разом витрати
Податок на прибуток
Фінансовий результат до оподаткування
Витрати (доходи), які зменшують
(збільшують) фінансовий результат після
оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток)
Чистий прибуток (збиток)
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За формами № 1-м та № 2-м можуть звітувати лише новостворені
підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий
рік

відповідають

встановленим

критеріям

в

частині

граничної

середньооблікової кількості працівників та розміру валового доходу.
Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року
втратило ознаки відповідності критеріям, зазначеним у п. 2 р. I П(С)БО 25,
то фінансовий звіт воно складає за звітний період, у якому це відбулося, і
подальші періоди поточного (звітного) року по формах, затверджених
НП(С)БО 1.
У фінансовій звітності розкривається інформація про підприємство,
дата звітності та звітний період та попередній період, валюта звітності і
одиниці виміру, в якій відображено елементи звітності. Інформація про
підприємство включає в себе назву, місце знаходження, правову форму,
опис основної діяльності підприємства, середню чисельність персоналу
підприємства.
Висновок. Таким чином, побудова обліку на малих підприємствах
відрізняється від традиційної системи обліку та звітності. Тому можна
вважати що використання

спрощеного плану рахунків, а також

скорочених форм фінансової звітності є доцільним для такого типу
підприємств. Адже застосування стандартної форми обліку малими
підприємствами в сучасних умовах господарювання є не доцільним, а за
невеликої кількості операцій та обмеженості функціональних служб
неефективною. Заповнення скороченої форми звітності дає змогу
здійснювати ефективний аналіз фінансово-господарської діяльності та
приймати діючі управлінські рішення.
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Л. О. Гилюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У статті розглянуто проблеми проведення внутрішнього аудиту
оборотних активів, усунення яких дозволяє своєчасно виявити та
попередити порушення, а також внести необхідні зміни в облікову
політику підприємства.
Ключові слова: оборотні активи, внутрішній аудит, контроль, аудитор,
проблеми.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки для підприємств
посилюється необхідність здійснення ефективного поточного контролю
фінансово-господарської діяльності. Безліч підприємств страждають від
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неефективного використання ресурсів, недостатньої кваліфікації кадрів
для прийняття управлінських рішень, що, як правило, призводить до як
випадкового, так і навмисного перекручення даних у звітності.
В період посилення конкурентного тиску з боку вітчизняних та
іноземних

фірм,

виникає

усвідомлена

необхідність

підвищення

ефективності процесу управління підприємством. Подібні проблеми можна
вирішити шляхом належної організації внутрішнього аудиту, який може
стати

одним

із

найбільш

ефективних

інструментів

внутрішньогосподарського контролю та конкурентною перевагою у
бізнесі. Створення служби внутрішнього аудиту у структурі управління, на
нашу думку, дозволить оперативно оцінювати ситуацію у різних ланках
управління та виробництва, прогнозувати її подальший розвиток й
ефективно управляти процесами.
Метою даної публікації є визначення ролі внутрішнього аудиту в
системі управління підприємством, а також дослідити основні проблеми
проведення внутрішнього аудиту на підприємстві та дослідити їх вплив на
фінансово-господарську діяльність підприємства.
Проблеми становлення, організації та методології внутрішнього
аудиту розглядають у своїх наукових працях такі вчені, як В.Д.
Андрєєв,М.Т. Білуха, А.М. Богомолов, В.В.Бурцев, Ж. Ришар, М.Д.
Корінько, В.С. Рудницький, Демченко В.В., Хомутенко В.П., Хомутенко
А.В., О.Ю. Редько , Риполь-Сарагоси Ф.Б. , А.М. Сонін, Л.В. Сотникова,
М. Стрельніков, та ін.
Виклад основного матеріалу. Внутрішній аудит, безперечно, поняття
не нове, проте реальна необхідність здійснення його на підприємстві була
усвідомлена підприємцями в останні десятиліття. По-перше, очевидним є
те, що використання системи внутрішнього аудиту може підвищити
ефективність

управління

компанією.

По-друге,

проблеми

великих

зарубіжних корпорацій свідчать про те, що зовнішній аудит може давати
серйозні збої, внаслідок яких зазнають банкрутства навіть найбільші
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фірми.

По-третє,

наявність

у

компанії

хорошого

корпоративного

управління, одним з невід'ємних ланок якого стає внутрішній аудит, позитивний сигнал для потенційних інвесторів і кредиторів, що підвищує
інвестиційну привабливість компанії.
В українській економіці до вищеназваних чинників додається низка
інших: бажання власників та менеджменту упорядкувати організаційну
структуру, що дозволить істотно економити коштів компанії, можливості
виходу на міжнародні ринки капіталу диктують компаніям необхідність
створення служб внутрішнього аудиту (наприклад, правила найбільших
фондових бірж передбачають наявність у компанії внутрішнього аудиту як
обов'язкова умова внесення цінних паперів компанії в котирувальні списки
біржі) [7].
Обсяг і мета внутрішнього аудиту залежить від розміру та структури
суб’єкта господарювання, вимог його
персоналу.

Внутрішній

аудит

власників і

складається

з

управлінського

декількох

елементів:

моніторинг внутрішнього контролю, перевірка фінансової та господарської
інформації,

перевірка

економічності

та

продуктивності

діяльності,

включаючи нефінансові заходи контролю суб’єкта господарювання,
перевірка дотримання законів, нормативних актів і інших нормативнозаконодавчих актів, внутрішніх стандартів.
Головна мета внутрішнього аудиту — надання допомоги персоналу
підприємства виконувати його обов'язки, забезпечення необхідними
даними керівництва, здійснення контролю за дотриманням обраної
політики та якістю менеджменту.
Внутрішній аудит оборотних активів спрямований на вирішення
завдань, пов'язаних з: правильністю відображення в обліку надходження,
наявності

та

вибуття

оборотних

активів,

перевіркою

організації

відповідного зберігання, охорони, попередження псування оборотних
активів, формуванням первісної вартості оборотних активів, дотриманням
вимог щодо документального оформлення операцій в бухгалтерському
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обліку; доцільності застосування методів списання сировини та матеріалів
на виробництво, правильність зберігання готівки в касі, дотримання ліміту
каси, дотримання встановлених норм граничного розміру розрахунків як в
готівковій так і в безготівковій формах, перевіркою правильності
розкриття інформації у облікових регістрах та формах фінансової
звітності;

проведенням

використання

оборотних

аналізу

забезпеченості

активів,

розробка

та

ефективності

рекомендацій

стосовно

підвищення ефективності управління оборотними активами та ін..
Для вирішення поставлених завдань внутрішнім аудиторам необхідно
визначити основні складові оборотних активів та мати певне інформаційне
забезпечення, яке спрямоване на розкриття питань, пов'язаних з
проведенням аудиту.
Основним інформаційним джерелом внутрішнього аудиту виступають
первинні документи, які мають безпосередній вплив на формування
бухгалтерських записів, складання облікових регістрів та форм звітності.
Перевірка документів дозволяє внутрішнім аудиторам виділити основні
порушення операцій з обліку оборотних активів та отримати аудиторські
докази за допомогою наступних методів внутрішнього аудиту:


інвентаризація

використовується

для

підтвердження

фактичної

наявності грошових коштів, виробничих запасів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів. В ході перевірки аудитори можуть самі
здійснювати

інвентаризацію

або

спостерігати

за

процесом

її

проведення;


перерахунок даних для підтвердження достовірності арифметичних
підрахунків оборотних активів, відповідності їх величині, відображеній
в первинних документах облікових регістрах бухгалтерського обліку;



підтвердження використовується для отримання інформації про
правильне

відображення

в

бухгалтерському

обліку

проведених

господарських операцій і залишків на рахунках обліку виробничих
запасів;
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усне опитування використовується в ході отримання відповідей на
запитання аудитора для попередньої оцінки стану обліку виробничих
запасів;



аналітичні процедури застосовуються при зіставленні наявності
оборотних активів в різні періоди, даних звіту про їх рух з даними
бухгалтерського обліку при оцінці співвідношень між різними статтями
звіту і порівнянні їх з даними за попередні періоди;



контрольні обміри та лабораторні випробування застосовуються при
визначені якості отриманих матеріалів



контрольний запуск сировини полягає у проведенні господарської
операції у таких самих умовах, у такому порядку і в такій самій
технологічній послідовності, в якій зазвичай здійснюються аналогічні
процеси з метою підтвердження фахівцями достовірності правильного
нормування і нормативів витрат сировини і матеріалів на виробництво
продукції.
Окрім названих вище під час внутрішнього аудиту оборотних активів

доцільно застосовувати аналітичні процедури при визначенні потреби
підприємства в грошових коштах, виробничих запасах, малоцінних та
швидкозношуваних предметах, інвестиціях для цього застосовують певні
коефіцієнти забезпеченості обіговими коштами, виробничими запасами.
Також варто обраховувати коефіцієнти оборотності, які дають змогу
визначити тривалість операційного циклу, тривалість обороту запасів,
тобто період за який із виробничих запасів виготовляють готову
продукцію, її продаж . Це дасть змогу уникнути зайвих витрат, простоїв на
виробництві, псування сировини та матеріалів на складі, а також дозволить
підвищити ефективність використання як грошових коштів так і
виробничих запасів.
При внутрішньому аудиті більш широко використовуються способи і
прийоми економічного аналізу, зумовлені різноманітністю інформації та
завдань внутрішнього аудиту, складністю та взаємопов’язаністю сторін і
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елементів фінансово-господарської діяльності підприємств.
У ході проведення внутрішнього аудиту виробничих

запасів

здійснюється аналіз за наступними напрямами:


аналіз складу, структури і динаміки виробничих запасів;



аналіз оборотності виробничих запасів;



аналіз забезпеченості виробничими запасами;



аналіз ефективності використання виробничих запасів;



аналіз впливу чинників на прибуток на гривню матеріальних затрат;



аналіз матеріаломісткості продукції;
Дані аналізу дозволяють внутрішньому аудитору отримати наступні

показники ефективності використання виробничих запасів:
 матеріаловіддача;
 матеріаломісткість;
 прибуток на гривну матеріальних затрат;


коефіцієнт співвідношення темпів росту обсягів виробництва і

матеріальних
 затрат;
 коефіцієнт оборотності запасів;
 коефіцієнт економії матеріальних затрат та ін..
Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини
функцій

керівництва

підприємства.

Служба

внутрішнього

аудиту

відповідає перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування
та

удосконалення

фінансової

й

системи

оперативної

бухгалтерського
інформації,

обліку,

достовірність

дотримання

українського

законодавства. [3, с. 3].
Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії на
зовнішній аудит, якщо зовнішній аудитор буде мати можливість
покладатися на результати роботи внутрішнього аудиту, що скоротить
обсяг аудиторських процедур, виконуваних зовнішнім аудитором. [5, с.
966

102].
Для повноти виявлення проблем, які існують на підприємстві,
керівник служби внутрішнього аудиту повинен ретельно оцінити елементи
системи внутрішнього контролю підприємства (структурна організація,
фізичний контроль наявності та доступу до активів, дозвіл та схвалення,
арифметичний та бухгалтерський контроль, персонал, спостереження,
управління (менеджмент, процедури контролю), а також їх дієвість та
ефективність. Як зовнішній аудитор, так і внутрішній аудитор у своїй
діяльності стикається з ризиком не виявлення помилок.
Внутрішньому аудитору варто оцінювати три аспекти, пов'язані з
ризиком:
1) ризики діяльності підприємства, тобто бізнес-ризики;
2) ризики, пов'язані зі здійсненням внутрішнього аудиту;
3) ризик частоти (періодичності) внутрішнього аудиту.
Для

зменшення

внутрішнього

аудиту

ризику

невиявлення

необхідно

визначити

на

етапі

планування

припустиму

величину

суттєвості помилок, неточностей, перекручень. Для цього по кожному
об'єкту внутрішнього аудиту на підприємстві треба розробити свої критерії
оцінювання суттєвості. Оцінювати суттєвість варто із застосуванням
комплексного підходу, тобто брати до уваги два її аспекти: якісний та
кількісний.
Якісний аспект повинен включати оцінювання на основі професійного
судження внутрішнього аудитора відхилень здійснених господарських
операцій та інших дій від чинного законодавства, нормативних актів,
внутрішніх

положень

і

правил;

виявлення

пропусків

інформації,

дотримання мінімального рівня деяких фінансових показників; оцінювання
відповідності окремих управлінських рішень чи дій керівників загальній
фінансовій політиці підприємства.
Кількісний аспект оцінювання суттєвості передбачає визначення
максимального рівня припустимої помилки у грошовому виразі.
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Внутрішній аудитор заздалегідь повинен установити контакт з
апаратом управління того відділу, ділянки, які будуть підлягати перевірці.
Узгоджуються способи отримання внутрішнім аудитором необхідної
інформації, строки її передавання; обумовлюється можливість присутності
під час перевірки (у разі потреби) конкретних посадових осіб. Внутрішня
аудиторська перевірка має бути організована так, щоб вона не заважала
нормальній діяльності підрозділу, що перевіряється.
Якщо визначати оцінку ефективності роботи внутрішніх аудиторів, то
витрати на утримання служби внутрішнього аудиту не йдуть у жодне
порівняння із тим позитивним ефектом, який є наслідком її роботи.
Існують випадки, коли позитивний ефект лише від однієї консультації
суттєво перевищує витрати на утримання служби внутрішнього аудиту.
Функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, за
умови додержання вимог до її організації, є надійною гарантією
недопущення

в

майбутньому

необґрунтованих

і

незаконних

дій

працівників підприємства, неправильних та неефективних управлінських
рішень.
В цілому, запровадження внутрішнього аудиту на підприємстві
характеризується такими перевагами: виявлення резервів засобів та джерел
фінансування

підприємства;

розроблення

рекомендацій

щодо

удосконалення системи обліку на підприємстві, що в кінцевому результаті
призведе до економії витрат; ефективна система внутрішнього аудиту на
підприємстві значно підвищує інтерес інвесторів до таких підприємств [4,
с. 55].
Варто пам'ятати, що суть якісного внутрішнього аудиту полягає у
досягненні рівноваги між потребами керівництва у доступі до надійної,
своєчасної та об'єктивної інформації про діяльність підприємства, окремих
його підрозділів і вартістю збору, обробки та надання такої інформації.
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РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті розглянуто значення управлінського аналізу реалізації продукції.
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підприємства. Запропоновано методичні підходи до проведення реалізації
продукції при складанні бюджету продаж в управлінському аналізу.
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В економічній літературі немає єдиного підходу до трактування
сутності управлінського аналізу, визначення його меж, об'єктів та
функціональних завдань. Потрібно зауважити, що багато наукової
літератури як з економічного аналізу, що містять такий розділ [1-5], так і
безпосередньо з управлінського аналізу [6] не обґрунтовують його
сутності, основних завдань, функцій, об'єктів, цільового призначення.
Існують окремі підходи, які доводять доцільність розгляду аналізу як
однієї із базових, загальних функцій управління. З іншого боку,
науковцями підкреслюється необхідність розгляду управлінського аналізу
як складової частини управлінського обліку або одного з видів
економічного аналізу .
Метою написання статті є дослідження методів управлінського
аналізу реалізації продукції та

розробка методичних рекомендацій

стосовно раціоналізації аналізу обсягів реалізації продукції.
Питанню

забезпечення

керівництва

підприємства

даними

управлінського аналізу приділяють увагу багато вітчизняних та іноземних
науковців, таких як С.Ф. Голов, О.В. Лишиленко, Т.Б. Бердникова, М.В.
Кужельний, Л.К. Сук, В.Г. Лінник, О.М. Гайдаєнко, Р.Б. Сокольська, М.І.
Беленкова, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, М.Ф. Огійчук, С.В. Шелін.
Віддаючи належне великій кількості досліджень, більш детальнішого
дослідження вимагають окремі питання, пов’язані із застосовуванням
управлінського аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень.
У науковій літературі [ 5, 6] наводять окремі рекомендації із планування
обсягу реалізації продукції, аналізу,однак, недостатньо повно враховується
попит на продукцію. Тому є потреба дослідити формування обсягу
реалізації продукції з урахуванням вищенаведених факторів.
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Аналіз у перекладі з грецької означає розчленування, розкладання
цілого на складові частини, що змістовно розкриває сутність аналітичної
функції. У сучасних умовах аналіз прийнято розглядати з різних точок
зору:
−

як метод пізнання економічних явищ і процесів;

−

як науку – тобто систему відповідних знань, як самостійну

функцію управління;
−

процес збору і обробки інформації в ході прийняття

управлінських рішень.
Історично функція аналізу сформувалася на основі політичної
економії як економічний аналіз.
Управлінський аналіз процесу реалізації продукції, виконуючи
функції його ретроспективної та перспективної оцінки, супроводжується
застосуванням результатів управлінського обліку, ґрунтуючись на його
обліковій інформації та виступає одним із фундаментальних чинників
формування управлінських рішень.
Виступаючи однією із провідних функцій управлінського процесу на
підприємстві, планування характеризується такими елементами:
− прогнозування і підготовка поточних програм;
− фінансове планування (бюджетування) [7, с.64].
Процес прогнозування і підготовка поточних програм складається з
розгляду альтернативних планів, їх аналізу та вибору більш оптимального
з них. Бюджетування ґрунтується на системі розробки бюджетів та
призначене для координації, адресності й оцінки затрат діяльності. Варто
зауважити, що саме за допомогою бюджетів підприємством формуються
щомісячні плани оперативної діяльності та річний план з прибутку[7,с.6469].
Більш детально процес здійснення управлінського аналізу реалізації
продукції зображено на рис. 1.
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Рисунок 1. Місія і цілі підприємства [5]
Варто зауважити, що якісний рівень та загальну специфіку діяльності
підприємства обумовлюють саме обсяг реалізації продукції і його товарна
структура. Тому чільне місце у системі бюджетування підприємства
посідає саме бюджет продажу, оскільки без оцінки та планування обсягів
реалізації продукції неможна скласти інші бюджети.
Щодо обсягу реалізації продукції, то його формують не так виробничі
та

закупівельні

можливості

внутрішнього середовища, як

підприємства,

тобто

фактори

його

вплив саме зовнішніх факторів, які

проявляються у постійній зміні вимог ринку, структури попиту, рівні
конкуренції тощо. Такі неконтрольовані фактори мають значну частку
невизначеності, тому процес складання бюджетів продажу в таких умовах
являє собою доволі складну стадію бюджетування.
Як показує практика, методична система здійснення аналізу реалізації
продукції на українських підприємствах протягом тривалого часу
залишається незмінною. Це унеможливлює якісну результативність
складання і застосування відповідних бюджетів.
Для раціоналізації обсягу реалізації продукції варто враховувати й
показники забезпечення робочою силою, постійно аналізувати ситуацію на
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ринку та проводити власні або спиратись на результати вже існуючих
маркетингових досліджень стосовно структури, якісних показників
реалізованої продукції та супутніх послуг. Саме забезпечення цих вимог
допоможе здійснювати якісне планування обсягів реалізації продукції.
Важливим також постає питання стосовно часу реалізації, тобто, коли саме
продати продукт, що вирішується також на основі вищезазначених
маркетингових

досліджень,

та

прогнозу

фінансових

показників

підприємства.
Під час складання бюджету продаж, не менш важливе значення
відіграють формулювання сутності, вимір обсягу та зміст договорів на
поставку продукції. Можуть бути запропоновані наступні варіанти
домовленостей в договорі поставки (рис. 2)
Умови визнання угоди про поставку продукції завершеною

Продукція
відвантажена

Споживач отримав
замовлену продукцію

Гроші надійшли на
поточний рахунок
продавця

Рисунок 2. Умови визнання угоди про поставку продукції
завершеною [3].
Серед маркетингових досліджень, які використовуються при розробці
бюджету продаж, варто також виділити ті, які дозволяють встановити
оптимальні ціни та розробити систему знижок, для покупців. У цьому
контексті велике значення має вивчення й прогнозування перспектив
реалізації на основі управлінського аналізу минулих результатів і
статистичних даних [4.ст230].
Аналізуючи обсяги реалізації продукції варто виділити такі показники
(рис. 3).
Змістовне наповнення управлінського аналізу, його основна мета,
предмет та об'єкти повинні втілюватися у його основних напрямках,
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складових.
Концептуальна модель управлінського аналізу

трикутник ADB

зображає одну із важливих складових управлінського аналізу – аналіз
ресурсного забезпечення, основною метою проведення якого є оцінка
внутрішніх можливостей підприємства, виявлення його потенціалу та
оцінка рівня і ефективності його використання.
Показники аналізування обсягів реалізацій продукції
Фактичний обсяг
реалізації

Середні періоди,
по яких
проводиться
розрахунок
обсягу реалізації

Кумулятивний
обсяг реалізації
Ковзний річний
обсяг реалізації

Ковзна середня

Рисунок 3. Основні показники аналізу обсягів реалізації продукції [7]
Підприємство має у своєму розпорядженні матеріальні, трудові,
фінансові та інформаційні ресурси, аналіз яких містить зазначений блок.
Трикутник ADС представляє аналіз функціональних напрямків діяльності
підприємства. Він спрямований на виявлення та оцінку сильних і слабких
сторін, переваг та недоліків за функціональними напрямками діяльності,
що насамкінець дає можливість оцінити ефективність діяльності керованої
підсистеми, її здатність адаптуватись до змінних умов зовнішнього
середовища, стійкість та гнучкість [5.ст55-57]. Важливу роль відіграють
три рівні які схематично відображені на рис. 4.
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Рисунок 4. Концептуальна модель ІСМ з урахуванням рівнів
управління [2]
Відповідно до визначених предмета, об'єкта та завдань, управлінський
аналіз дозволяє обґрунтовувати управлінські рішення що подано в таблиці
1.
Таблиця 1
Обґрунтовування управлінських рішень [6.ст138-143].
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Обґрунтовування управлінських рішень
формування стратегічних та тактичних напрямків розвитку підприємства, з
урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;
доцільності виробництва та/або реалізації нових видів продукції, або зняття з
виробництва чи виведення з ринку конкретних видів продукції, залежно від
чинної ринкової кон'юнктури;
доцільності проведення науково-дослідних робіт самостійно або закупівлі
технологічного досвіду, патентів та ліцензій в інших підприємств;
доцільності освоєння та випуску продукції у встановлених обсягах (у
натуральному та вартісному виразах) з урахуванням життєвого циклу товару
доцільності освоєння та випуску продукції у встановлених обсягах (у
натуральному та вартісному виразах) з урахуванням життєвого циклу товару
оптимізації використання основних засобів, доцільності їх оновлення,
обґрунтування відповідних фінансових витрат та їх окупності;
оптимізації використання трудового потенціалу підприємства та ефективності
реалізації конкретних напрямків кадрової політики;
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Продовження таблиці 1.
8
9
10
11
12
13

14

обґрунтування джерел забезпечення матеріальними ресурсами та умови
постачання;
умови угод з постачальниками обладнання та технологій, через узгодження
техніко-економічних характеристик, вартості, термінів та умов постачання;
проведення певних комерційних операцій, спрямованих на забезпечення збуту
конкретного продукту;
шляхом обґрунтування оптимального розподілу повноважень та визначення
меж відповідальності удосконалення системи управління діяльністю
підприємства, зокрема організаційної структури управління;
діагностування ризиків виникнення кризових явищ на різних етапах життєвого
циклу підприємства,
удосконалення організаційної культури, стилю та методів управління
підприємством, на основі виявлення та оцінки слабких місць та недоліків;
підвищення ефективності системи управління підприємством шляхом оцінки
рівня досягнення цілей підприємства, виявлення вузьких місць у системі
управління,оцінки рівня використання та необхідності нарощення
управлінського потенціалу.

Для визначення попиту на товари може бути запропонований
наступний підхід, що включає стохастичне визначення потреб, що
сформувалися в минулому й використовуються для передбачення попиту в
майбутньому. Характер споживання, як правило, відповідає гаусовому
нормальному

розподілу,

що

потім

може

використовуватися

для

передбачення попиту, а також для визначення вірогідності прогнозу. На
додаток до розподілу частот попиту повинні враховуватися й тимчасові
ряди процесів споживання й формування попиту, які можуть виражатися в
тенденції або в сезонних коливаннях. Використаний на практиці метод є
ступенем вирівнюванням, для горизонтального процесу формування
потреб – вирівнюванням і порядку.
Готовність до поставок або рівень сервісу у відсотках визначається як
відношення кількості випадків негайного задоволення попиту до кількості
випадків виникнення попиту в цілому. У складних умовах сучасного ринку
грамотно розроблена й реалізована асортиментна політика деякою мірою
страхує підприємство від банкрутства й виживання в умовах жорсткої
конкуренції [6.ст138-143].
В ході складання бюджету продаж рекомендовано враховувати
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розроблені підходи щодо формування товарного асортименту. Наведені
пропозиції

й

методичні

рекомендації

направлені

на

аналітичне

забезпечення даних бюджету продаж та допоможуть підприємствам
розробити заходи щодо оптимізації реалізації продукції за результатами
управлінського аналізу.
Отже,нині у зв’язку з розвитком у нашій країні ринкових відносин,
збільшенням можливостей зовнішньоекономічної діяльності значно зросла
заінтересованість маркетингом як концепцією ринкового управління.
Кожне підприємство, плануючи обсяг виробництва, має заздалегідь знати,
яку саме продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно планує
реалізовувати. Для цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її
збуту, їхню місткість, реальних та потенційних конкурентів, потенційних
покупців, можливість організувати виробництво за конкурентною ціною та
ін. Від цього залежать кінцеві результати, поновлення основного капіталу,
його структура, а в кінцевому підсумку — фінансова стійкість
підприємства.
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В. В. Григор’єва
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Розглядаються
(Міжнародними

особливості
стандартами

обліку

основних

фінансової

засобів
звітності),

за

МСФЗ
П(С)БО

(Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України). Розкрито
поняття “основні засоби”, класифікації міжнародних стандартів
фінансової звітності і положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Ключові слова: основні засоби, міжнародні стандарти фінансової
звітності, положення (стандарти) фінансової звітності.
Сьогодні на ринку товарів і послуг, як вітчизняному, так і
міжнародному конкурує велика кількість підприємств різних розмірів та
форм власності. Проте усі ці підприємства об’єднує один суспільний факт
– наявність основних засобів, які потребують правильного ведення обліку.
Основні засоби є основою господарської діяльності підприємства. За їх
допомогою, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання
виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж товарів, робіт та
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послуг. В умовах інтеграції України в світову економічну систему, для
багатьох

підприємств

застосування

міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку стало об’єктивною реальністю. Згідно Закону
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства,
які

провадять

господарську

діяльність

за

видами,

перелік

яких

визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову та
консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, тому
правильність

ведення

обліку

основних

засобів

з

урахуванням

міжнародного досвіду є необхідним.
Метою даної статті є

опрацювання теоретичних положень і

здійснення порівняльної характеристики спільних та відмінних рис обліку
операцій з основними засобами згідно з національними і міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку.
Питання обліку основних засобів за національними та міжнародними
стандартами знайшли своє відображення в наукових працях вітчизняних
вчених: Ф. Бутинця, С. Голова, Н. Горицької, В.Костюченко, Ю.
Кузьмінського, Є. Мниха, М. Лучко, М. Пушкаря, В. Пархоменка, В.
Сопка, Н. Ткаченкo, та ін. Проте певні питання обліку основних засобів в
сучасних умовах господарювання потребують подальшого дослідження.
Національні стандарти бухгалтерського обліку розроблялися з
урахуванням міжнародних, саме тому П(С)БО щодо обліку основних
засобів має ряд спільних моментів з МСБО. Формування методологічних
основ у бухгалтерському обліку про основні засоби та розкриття
інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та
інших юридичних осіб всіх форм власності регулюють Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі П(С)БО 7).
Загальні правила ведення обліку основних засобів відображені в
Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»
(далі МСБО 16).
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Згідно з МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, які:
а) утримуються для використання у виробництві або постачанні
товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для
адміністративних цілей;
б) використовуватимуться протягом більше одного періоду [1].
Згідно ПСБО 7, основні засоби - матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік). Аналізуючи вищенаведені
визначення, можна зазначити що вони є майже ідентичними [7].
Відмінним є те, що МСБО 16 не уточнює, що є об’єктом основних
засобів. Належність окремих видів майна до основних засобів визначається
на підставі професійної думки бухгалтера з урахуванням конкретних
обставин і умов експлуатації об’єкта, в окремих випадках методів
нарахування амортизації [2].
Щодо класифікації основних засобів, тут також є деякі відмінності,
наприклад у п. 37 МСБО 16 виділяє класи основних засобів: земля; земля
та будівлі; машини та обладнання; кораблі; літаки; автомобілі; меблі та
приладдя; офісне обладнання [6].
В тей час, як згідно п.5 П(С)БО 7 основні засоби класифікуються за
такими групами [7]:
- основні засоби (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення
земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди та передавальні
пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти,
прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні
засоби);
- інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди; малоцінні
необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні
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ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротні матеріальні
активи)
Отже серед необоротних активів, облік яких регулюється П(С)БО 7,
значаться й інші необоротні матеріальні активи. У міжнародних
стандартах такі облікові категорії не відсутні. А предмети прокату, що
значаться серед цих активів, належать до МСФЗ 40 “Інвестиційна
нерухомість” як вид довгострокових активів, тому що вони придбані з
метою отримання інвестиційного доходу. Саме тому варто підкреслити, що
такого поняття, як “інші необоротні матеріальні активи” у міжнародній
практиці немає, але це не означає, що у традиційному для Західної Європи
обліку немає таких активів, як, наприклад, бібліотечні фонди або
тимчасові (нетитульні) споруди. Інша річ, що деякі малоцінні активи
(наприклад інвентарну тару) взагалі не прийнято обліковувати серед
довгострокових активів; як правило, їх не капіталізують, а списують на
витрати поточного періоду [4].
Також можна простежити відмінності формування первісної вартості
основних засобів за національними та міжнародними стандартами
наведеними у таблиці 1.
Таблиця 1.
Формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та
П(С)БО7 [7]
Напрямок
1
придбання в
кредит

обмін або не
грошові
операції

МСБО 16
2
У разі якщо об’єкт надходить за
допомогою залучення кредитів,
то облік витрат на виплату
відсотків
здійснюється
відповідно
до
МСБО 23 «Витрати на позики»,
залежно від того, чи є цей об’єкт
кваліфікованим активом, а також
від умов і обставин сплати таких
відсотків.
Собівартість
такого
об’єкта
основних засобів оцінюється за
справедливою вартістю, якщо
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П(С)БО 7
3
Витрати на виплату відсотків
за
кредит не включаються до
первісної вартості об’єкта.

Справедлива
вартість
основних
засобів на дату отримання (при

Продовження таблиці 1.
1

за рахунок
грантів

за рахунок
пайових
інструментів

як внесок до
статутного
капіталу

2
операція обміну має комерційну
сутність та справедливу вартість
отриманого активу або відданого
активу можна достовірно оцінити.
Якщо придбаний об’єкт не
оцінюється за справедливою
вартістю,
його
собівартість
оцінюють за балансовою вартістю
відданого активу.

3
обміні на неподібний об’єкт).
Залишкова вартість переданого
основного засобу (при обміні
на
подібний об’єкт), але якщо
вона
вища за справедливу вартість
отриманого
об’єкту,
визнається
справедлива вартість, а різниця
відноситься до витрат звітного
періоду.

Балансова вартість об’єкта
основних засобів може бути
зменшена на суму отриманих
державних грантів (п.28), якщо
таке фінансування було пов’язане
з
придбанням саме цього об’єкта.
Облік
отримуваних
грантів
регулюється МСБО 20 «Облік
державних грантів і розкриття
інформації
про
державну
допомогу». Метод зменшення
вартості активів не називається
МСБО
20
як
єдиний,
а
висувається
лише
як
альтернативний іншому методу –
методу визнання грантів у
доходах.
Якщо
за
отримані
активи
компанія
розраховується
пайовими
інструментами,
в
обліку
така
операція
відображається
за
дебетом
рахунка відповідних активів і за
кредитом рахунка акціонерного
капіталу;
якщо ж грошовими коштами
(сума яких еквівалентна вартості
запропонованих
пайових
інструментів) – дебетується також
рахунок відповідних активів, але
кредитується у такому разі
рахунок зобов’язань.
Не передбачено

При
первісному
визнанні
придбаних
за
рахунок
урядових
грантів
(коштів
цільового
фінансування)
об’єктів вартість цих активів
на суму отриманих коштів
зменшувати не дозволяється.
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Методики обліку будь-яких
операцій, в яких брали б
участь
пайові інструменти або їх
(інструментів)
вартість,
у
національному
обліку
не
опрацьовано.
Розрахунки з використанням
пайових інструментів (або
вартості таких) розглядаються
тільки у контексті виплат
працівникам.

Погоджена засновниками
(учасниками) підприємства

Продовження таблиці 1.
1

Щодо

2

амортизаціії

активу,

3
справедлива вартість об’єктів
основних засобів.

вона

нараховується

з

моменту,

використання активу за призначенням. У таблиці 2 здійснено порівняння
обліку амортизації за ПСБО та МСБО.
Таблиця 2.
Облік амортизації основних засобів згідно ПСБО 7 та МСФЗ 16 *
Згідно МСБО 16
Згідно ПсБО 7
Ремонт (поліпшення) основного засобу
Ремонт або ж будь-яке технічне
Амортизація подібних активів не
обслуговування активу не відміняє
припиняється на період реконструкції,
необхідності
амортизації
такого
ремонту чи модернізації.
основного засобу.
Методи амортизації
Методи нарахування амортизації:
Рекомендовано наступні п’ять методів
– прямолінійний метод;
нарахування амортизації:
– метод зменшення залишку;
– прямолінійний;
– метод суми одиниць продукції.
– зменшення залишкової вартості;
В стандарті вказано, що перелік
– прискореного зменшення залишкової
методів
вартості;
амортизації не є вичерпним.
– кумулятивний;
– виробничий.
Амортизація землі
У деяких випадках сама земля може
Вартість землі (земельних ділянок) не
мати обмежений термін корисної
амортизується.
експлуатації, тоді її амортизують
методом, який відображає вигоди, що
мають бути отримані від неї

Джерело: розроблено на основі: [6,7].
Мають місце відмінності також у переоцінці основних засобів. При
списанні суми дооцінки об’єкта на нерозподілений прибуток у МСБО 16
чітко прописано, що після дооцінки об’єкта сума дооцінки може
списуватись на нерозподілений прибуток у частині перевищення «нової
амортизації», після переоцінки, над старою амортизацією, до переоцінки
[6].
У П(С)БО 7 подібна теза є (п. 21), але її формулювання нечітке, і тому
надає варіанти визначення суми до списання. Зокрема, вказано, що сума
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дооцінки може списуватись на нерозподілений прибуток «у сумі,
пропорційній нарахуванню амортизації» [7].
Порівнюючи міжнародні та національні стандарти все ж можна
простежити деякі розбіжності при обліку переоцінки основних засобів, що
представлені в таблиці 3 [4; 5].
Таблиця 3.
Відображення в обліку переоцінки основних засобів [4;5]
МСБО 16
Стандарт дає підприємству право
обирати для відображення в обліку
одну з двох моделей оцінки основних
засобів
після
визнання:
модель
собівартості або модель переоцінки.

П(С)БО 7
Підприємство може переоцінювати
об’єкт
основних
засобів,
тобто
стандартом передбачено тільки одну
модель.

Передбачено два методи перерахунку
суми зносу:
а)
сума
накопиченого
зносу
перераховується пропорційно до зміни
валової вартості активу;
б) сума зносу виключається з валової
вартості активу.
Вказана норма є суто податковою,
і, звичайно, не застосовується.

Другий метод відсутній: передбачено
використовувати
лише
перший
(пропорційний) метод коригування
накопиченого зносу.

З прийняттям Податкового кодексу
України внесено зміни до П(С)БО 7,
зокрема,
дозволено
застосовувати
«індексацію» вартості основних засобів
залежно від офіційного рівня інфляції.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) –
інструмент підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває
діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
визнання витрат, оцінки активів і зобов’язань, що надає можливість
об’єктивно розкривати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а
також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення
адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських
рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва у
сфері

управління

організацією

і

надають

значні

переваги

перед

конкурентами: для публічних акціонерних товариств, підприємствемітентів

облігацій,

банків

та

фінансових
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організацій

залучення

додаткових джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть
забезпечити економічне зростання і подальший розвиток підприємства [8].
Міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід
різних країн, але й активно впливають на розвиток національних систем
бухгалтерського обліку й звітності. Аналіз змісту національних П(С)БО
свідчить про необхідність їх постійного розвитку та удосконалення
відповідно до змін, що відбуваються в економіці країни. У зв'язку з тим,
що МСФЗ постійно змінюються, усе більше спостерігається розбіжностей
між ними й П(С)БО. Оскільки згідно із Законом України “Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” П(С)БО не можуть
суперечити міжнародним стандартам, у майбутньому слід очікувати
внесення відповідних змін у стандарти щодо обліку та оцінки витрат [8].
Таким чином, за результатами порівняльної характеристики МСБО 16
та П(С)БО 7 можна визначити, що вивчені нормативні документи, містять
тотожні так і відмінні положення. Крім того, ці документи мають надавати
користувачам інформацію щодо змін у складі основних засобів протягом
періоду та розкриття інформації про залишки на звітну дату, тому вони не
повинні суперечити один одному. Безумовно, власники підприємств
самостійно вирішують, чи застосовувати міжнародні стандарти для
ведення обліку, чи дотримуватись національних. Але, оскільки МСБО
вбирають в себе позитивний досвід багатьох країн, отож було б доречним
почати

удосконалення

національного

стандарту,

або

ж

надати

міжнародним стандартам статус національних. Це б полегшило роботу
бухгалтерів, підприємства які мають справу з іноземними партнерами та
покращило імідж України в економічному світовому просторі.
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УДК 658.15.012.2
О. М. Гринчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В сучасних умовах функціонування підприємств, що характеризуються
невизначеністю і високою динамічністю зовнішнього середовища, виникає
об'єктивна

необхідність

менеджменту. Однією

з

застосування

ефективного

основних функціональних
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фінансового

складових,

що

забезпечують результативність фінансового менеджменту, є фінансове
планування.
Ключові слова: планування діяльності підприємства;

бізнес-план;

фінансове планування; фінансовий план; завдання фінансового планування;
прогнозування.
Без використання фінансового планування в діяльності підприємства
важко забезпечити стійкий фінансовий стан на майбутнє, сформувати
достатній обсяг фінансових ресурсів на розвиток при мінімальних
витратах, а отже, і домогтися успіху на ринку. Питання фінансового
планування досліджувалися багатьма економістами та науковцями, серед
яких Р.А. Славюк, Г.О. Партін, А.Г. Загородній, А.М. Ковальова, М.Г.
Лапуста, Л.Г. Скамай, В.М. Гриньова, В.О. Каюда, А.М. Мотницька та
інші.
Термін "планування діяльності підприємства", на нашу думку, можна
розглядати з двох сторін: по-перше, з позиції теорії фірми і її природи; подруге, як конкретно-управлінський, що належить одній з функцій
фінансового менеджменту, тобто як уміння передбачати майбутнє компанії
та використовувати це передбачення на практиці і ці обидва підходи тісно
взаємопов'язані між собою.
За допомогою фінансового планування зводяться до мінімуму
невизначеність ринкового середовища та її негативні наслідки для будьякої організації. Крім того, фінансове планування усуває зайві трансакційні
витрати усередині компанії по торговельних угодах (трансакцій),
наприклад: на пошук покупців і постачальників, проведення переговорів
про предмет угоди, оплату послуг консультантів тощо.
Фінансове планування являє собою одну із складових функцій
управління. Воно тісно пов'язане з плануванням всієї господарської
діяльності організації. Переконливим аргументом, який підтверджує
доцільність планування, є практика зарубіжних комерційних компаній, де
бізнес-плани розробляються повсюдно і на постійній основі.
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Без бізнес-плану неможливо ефективно управляти не тільки великим,
але і порівняно невеликим підприємством. Майбутнє будь-якої організації
без нього невизначено і непередбачувано. Тому управлінському персоналу
необхідно вміти складати бізнес-план.
Наша думка поділяється із Симуніним Є. М. ставно того, що бізнесплан - це документ, який дає опис основних аспектів майбутнього
комерційної організації, аналізує всі ризики, з якими вона може зіткнутися,
визначає способи вирішення можливих проблем і відповідає в кінцевому
рахунку на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в цей проект і чи
принесе він доходи, які окуплять витрати. На рисунку 1 подано
розроблений нами типовий вигляд бізнес-плану, що включає наступні
розділи [ 4]:

Бізнес-план
додатки

оглядовий розділ
(резюме)

опис організації
(підприємства)

опис продукції (товарів,
робіт, послуг)

аналіз ринку

виробничий план

план збуту (маркетингові
заходи)

фінансовий план

аналіз чутливості проекту

екологічна і нормативна
інформація

Рисунок 1. Розділи бізнес-плану
Таким чином, фінансовий план є найважливішою складовою
частиною бізнес-плану, який може складатися як для обґрунтування
конкретних інвестиційних проектів і програм, так і для управління всією
поточною і стратегічною діяльністю організації. Фінансовий план можна
розглядати як завдання за окремими показниками, а також як фінансовий
документ, що забезпечує ув'язку показників розвитку організації з
наявними для цього фінансовими ресурсами.
Фінансове планування як складова частина бізнес-планування
спрямована, з одного боку, на запобігання помилкових дій в сфері
фінансів, з іншого - на виявлення резервів і мобілізацію невикористаних
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можливостей. Наявність бізнес-плану є важливим фактором при вирішенні
питання про надання фінансової підтримки організації від зовнішніх
інвесторів [1].
Основними завданнями фінансового планування на підприємстві на
сучасному етапі є:


забезпечення необхідними фінансовими ресурсами діяльності

підприємства;


визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка

ступеня раціонального його використання;


виявлення

внутрішньогосподарських

резервів

збільшення

прибутку за рахунок економного використання грошових коштів;


встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом,

позабюджетними фондами, банками та контрагентами;


дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;



контроль

за

фінансовим

станом,

платоспроможністю

і

кредитоспроможністю організації.
Значення фінансового планування для організації полягає в тому, що
воно:


втілює вироблені стратегічні співали в форму конкретних

фінансових показників;


забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому

плані економічні пропорції розвитку;


надає можливості визначення життєздатності фінансових

проектів;


служить інструментом отримання фінансової підтримки у

зовнішніх інвесторів.
Фінансове

планування

спрямоване

на

досягнення

сталого

економічного зростання, підтримка збалансованості, створення умов для
ефективного

управління

фінансами

макроекономічному рівнях.
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як

на

мікро-,

так

і

на

Основою фінансового планування на підприємстві є складання
фінансових прогнозів. Прогнозування являє собою визначення на тривалу
перспективу

змін

фінансового

стану

об'єкта

в

цілому

і

його

частин. Прогнозування зосереджено на найбільш ймовірних подіях і
результатах і на відміну від планування не ставить завдання здійснити
безпосередньо

на

практиці

розроблені

прогнози. Склад

показників

прогнозу може значно відрізнятися [2].
Сформована в даний час система фінансового планування, на нашу
думку, має ряд недоліків, а саме процес планування на підприємстві в
сучасних умовах є дуже трудомістким і мало передбачуваним. В умовах
нестабільності економіки

країни неможливо достовірно проводити

сценарний аналіз і аналіз фінансової стійкості підприємства в мінливих
умовах господарювання. Процес планування за традицією починається з
виробництва, а не зі збуту продукції. При плануванні обсягу продажів
переважає витратний механізм ціноутворення. Ціна формується виходячи з
повної

собівартості

конкуруючих

і

нормативу

ринкових

цін. Це

неконкурентоспроможною

продукції,

запланованим

обсягів

відрізнятися

показникам
від

фактичних

рентабельності

без

урахування

призводить

до

створення

а

отже,

реалізації,

до

які

необ'єктивно

свідомо

результатів

будуть

діяльності

підприємства. Фінансові, бухгалтерські та планові служби діють окремо,
що не дозволяє створити єдиний механізм управління фінансовими
ресурсами і грошовими потоками підприємства.
Якість фінансового планування підприємств подано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Визначення якості фінансового планування
№ п/п
1
2

Чим визначається
обґрунтованістю і повнотою переліку врахованих в його складі джерел
фінансових ресурсів, доходів і грошових надходжень, а також напрямків їх
розподілу та витрачання
достовірністю прийнятої до розрахунків показників фінансового плану
фактичної звітності, оперативної та розрахунково-аналітичної бази
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Продовження таблиці 1.
співставністю цін і умов прийнятих в розрахунках показників фінансового
плану
коректністю застосовуваних методів розрахунку окремих показників
фінансового плану
напруженістю показників, пов'язаної з повнотою обліку в розрахунках
наявних резервів
безумовної збалансованістю фінансового плану за всіма параметрами

3
4
5
6

Фінансове планування безпосередньо пов'язане з плануванням
виробничої діяльності підприємства. Всі фінансові показники базуються на
показниках обсягу виробництва, асортименту продукції, собівартості
продукції [3].
В

результаті

проведеного

аналізу

становлення

фінансового

планування і його практичного застосування на різних підприємствах у
сучасному етапі господарювання можна зробити висновок про те, що воно
є незамінним для оцінки прогнозного грошового потоку організації. Для
здійснення своїх витрат організація повинна забезпечувати адекватний
приплив грошової маси у вигляді виручки від продажів продукції, товарів
(робіт, послуг), надходження дивідендів на вкладений капітал, отримання
тимчасових позикових коштів і т.д. Апарат фінансового планування цілком
дозволяє завчасно і з достатнім рівнем достовірності оцінити майбутні
витрати організації з метою їх покриття за рахунок тих чи інших джерел
коштів.
Дослідивши напрями по підвищенню рівня фінансового планування
вітчизняних підприємств слід сказати, що роботу по вдосконаленню
організації фінансового планування і контролю на підприємстві необхідно
починати з виявлення існуючих проблем, які виступають в якості факторів,
що обмежують досягнення поставлених цілей підприємства:


систему

складовий

фінансового

елемент

всієї

планування
системи

необхідно

планування

на

розглядати

як

підприємстві,

використовуючи єдиний підхід до вибору методів та інструментів для всіх
видів складаються на підприємстві планів;
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підприємство, в залежності від наявності у нього тих чи інших

проблем у галузі фінансового планування, має робити акцент на певні
функції фінансового планування, приділяючи їх реалізації найбільшу
кількість сил і засобів;


удосконалюючи

організацію

фінансового

контролю

на

підприємстві, необхідно також виявити проблеми підприємства в цій
області і потім позначити ті елементи системи, які підлягають оптимізації;


перехід підприємства до побудови своєї діяльності на основі

процесного підходу дозволяє усунути недоліки, характерні для традиційної
схеми організації [5].
Таким чином, фінансовий план служить необхідною умовою для
раціональної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської
діяльності підприємства, тож без фінансового планування не може бути
досягнутий такий рівень управління економікою підприємства, який
забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку, розширення та
оновлення матеріальної бази, успішне розв'язання соціальних питань та
інше.
Список використаних джерел:
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учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - 3-е изд. - М.: КноРус,
2016.- 232 с.
2. Экономика организации (предприятия): Учебник / В. Д. Грибов, В.
П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - М.: КНОРУС, 2015. - 408 с.
3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций
(предприятий): Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012 – 575 с.
4. Планирование на предприятии: учебное пособие / Е.Н. Симунин,
В.М. Васильцова, Т.А. Симунина, B.C. Васильцов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: КНОРУС, 2014. - 336 с.
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992

УДК 657.24:65(045)
Т. П. Довгань
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто сутність, складові та особливості обліку товарних
операцій. Крім того відображена роль товарних операцій в прийнятті
ефетивних управлінських рішень.
Ключові слова: товар, товарні операції, облік.
Постановка проблеми. На етапі встановлення і розвитку ринкових
відносин значно зростає роль бухгалтерського обліку як важливого засобу
одержання повної і достовірної інформації про майно підприємства і його
зобов’язання та своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.
Чітко організований облік дозволяє попередити зловживання і порушення,
дисциплінує робітників підприємства, сприяє збереженню майна.
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз є основними функціями
системи управління фінансово-господарської діяльності на підприємстві як
взагалі, так і реалізації, зокрема.
Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку від
фінансово-господарської

діяльності,

отже

прибуток

є

бажаним

результативним показником. Однак, основним показником діяльності
підприємства є обсяг реалізації продукції, товарів (робіт, послуг).
Посилання на сучасні дослідження і публікації. Дослідженню проблем
обліку товарних операцій приділили увагу у своїх працях такі вітчизняні
вчені як: Ю.В.Бакун, С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Буфатіна,
В.А.Василенко, О.М. Губачова, І.М. Губенко, Т.В. Давидюк, Г. В.
Міщенко, Ю. О. Ночовна, І.М. Павлюк , А.А. Холодна, Н.В. Чебанова, О.
Я. Чернін, Г.В. Шафранова, та інші. Проте, низка питань щодо організації
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та методики обліку товарних операцій та раціональної політики управління
ними на підприємствах сфери обігу потребує подальших досліджень.
Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість
обліку товарних операцій торговельних підприємств, недостатній рівень їх
дослідження у контексті сучасних потреб управління визначили мету та
спрямованість дослідження.
Виклад

основного

матеріалу.

Товарні

операції

–

це

факти

господарського життя організацій, пов'язані з надходженням товарів, а
товари, згідно з П(С)БО 9 «Запаси» – це частина запасів, в вигляді
матеріальних цінностей, які придбані і утримуються підприємством з
метою подальшого продажу [1]. Складові товарних операцій в загальному
вигляді представлені на рис. 1.
Складові товарних
операцій

Інформаційне забезпечення

Рахунки
бухгалтерського
обліку

Первинні
документи

Облікові
регістри

Рахунок 28
«Товари» з
відповідними
субрахунками

Наказ про
облікову
політику

Журнал-ордер
№5 Відомість
№5.1

Форма №1 «Звіт
про фінансовий
стан»

Бухгалтерські
документи з
обліку товарів

Відомості
синтетичного
і аналітичного
обліку

Форма №2 «Звіт
про сукупний
дохід»

Документи СВК
Аналітичні
документи

Аудит товарних
операцій

Форми
бухгалтерської
звітності

Форма №5
«Примітки до
річної
фінансової
звітності»

Книга
Головна за
рахунком 28
«Товари»

Аналіз товарних
операцій

Управління товарними
операціями

Рисунок 1 Складові товарних операцій
Однією з найважливіших умов дієвості обліку є інформаційне
забезпечення всіх видів діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом
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товарів. Забезпечення торгівлі товарами виконують різні служби (відділи
маркетингу, плановий, бухгалтерія тощо). Комплексний облік охоплює всі
процедури руху товарів та їхнє зберігання – починаючи зі складання
замовлень на товари та надходження на підприємство і закінчуючи їхнім
споживанням.
Однією з особливостей організації обліку в торгівлі є те, що облік
роздрібного товарообігу ведеться, як правило, у грошовому вимірнику за
продажними (роздрібними) цінами, за винятком товарів, які вимагають
особливого контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари,
прийняті на комісію, та ін.)
Облік товарів і тари в торговельних підприємствах ведеться на
рахунку 28 «Товари», з відповідними субрахунками. Субрахунок 285
«Торгова націнка» торговельні та постачальницько-збутові підприємства
використовують у тому випадку, коли облік товарів на субрахунках 281
«Товари на складі» або 282 «Товари в торгівлі» ведеться за продажними
цінами [4].
Розпорядчим документом керівника, а саме в Наказі про облікову
політику має бути встановлено, за якими цінами буде вестись облік товарів
у звітному році.
У разі обліку товарів за продажними цінами різниця між їх вартістю
за покупними і продажними цінами (яка утворюється за рахунок торгової
націнки на товари) відображається на пасивному субрахунку 285 «Торгова
націнка». При обліку товарів за покупними цінами цим субрахунком не
користуються.
Відповідно до наказу Мінфіну України «Зміни і доповнення до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 14.06.2000 № 131
торговельні підприємства витрати по придбанню (заготівлі) товарів
відображають на субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати»,
витрати по збуту товарів, а також управлінню діяльністю - відповідно на
рахунках 92 «Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут» [2].
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Важливу роль відіграють обрані і зазначені в Наказі про облікову
політику методи вибуття запасів. Оцінка запасів є важливою передумовою
організації обліку товарів, тому що вона впливає на точність фінансових
результатів. Розглянемо детальніше метод ціни продажу.
Метод ціни продажу – може застосовуватись на підприємствах
роздрібної торгівлі. Суть цього методу полягає в тому, що при оцінці
запасів застосовується середній відсоток торговельної націнки товарів.
Придбані товари зараховуються за ціною продажу, що складається з витрат
на їх придбання та доставку i торговельної націнки.
Згідно з цим методом собівартість реалізованих товарів визначається
як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів i
сумою торговельної націнки на ці товари. У свою чергу, сума торговельної
націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної
(роздрібної)

вартості

реалізованих

товарів

i

середнього

відсотка

торговельної націнки.
Визначення середнього відсотка торговельної націнки здійснюється
шляхом ділення суми залишку торговельних націнок на початок звітного
місяця i торговельних націнок у продажній вартості товарів, одержаних у
звітному місяці, на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів
на початок звітного місяця та суму продажної (роздрібної) вартості
товарів, одержаних у звітному місяці [7].
Взаємовідносини між постачальником і покупцем оформляються
відповідними договорами (контрактами, угодами), якими передбачаються
назва товарів, ціна, умови та строки поставки, порядок розрахунків, вимоги
щодо якості товару, а також відповідальність сторін за порушення умов
договору.
Товари, що надходять на оптові склади і бази, приймаються на
підставі рахунків-фактур або товарно-транспортних накладних (при
доставці товарів автотранспортом). У разі виявлення нестачі товарів
складають відповідний акт (комерційний — при прийманні товарів від
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залізниці (порту) або приймальний — при перевірці одержаного товару на
складі). Ці акти є юридичною підставою для пред'явлення претензії
винуватцю нестачі (транспортній організації або постачальнику у випадку
недовантаження).
Під час реалізації товарів оформлюються наступні документи:
 накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (М-20);
 рахунок- фактура;
 акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й
іншими дебіторами й кредиторами (інв-17).
При розрахунках за товари (роботи, послуги) - платіжне доручення;
платіжна

вимога-доручення;

фіскальний

касовий

чек

на

товари;

забезпечує

вчасне

розрахункова квитанція; товарний чек.
Раціональна

організація

документообігу

надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю та
оперативного

управління

рухом

товарів.

Від

правильності

документального оформлення операцій з надходження і вибуття товарів
залежить правильність віднесення їх вартості на витрати діяльності.
Ефективність використання товарів у торгівлі значною мірою
залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та контролю.
Для торговельного підприємства дуже важливо володіти інформацією
для прогнозування рівня товарів, оскільки зростання обсягів товарів
призводить до збільшення витрат на їх зберігання. Грамотна побудова і
управління процесом обліку розрахунків за товарними операціями відіграє
велику роль в успішній роботі підприємства.
Отже, основними цілями бухгалтерського обліку товарних операцій є:
контроль за збереженням товарів, своєчасне подання керівництву
підприємства інформації про рух товарів, стан товарних запасів та
ефективності їх використання.
Особливості надходження і вибуття товарів мають бути відображені в
наказі про облікову політику підприємства, їх облік регулюватися
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національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
чинним законодавством і мають на меті об'єктивне відображення операцій
придбання,

транспортування,

зберігання

та

продажу

товарів,

які

підтверджуються первинною документацією.
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І. О. Загородня
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

висвітлено

теоретико-методичні
998

аспекти

аудиту

платоспроможності та фінансової стійкості. Обґрунтовано сутність
аналітичних процедур та порядок їх застосування в процесі здійснення
аудиту платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: аналіз, аудит, фінансова стійкість, платоспроможність,
ліквідність, аналітичні процедури, коефіцієнтний аналіз.
Постановка

проблеми.

В

умовах

динамічного

зовнішнього

економічного середовища проблема забезпечення фінансової стійкості та
платоспроможності

є

однією

із

найважливіших

для

вітчизняних

підприємств. Фінансово стійкі підприємства мають переваги над іншими
суб’єктами господарювання в підборі висококваліфікованих кадрів, виборі
постачальників
аналітичних

та

можливості

процедур

дає

залучення
змогу

інвестицій.

підвищити

Застосування

якість

аудиту

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та зменшити
загальні витрати на його проведення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу та аудиту
фінансової стійкості та платоспроможності підприємств в умовах
становлення та розвитку економіки ринкового типу стали об’єктом
наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: М.І.
Баканова,

І.Т. Балабанова,

А.І. Даниленка,

І.В. Зятковського,

В.М .Івахненка,

В.В. Ковальова,

Є.В. Негашева,

Е. Нікбахта,

О.В. Павловської,

В.П. Привалова,

В.М. Родіонової,

Г.В. Савицької,

Р.С. Сайфуліна,

О.О. Терещенка,

Е. Хелферта,

М.Г. Чумаченка,

А.Д. Шеремета та інших вчених-економістів. Не применшуючи внесок
вище зазначених дослідників у розробку проблеми оцінки фінансової
стійкості та платоспроможності підприємств варто відзначити, що окремі
аспекти досліджуваної проблематики потребують систематизації та
вдосконалення.

Аналітичні

методи

оцінки

фінансової

стійкості

підприємств базуються переважно на показниках їх внутрішнього
потенціалу, а тому потребують адаптації до зовнішніх економічних
чинників. Крім того, потребує розв’язання питання розробки такої системи
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показників, яка б забезпечувала одержання найбільш об’єктивних даних
для аудиту платоспроможності та фінансової стійкості, враховуючи
галузеві особливості та вид діяльності підприємства.
Метою статті є обґрунтування порядку застосування аналітичних
процедур в процесі здійснення аудиту платоспроможності та фінансової
стійкості, а також проведення коефіцієнтного аналізу фінансового стану з
метою визначення типу фінансової стійкості досліджуваного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стійкість –
одна

з

найважливіших

ознак

фінансово-економічної

діяльності

підприємства й означає, що підприємство не має заборгованості перед
бюджетом, соціальними фондами, вчасно розраховується з робітниками,
службовцями, акціонерами, гарантує кредитним установам повернення
кредитів і сплату відсотків, не залежить від змін ринкової кон’юнктури [2,
с. 20].
Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності являє
собою сукупність аналітичних процедур, що використовуються для
визначення фінансово-господарського стану підприємства [5, с. 130].
За допомогою аналітичних методів можна вивчити основні тенденції
розвитку, глибоко та системно дослідити фактори, що безпосередньо
впливають на зміни результатів діяльності, обґрунтувати плани та в
результаті прийняти управлінські рішення, здійснити контроль за їхнім
виконанням, виявити резерви підвищення ефективності виробництва,
оцінити

результати

діяльності

підприємства,

виробити

економічну

стратегію його розвитку [6, с. 147].
МСА 520 «Аналітичні процедури» характеризує аналітичні процедури
як аудиторські процедури, які мають на меті проведення аналізу визначних
фінансових показників і тенденцій з подальшим вивченням викривлень та
взаємозалежностей, що суперечать іншій відповідній інформації або
відхиляються від даних, які передбачаються [9].
Даний документ рекомендує застосовувати аналітичні процедури:
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1) при плануванні аудиту;
2) як процедури по суті, коли їх використання може бути більш
ефективним або продуктивним, ніж інші аудиторські процедури;
3) на заключній стадії аудиту [8].
В якості аналітичних процедур, які застосовуються в аудиті
найчастіше називають наступні методичні прийоми економічного аналізу:
методи

вертикального,

горизонтального

та

порівняльного

аналізу,

абсолютні та відносні величини, балансового узагальнення, факторний
аналіз; регресійний аналіз та аналіз рядів динаміки. Основним методом
економічного аналізу за допомогою якого реалізуються аналітичні
процедури в аудиті є порівняння, а також відносні величині. Значна роль
відводиться розрахунку та оцінці відхилень відносних показників, які
характеризують фінансовий стан господарської одиниці. Ця тенденція
підтверджується і на практиці, причому незалежно від виду та функцій
контролюючих органів [1, с. 14].
Саме

відносні

показники-коефіцієнти

платоспроможності

та

фінансової стійкості підприємства можна порівнювати:
– із загальноприйнятими «нормами» для оцінювання ступеня ризику і
прогнозування можливості банкрутства;
– з аналогічними даними інших підприємств, що дає змогу виявити
сильні й слабкі аспекти діяльності та можливості;
– з даними за попередні роки для дослідження тенденцій поліпшення
або погіршення фінансового стану [7, с. 241].
Найбільш

вживаним

у

практиці

господарювання

вітчизняних

підприємств є аналіз фінансових коефіцієнтів [3, с. 130]. Розрахунок
комплексу відносних показників платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства, який є ефективною основою аудиторських доказів,
представлено в табл. 1. Аналіз проведено за 2011-2015 рр. для ТОВ «ПК
«Зоря Поділля», що очолює рейтинг найпродуктивніших цукрових заводів
України [10].
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Таблиця 1.
Розрахунок коефіцієнтів платоспроможності та фінансової
стійкості для ТОВ «ПК «Зоря Поділля» за 2011-2015 рр.
№
з/п

Назва
показника

Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт
2.
фінансової залежності
Коефіцієнт
3.
фінансового ризику
Коефіцієнт покриття
4.
(платоспроможності)
Коефіцієнт
5.
концентрації
позикового капіталу
Коефіцієнт
забезпечення
6.
запасів власним
капіталом
Коефіцієнт
7.
маневреності
оборотних активів
Коефіцієнт
8.
маневреності
власного капіталу
Коефіцієнт
9.
маневреності
позикового капіталу
Коефіцієнт
10.
фінансової стійкості
1.

Значення коефіцієнта

0,32

0,23

0,19

0,12

0,50

Відхилення
2015 р. від
2011 р. (+/-)
0,18

3,09

4,30

5,32

8,30

2,00

-1,09

2,09

3,30

4,32

7,30

1,00

-1,09

0,48

0,30

0,23

0,14

1,00

0,68

0,77

0,81

0,88

0,50

-0,18

0,57

0,25

0,54

-0,20

3,18

2,61

0,27

0,13

0,24

-0,14

0,50

0,23

0,57

0,35

0,92

-0,81

0,80

0,23

0,27

0,11

0,21

-0,11

0,80

0,53

0,51

0,45

0,45

0,20

0,60

0,09

2011 р. 2012 р. 2013 р.

2014 р.

2015 р.

0,52

Виходячи з розрахунків проведених в табл. 1, коефіцієнт автономії
збільшився у 2015 р. в порівнянні з 2011 р. на 0,18. Значення коефіцієнта за
2011-2015 рр. наступні: 0,32; 0,23; 0,19; 0,12 та 0,50. Рекомендоване
значення даного показника має бути більшим 0,5. Відношення власних
коштів до підсумку балансу показало залежність досліджуваного
підприємства від зовнішніх джерел.
Оберненим до попереднього показника є коефіцієнт фінансової
залежності, який характеризується такими даними як: у 2011 р. − 3,09; у
2012 р. − 4,30; у 2013 р. − 5,32; у 2014 р. − 8,30 та у 2015 р. − 2,00
(нормативне значення має бути меншим 2). Показник зменшився на 1,09 у
2015 р. в порівнянні з початком аналізованого періоду.
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Значення коефіцієнта фінансового ризику за весь аналізований період
є надмірно високим: 2,09; 3,30; 4,32; 7,30 та 1,00. Абсолютне відхилення
показника у 2015 р. від 2011 р. становить -1,09. Суб’єкт господарювання
залежний від позикового капіталу, оскільки рекомендоване значення
коефіцієнта має бути меншим 0,5.
Коефіцієнт

покриття

(платоспроможності),

який

показує

співвідношення власного та позикового капіталу, у 2011 р. становить 0,48;
у 2012 р. − 0,30; у 2013 р. − 0,23; у 2014 р. − 0,14 та 1,00 у 2015 р. За 20112015 рр. коефіцієнт зріс на 0,52, що свідчить про позитивні зміни.
Для досліджуваного підприємства надмірними є значення коефіцієнта
концентрації позикового капіталу (0,68; 0,77; 0,81; 0,88; 0,50), який має
бути меншим 0,5. Абсолютне відхилення показника у 2015 р. в порівнянні
з 2011 р. – (-0,18).
Коефіцієнт забезпечення запасів власним капіталом, який являє собою
відношення власного оборотного капіталу до запасів, у 2011 р. дорівнює
0,57; у 2012 р. − 0,25; у 2013 р. − 0,54. Від’ємне значення виявлено у 2014р.
− (-0,20). Значно зріс коефіцієнт у 2015 р., досягнувши рівня 3,18.
Відхилення 2015 р. від 2011 р. становить 2,61.
Коефіцієнт маневреності оборотних активів протягом 2011-2015 рр.
становив відповідно 0,27; 0,13; 0,24; -0,14 та 0,50. Відношення власного
оборотного капіталу до оборотних активів характеризується позитивною
динамікою, збільшившись протягом аналізованого періоду на 0,23.
Коефіцієнт

маневреності

власного

капіталу

відповідав

рекомендованому значенню (>0,5) лише у 2011 р. (0,57), у 2013 р. (0,92) та
у 2015 р. (0,80). Незадовільними є значення коефіцієнта у 2012 р. – 0,35 та
у 2014 р. – (-0,81). За досліджуваний період показник зріс на 0,23.
Відношення власних обігових коштів до позикового капіталу
протягом 2011-2015 рр. становило відповідно 0,27; 0,11; 0,21; -0,11 та 0,80.
Абсолютне відхилення коефіцієнта маневреності позикового капіталу у
2015 р. в порівнянні з 2011 р. становило 0,53. Коефіцієнти фінансової
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стійкості протягом 2011-2015 рр. є нижчими за нормативні значення:
2011 р.  0,51; 2012 р.  0,45; 2013 р.  0,45; 2014 р.  0,20; 2015 р.  0,60.
Важливим етапом аудиту платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства є визначення типу фінансової стійкості на базі абсолютних
показників (табл. 2).
Таблиця 2.
Визначення типу фінансової стійкості ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
за 2011-2015 рр., тис. грн.
Показник
1. Джерела власних засобів
2. Необоротні активи
3. Власні обігові засоби (ряд.1ряд.2)
4. Довгострокові кредити і
позичкові засоби
5. Наявність власних засобів і
довгострокових позичкових
джерел формування запасів і
витрат (ряд.3+ ряд.4)
6. Короткострокові кредити і
позичкові засоби
7. Загальна величина основних
джерел формування запасів
(ряд.5+ ряд.6)
8. Загальна величина запасів
9. Надлишок (+) або
недостатність (–) власних
оборотних засобів (ряд.3 –
ряд.8)
10. Надлишок (+) або
недостатність (–) власних і
довгострокових позичкових
джерел формування запасів і
витрат (ряд.5-ряд.8)
11. Надлишок (+) або
недостатність (–) загальної
величини основних джерел
формування запасів і витрат
(ряд.7-ряд. 8)
Тип фінансової стійкості

2011 р.
239508
238651

2012 р.
239605
375507

2013 р.
245887
359728

2014 р.
143115
358767

2015 р.
1199777
470688

857

-135902

-113841

-215652

729089

134649

219300

340349

100473

236039

135506

83398

226508

-115179

965128

366449

572163

723024

944885

969046

501955

655561

949532

829706

1934174

237832

331480

415754

585950

303853

-236975

-467382

-529595

-801602

425236

-102326

-248082

-189246

-701129

661275

264123

324081

533778

243756

1630321

Нестійкий фінансовий стан

Абсолютна
фінансова
стійкість

Проведені розрахунки в табл. 2 дали можливість достовірно
визначити тип фінансової стійкості досліджуваного підприємства за
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останні роки. Таким чином, з 2011 р. по 2014 р. ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
відзначилось нестійким фінансовим станом, який характеризується
недостатньою

ліквідністю,

періодичною

неплатоспроможністю,

виникненням потреби у пошуку додаткових ресурсів для фінансування.
Однак, в даному випадку є перспектива відновлення платоспроможності,
що й сталося в 2015 році, в якому підприємство вийшло на абсолютну
фінансову стійкість (зустрічається на практиці дуже рідко). Абсолютній
фінансовій стійкості притаманні наступні ознаки: абсолютна ліквідність,
поточна та перспективна платоспроможність, відсутня потреба в кредитах,
забезпечення запасів власними оборотними коштами.
Стратегія управління фінансовою стійкістю має відповідати вимогам
антикризового

управління

фінансами

підприємства

і

передбачати

раціоналізацію обігу обігових засобів та оптимізацію структури джерел їх
фінансування; забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів і
високу ефективність їх використання; забезпечення необхідного рівня
самофінансування свого виробничого розвитку за рахунок прибутку,
оптимізації податкових платежів, забезпечення найефективніших умов і
форм залучення позикових коштів відповідно до потреб підприємства [7,
c. 243-244].
Чинниками забезпечення фінансової стійкості сучасного підприємства
як відкритої соціально-економічної системи є не тільки його внутрішній
потенціал, спрямований на досягнення цілей економічного розвитку, а й
зовнішні економічні умови, які значно впливають на продуктивну силу
(ефективність) фінансово-економічного потенціалу будь-якого суб’єкта
економіки. Вдосконалення методичних підходів до оцінювання фінансової
стійкості та платоспроможності підприємства належить до найважливіших
проблем аналізу, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести
до неплатоспроможності підприємства та відсутності фінансових ресурсів
для забезпечення розвитку підприємства [4, с. 39].
Висновки. Застосування аналітичних процедур під час проведення
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незалежної перевірки є одним з найважливіших аспектів аудиторської
діяльності, даючи змогу виявити незвичайні факти, потенційні зони
ризику, а також одержати ефективну основу аудиторських доказів.
Поєднання аналітичних процедур з іншими методами аудиту має бути
найоптимальнішим для забезпечення його ефективності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ У СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Під час написання статі було розглянуто особливості та методику
організації обліку поточних зобов'язань, згідно з діючими методичними
рекомендаціями. Наведено основні завдання організації обліку поточних
зобов’язань.
Ключові слова: зобов’язання, поточні зобов’язання, організація обліку
зобов’язань, регістри обліку.
Постановка проблеми: Під час функціонування підприємств на
ринку активізуються їх економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами,
що зумовлюють виникнення поточних зобов'язань. Оскільки підприємство
являється джерелом формування та фінансування активів, останні
виконують важливу роль у господарській діяльності підприємств.
Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність
суб'єктів господарювання, поточні зобов'язання потребують ефективного
управління грошовими потоками, контролю за фактичним станом
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розрахунків, особливо під час фінансової кризи. Усе це можливо, та лиш за
умови, що керівник буде приймати рішення на основі достовірної, якісної
та адекватної інформації про заборгованість, яка формується в системі
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практичними та
методичними

питаннями

організації

обліку

поточних

зобов’язань

займались багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Білуха М. Т.,
Грабова Н. М., Завгородній В. П., Кужельний М. В., Линник В. Г.,
Ткаченко Н. М., П. Хомін. Проте залишається коло питань, що потребують
подальшого вивчення.
Мета

дослідження:

Метою

написання

статті

є

визначення

особливостей організації обліку поточних зобов’язань підприємства,
характеристика існуючих форм бухгалтерського обліку, висвітлення
недоліків рекомендованих регістрів бухгалтерського обліку в частині
обліку поточних зобов'язань, а також наведення пропозицій щодо їх
удосконалення.
Викладення основного матеріалу:

Відповідно до П(С)БО 11

«Зобов’язання » поточні зобов’язання характеризуються, як зобов'язання,
які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або
повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати
балансу[1].
Для того щоб розглядати у подальшому зобов’язання, організацію їх
обліку, на сам перед потрібно звернути увагу на склад поточних
зобов’язань, що наведені на рисунку 1.
У сучасному стилі ведення господарської діяльності, кредити і
позики є одним із головних джерел формування оборотних засобів
торгівельних підприємств. Проте слід зауважити, що позикові ресурси,
зокрема банківські кредити, досить затратні.
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Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Короткострокові векселі виданні
Кредиторська заборгованість за товари, роботи ,
послуги

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з страхування
з оплати праці
Інші поточні зобов’язання

Рисунок 1. Склад поточних зобов’язань
Саме тому підприємству насамперед потрібно об'єктивно оцінити, чи
потребують вони даної банківської позики. Кредитування можна уникнути
різними шляхами: домовитись із постачальником про відстрочення
платежу за роботи і послуги, здійснити продаж власних оборотних чи
необоротних активів, які не використовуються, тощо.
Банківський кредит надається суб’єктам кредитування всіх форм
власності на комерційній договірній основі за умов дотримання принципів:
забезпеченості,
використання.

повернення,
Організація

строковості,

обліку

розрахунків

платності,
з

банком

цільового
повинна

забезпечити контроль за одержанням та своєчасним погашенням позик
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банків. Важливим етапом організації обліку кредитів банку буде
забезпечення умов для підготовки необхідного банку пакета документів та
кредитного договору [2].
Ще виділяють один вид поточних зобов'язань, а саме поточна
заборгованість за довготерміновими зобов'язаннями, інформація про яку
відображається на рахунку 61 за однойменною назвою. Частина
довгострокової позики, яка підлягає погашенню в термін 12 місяців,
списується на рахунок 61. Завданням організації обліку є своєчасне
переведення заборгованості із однієї категорії до іншої. Достовірність
інформації про одержання кредитних коштів на рахунок підприємства
підтверджується випискою банку. Аналітичний облік за всіма видами
позик організовується за самими банками в розрізі кредиту окремо та за
строками погашення кредиту [4].
У практиці також виділяють такий вид заборгованості, як розрахунки
з постачальниками і підрядниками. Заборгованість перед ними виникає
через розрив у часі моменту переходу права власності на придбані товари,
виконані роботи чи надані послуги з моментом їх оплати. Облік
розрахунків із постачальниками і підрядниками за одержані товарноматеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведеться на рахунку
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"[3].
У організації обліку розрахунків з постачальниками та покупцями
доцільно б було застосовувати такі заходи: вибір форми розрахунків, яка
найбільш сприятлива для даного підприємства; розробка картотек різних
реквізитів

усіх

аналітичного

постачальників;
й

синтетичного

формування
обліку;

методики

й

встановлення

техніки
порядку

документування розрахункових операцій й оперативного контролю за
станом розрахунків. Організація обліку з постачальниками повинна
забезпечити своєчасну перевірку розрахунків та попередження прострочки
кредиторської

заборгованості.

Організація

аналітичного

обліку

розрахунків з постачальниками має забезпечити можливість отримання
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необхідних даних по: акцептованих та інших розрахункових документах,
термін оплати яких не настав; неоплачених у строк розрахункових
документах за невідфактурованими поставками; прострочених оплатою
векселях; отриманих комерційних кредитах. Аналітичний облік слід
організовувати окремо за кожним контрагентом у розрізі кожного
документа (рахунку) на сплату. Оперативний контроль розрахунків з
постачальниками слід здійснювати підрозділами з обліку матеріалів.
Одним із важливих етапів організації обліку поточних зобов’язань є
організація обліку зобов’язань з розрахунків. Організація обліку з
розрахунків буде мати свої особливості та завдання для різних ділянок
облікової роботи. Виходячи з цього, організація обліку розрахунків з
підзвітними особами передбачає встановлення переліку посад, яким
дозволяється видача грошей під звіт; оформлення наказом по підприємству
(щоквартально)

ліміту

підзвітних

сум

для

кожного

структурного

підрозділу підприємства й підзвітної особи; розробку порядку видачі
грошей й представлення авансових звітів; розробку методики й техніки
обробки авансових звітів, їх синтетичного й аналітичного обліку. Облік
праці та заробітної плати слід розглядати як одну з підсистем у загальній
інформаційній системі обліку й контролю. Її організація передбачає
вирішення таких завдань: облік особистого складу підприємства й
контроль за його рухом та якісним складом; облік робочого часу й
виробітку працівників, контроль за використанням робочого часу й
виконанням норм; облік заробітної плати й розрахунків з робочими й
службовцями, а також контроль за оплатою праці й додержанням планів;
організація роботи облікового апарата. Організація обліку і контролю
заробітної плати складатиметься з вибору та впровадження в практичну
діяльність методів, способів, прийомів збору й обробки інформації, а
також технічних засобів обліку й оргтехніки, які найбільш відповідатимуть
конкретним умовам підприємства й дозволять з мінімальними витратами
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та у встановлені строки отримати інформацію, необхідну для управління
виробництвом. [2].
До основних передумов раціональної організації обліку праці слід
віднести наявність кваліфікованих обліковців та засобів механізації обліку,
детальне планування праці, наявність нормативних матеріалів з обліку
праці тощо.
Отже, виходячи із вище перечисленого, можна систематизувати та
узагальнити для всіх видів поточних зобов’язань наступні завдання
організації обліку, на сам перед потрібно забезпечити процес обліку
зобов’язань кваліфікованими обліковцями та засобами механізації обліку,
установити

наказ

відповідатимуть

по
за

підприємству переліку посадових
правильність

розрахунків,

осіб,

які

своєчасність

їх

документального оформлення; визначення порядку синтетичного та
аналітичного

обліку.

У

ході

господарської

діяльності

вибрати,

упровадження методи, способи, прийоми збору та обробки інформації.
Забезпечити

своєчасну

перевірку

розрахунків

та

попередження

несвоєчасної виплати кредиторської заборгованості, розробити графіки
платежів,

картотеки

реквізитів,

систематизувати

інформацію

про

кредиторів.
У процесі написання статті було виявлено, що головною метою
організації обліку є насамперед створення системи інформаційного
забезпечення системи управління. Першочерговими завданнями організації
обліку поточних зобов’язань є раціоналізація самого обліку, забезпечення
керуючого

апарата

оперативною

інформацією

про

стан

поточної

кредиторської заборгованості підприємства для прийняття зважених
управлінських рішень.
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О. Костенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
В статті розглянуто особливості відображення в обліку витрат на
виплати працівникам, доцільність раціональної організації обліку витрат
на оплату праці, використання первинних документів.
Ключові слова: облік, витрати, заробітна плата, організація обліку,
первинний документ.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. В сучасних умовах функціонування вітчизняних
підприємств бухгалтерський облік можна вважати центром управлінської
інформаційної

системи, оскільки його дані

використовується

для

прийняття ефективних управлінських рішень. Жодне підприємство не
може існувати без своїх працівників, і, відповідно, витрат на виплати
працівникам. Якісне обліково-аналітичне забезпечення сприяє розв’язанню
економічних проблем, а тому актуальним напрямком проведеного
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дослідження є оцінка сутності та ефективності системи організації обліку
витрат на виплати працівникам.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значний внесок в
дослідження питань удосконалення організації обліку витрат на виплати
працівникам зробили такі вітчизняні науковці: Ф. Бутинець, С. Голов,
З. Гуцайлюк, Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Лінник, М. Пушкар, В. Сопко,
М. Чумаченко та ін.
Метою статті є дослідження особливостей організації обліку витрат
на оплату праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Заробітна плата – це
облікова категорія, що відображається з одного боку як елемент витрат
підприємства, а з іншого як дохід працівника. Облік витрат на оплату праці
базується на врахуванні обох цих величин і правильність нарахування
заробітної плати контролюється як адміністрацією підприємства, так і
самими працівниками. В зв’язку з чим, вагомого значення набуває
оптимізація всіх чинників і засобів виробництва. У свою чергу оплата
праці виступає як винагорода працівникам у відповідності із кількістю і
якістю вкладеної ними праці [1].
Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис, що
являє собою – внутрішній нормативний документ, у якому викладено
перелік посад (професій), передбачених на підприємстві, із зазначенням їх
посадових окладів.
Облік особового складу працівників має забезпечити систематичне
одержання даних про кількість працівників на підприємстві, а також за
його структурними підрозділами, про склад працівників за статтю, віком,
категоріями персоналу, посадами, спеціальностями, освітою, стажем
роботи та іншими ознаками.
Основним

документом,

що

регулює

трудові

відносини

між

працівниками і підприємством, є колективний договір. У ньому
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встановлюються взаємні зобов’язання сторін: власника чи уповноваженого
ним органа (керівника підприємства, дирекції), з одного боку, і колективу
найманих працівників в особі його виборного органа (профспілкового
комітету, ради трудового колективу) за регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних відносин, з іншої сторони [2].
Організація оплати праці в Україні здійснюється згідно з чинними
нормативно-правовими

актами.

Так, трудові

відносини

в

Україні

регулюють: Кодекс законів про працю України та Закон України «Про
оплату праці». Методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формі) за роботи,
виконані

працівниками,

та

її

розкриття

у

фінансовій

звітності

підприємствами визначені П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 26 «Виплати
працівникам».
Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-якому
підприємстві бухгалтер керується документами з даного питання, до яких
належать законодавчі та нормативні акти.
Об’єкти організації обліку витрат на оплату праці за своїм складом
майже ідентичні на усіх підприємствах, але на технологію обліку та роботу
бухгалтерії впливають особливості організації виробництва, від яких вона
безпосередньо залежить.
Проект організації витрат на оплату праці складається з таких
частин:
- загальні положення;
- організація обліку відпрацьованого робочого часу;
- організація обліку виробітку;
- організація нарахування заробітної плати;
- організація виплати заробітної плати та організація роботи апарату
бухгалтерії в цілому.
Необхідність облікової політики підприємства встановлена в
законодавчому порядку, зокрема, Законом України «Про бухгалтерський
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облік та фінансову звітність в Україні» [3].
Оплата праці та витрати, пов’язані з виплатами працівникам
виступають одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку
кожного суб’єкта господарювання, і багато в чому визначають собівартість
готової продукції. Облік повинен не тільки відображати дотримання
інтересів працівників, але й сплату єдиного соціального внеску, податку з
доходів фізичних осіб. Організація обліку оплати праці повинна бути
єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів
обліку, тому облік витрат на виплати працівникам повинен забезпечити:
– точне і своєчасне документальне оформлення даних;
– відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу
кожним працівником;
– правильне нарахування оплати праці і відображення її на
відповідних бухгалтерських рахунках;
– здійснення відрахувань і утримань із заробітної плати відповідно
діючого законодавства;
– контроль за використанням фонду оплати праці, за динамікою його
зростання або зменшення;
– дотримання порядку розподілу оплати праці за об’єктами
бухгалтерського обліку;
– повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати
праці;
– своєчасне складання і подання звітності щодо оплати праці [2].
Слід врахувати пропозиції вченого І.М. Щирби стосовно сутності
облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства
щодо витрат на оплату праці та інших виплат персоналу на підприємстві як
цілісної системи [4]. Облікова політика оплати праці повинна охоплювати
всі аспекти облікового процесу – організаційний, методичний і технічний.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», витрати на оплату праці визнаються
витратами звітного періоду внаслідок або зменшення активів, або
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збільшенням зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5].
До складу елементу «Витрати на оплату праці» відповідно п.23
П(С)БО 16 включаються заробітна плата за окладами і тарифами, премії та
заохочення,

матеріальна

допомога,

компенсаційні

виплати,

оплата

відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці
[5].
Наступні зміни облік оплати праці зазнав після введення П(С)БО 26
«Виплати працівникам», який визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про виплати за роботи, виконані
працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності [6].
В наказі про облікову політику в частині обліку оплати праці
необхідно відображати усі принципові питання, відповідальність за
визначення яких, згідно з законодавством, покладена на власника
підприємства.
Основними питаннями, що підлягають відображенню в наказі про
облікову політику в частині оплати праці та виплат персоналу є:
визначення системи та форми оплати праці; встановлення системи
нормування праці; порядок відображення на рахунках бухгалтерського
обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. Оскільки прийоми
облікової політики визначаються певними принципами, вони повинні
найповніше розкритись при методичному обґрунтуванні обліку оплати
праці на підприємстві.
В

сучасних

умовах

господарювання

на

підприємствах

застосовуються дві основні системи оплати праці: почасова і відрядна.
Основна відмінність між цими системами полягає у способі обліку витрат
праці: при почасовій ведеться облік відпрацьованого часу, а при відрядній
– облік виготовленої продукції відповідної якості або облік виконаних
працівником операцій. При почасовій системі оплати праці мірою праці є
відпрацьований час, тому заробітна плата працівнику нараховується
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відповідно до відпрацьованого ним часу і його тарифної ставки.
Відрядна система оплати праці – це вид оплати праці, при якому
праця оплачується виходячи з обсягу виконаних робіт з врахуванням
складності і умов праці. Дана система передбачає, що за виконання
певного обсягу робіт відбувається нарахування заробітку виходячи з
тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи та встановленої норми
виробітку.
Крім зазначеного вище, організація обліку праці та її оплати
включає: організацію документування відпрацьованого робочого часу;
організацію документування виробітку; організацію аналітичного і
синтетичного обліку заробітної плати як у розрізі працівників, так і у
цілому по підприємству, організацію виплати заробітної плати, а також
узагальнення інформації у формах фінансової та статистичної звітност.
Облік особового складу та його руху на підприємстві організовується
відділом кадрів, але його окремі питання тісно пов’язані із бухгалтерським
обліком. Зокрема, для нарахування заробітної плати використовують
документи про призначення працівників на певну посаду або робоче місце,
їх переведення на інші посади, надання відпусток, преміювання, тому
терміни і порядок їх представлення узгоджуються з бухгалтерією. Форми
первинних документів з обліку руху особового складу

(«Наказу

(розпорядження) про прийняття на роботу» (форма № П-1); «Особової
картки працівника» (форма № П-2); «Наказу (розпорядження) про надання
відпустки» (форма № П-3); «Наказу (розпорядження) про припинення
трудового договору (контракту)» (форма № П-4) затверджуються
відповідними нормативними документами.
Форми інших документів, наприклад, обхідного листка при
звільненні,

акту

про

присвоєння

вищого

розряду

розробляються

безпосередньо підприємством. У відділі кадрів обов’язково формується
особова справа для кожного працівника.
Облік витрат на оплату праці повинен починатися і починається з
1018

первинних документів. Первинні документи з оплати праці, що надходять
до бухгалтерії підприємства, після перевірки і опрацювання групують за
ідентифікаційними номерами працівників і використовують для складання
розрахунково-платіжних відомостей.
Розрахунково-платіжні відомості є основним документом, який
використовується

для

оформлення

розрахунків

з

робітниками

і

службовцями. Вони містять інформацію про всі нарахування за видами
оплат, утримання із заробітної плати і суми, що належать видачі на руки.
Після розрахункової обробки первинних документів по обліку
виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для
розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які
узагальнюють статистичні дані по розрахунках з персоналом.
Бухгалтерські документи використовуються для первинної реєстрації
та обґрунтування всіх господарських фактів, явищ і процесів. Створення
форм

документів,

формування

різних

первинних,

проміжних

та

підсумкових даних та показників, складання звітності потребує заздалегідь
продуманої системи процедур руху облікової інформації як у просторі, так
і у часі. Упорядкованість цього процесу тобто руху документів та
виконання різних робіт, у практиці називають документообігом (а в умовах
комп'ютеризації – рухом первинних даних).
Окрім

нарахування

заробітної

плати,

бухгалтерія

проводить

розрахунок і облік певних відрахувань, таких, як: внески на соціальне
страхування, у випадках, передбачених законодавством; податок з доходів
фізичних осіб; інші покладені на власника обов'язки утримання певних сум
із заробітної плати за виконавчими листами на підставі судових рішень,
постанов адміністративних органів про накладення адміністративних
штрафів тощо. Відповідні нарахування та відрахування знаходять своє
відображення в розрахунково-платіжній відомості працівника.
Нарахування оплати праці може здійснюватися за складеними
трудовими угодами та актами приймання виконаних робіт. Всі первинні
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документи з нарахування заробітної плати підписують керівники
структурних підрозділів, в яких виконувались відповідні роботи. Потрібно
чітко розуміти, що нічиєї заробітної плати немає. Завжди має бути
конкретний об’єкт, з яким пов’язане нарахування заробітної плати [7].
Регістром

аналітичного

обліку

розрахунків

за

виплатами

працівникам є особова картка розрахунків з кожним працівником.
Організація

синтетичного

обліку

розрахунків

за

виплатами

працівникам відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню
регістрів бухгалтерського обліку здійснюється:
1) в Журналі 5 в Розділі 3 (для підприємств, що ведуть облік витрат
лише з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності»);
2) в Журналі 5А в Розділах 3А і 3Б (для підприємств, що ведуть
облік витрат з використанням рахунків класів 8 «Витрати за елементами»
та 9 «Витрати діяльності»).
Також підприємства можуть формувати регістри синтетичного
обліку, відповідно до особливостей діяльності свого підприємства та
потреб управління, за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм
ведення бухгалтерського обліку.
В умовах сьогодення не менш актуальними та дискусійними
питанням організації обліку є те, що персонал підприємства не є об’єктом
бухгалтерського обліку, проте багато елементів, пов’язаних з підвищенням
конкурентоспроможності персоналу, а саме: витрати на найм, підготовку,
підвищення

кваліфікації,

соціальне

забезпечення,

оплату

праці

–

потребують облікових записів та розрахунків.
Підприємства, як юридичні особи, витрачають ресурси чи несуть
зобов’язання при придбанні технічних та наукових знань. На сучасному
етапі міжнародні стандарти фінансової звітності та національні стандарти
бухгалтерського обліку витрати, пов’язані с персоналом визнають
витратами періоду.
Однак, зазначені витрати реально здійснюються як довгострокові
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інвестиції для одержання економічних вигід у наступному. Тому, деякі
науковці пропонують відображати інвестиції у персонал на окремому
позабалансовому рахунку внаслідок того, що вони є активами, які не
належать підприємству. Інші науковці, враховуючи інвестиційну природу
витрат у персонал, висловлюють думку, з якою слід погодитися, що
відображення людського капіталу повинно відбуватися на окремому
активному синтетичному рахунку «Інвестиції у персонал», включеному до
Плану

рахунків

та

Інструкції

про

застосування

Плану

рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій [8].
Висновки. Адекватне відображення витрат на персонал у системі
бухгалтерського обліку в сучасних умовах забезпечить прозорість та
достовірність інформації для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень.
Раціональне використання персоналу підприємств, високий рівень
продуктивності праці та відповідна система її оплати забезпечить
зростання обсягів продукції та підвищення ефективності виробництва.
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Мета статті – визначення основних завдань аудиту дебіторської
заборгованості, освоєння методики аудиту дебіторської заборгованості.
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів.
Дебіторська

заборгованість

-

сума

заборгованості

дебіторів

підприємству на певну дату.
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської
заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та
буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна

дебіторська

заборгованість

-

сума

дебіторської

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або
буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан
підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з
господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і
результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена
дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності,
підлягає віднесенню на збитки підприємства.
Сучасна практика пропонує два основні способи управління
дебіторською заборгованістю на підприємстві: самостійне управління
заборгованістю, тобто процедура стягнення заборгованості починається
підприємством-кредитором самостійно, власними силами і методами, і
передання управління заборгованістю на аутсорсинг . При самостійному
управлінні

заборгованістю

використовуються

виключно

ресурси

підприємства (трудові, фінансові, технічні). Для цього в організації можуть
створюватися спеціалізовані служби: кредитні контролери, служби безпеки
тощо.
Аутсорсинг (зовнішнє управління) дозволяє доручити роботу із
заборгованістю організації, яка спеціалізується саме на такій діяльності.
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Головною перевагою аутсорсингу є те, що він дає можливість
підприємству ефективно вирішувати ті завдання, якими самостійно
займатися або дорого, або неможливо через нестачу ресурсів. Головною
запорукою успіху таких компаній є мінімізація строку повернення
найбільшої частки боргів.
Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється на:
- дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;
- векселі отримані;
- дебіторську заборгованість за розрахунками;
- іншу поточну дебіторську заборгованість.
Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості відбувається її
класифікація за певними критеріями:
1) строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом;
2) об’єкти щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
3) своєчасність погашення.
При проведенні аудиту дебіторської заборгованості виникає ряд
проблемних питань, які потребують негайного вирішення. До таких
питань слід віднести:
1) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних
видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
2)
дебіторської

особливості

відображення

заборгованості

та

в

оцінки

обліку
поточної

довгострокової
дебіторської

заборгованості за товари, роботи і послуги;
3) застосування при проведенні аудиту вітчизняних підприємств
зарубіжних методик, що не завжди доцільно через відсутність необхідного
обсягу вірогідної та доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами;
4)

відсутність

наукових

і

практичних

розробок форм

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської
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діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх
звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам.
Основні методи і прийоми проведення аудиту:
Аудит має свій метод дослідження, який ґрунтується на основних
положеннях діалектичних методів пізнання і на законах політичної
економії. В аудиторській практиці використовується аналіз, який тісно
пов’язаний із синтезом. В тісному зв’язку з ним є такі категорії пізнання як
індукція і дедукція. Таким чином об’єкт вивчається від часткового до
загального.
Дедукція – спосіб логічного мислення, який полягає у русі від
загального до одиничного. Дедуктивний метод використовують аудитори
при вивченні фінансово-господарської діяльності підприємства, системи
бухгалтерського обліку і взагалі ефективності системи управління. Таким
чином індуктивні та дедуктивні методи в практиці використовуються
взаємопов’язано.
Методи аудиту – сукупність способів, прийомів для дослідження
стану об’єктів, що вивчаються. Їх можна згрупувати так:
1)прийом, що дозволяє вивчити кількісний та якісний стан об’єкта;
2) дозволяє визначити відхилення фактичного стану від діючих
норм;
3) пов’язані з оцінкою стану об’єкту (в минулому, теперішньому і
майбутньому).

Мета

аудиту

дебіторської

заборгованості

–

це

підтвердження достовірності, повноти, реальності та законності обліку
дебіторської заборгованості у звітності, тобто в балансі підприємства.
Задачі, що стоять перед аудитором наступні:
•

оцінювати систему внутрішнього контролю за дебіторською

заборгованістю, для чого необхідно визначити сильні та слабкі сторони
контролю, що впливають на проведення щорічних аудиторських процедур;
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•

виявити дані, які можна використовувати при щорічних

аудиторських процедурах;
•

скласти програму та методику проведення аудиту дебіторської

заборгованості;
•

здійснити аудит дебіторської заборгованості;

•

видати кваліфікований аудиторський висновок, якщо це є

можливим.
Джерелами

інформації

для

проведення

аудиту

дебіторської

заборгованості являються:
-

нормативні документи по аудиту;

-

річна та квартальна звітність;

-

головна книга;

-

касова книга;

-

регістри синтетичного та аналітичного обліку;

-

первинні документи за період.

Методи контролю, які застосовуються при аудиті дебіторської
заборгованості:
1.

Нормативно-правове

регулювання,

тобто

визначення

законності заборгованості, правомірності господарських операцій, в
результаті яких вона виникла.
2.

Документальний,

тобто

перевірка

документального

підтвердження сум заборгованості, перевірка регістрів синтетичного та
аналітичного обліку у співставленні з даними первинних документів,
розрахунково-обчислювальні перевірки та ін.
3.

Фактичний, тобто інвентаризація дебіторської заборгованості.

Отже, ознайомившись з методикою проведення аудиту дебіторської
заборгованості, можна сказати, що аудиторові потрібно опрацювати великі
обсяги інформації для проведення перевірки. Перевірка потребує значних
зусиль та багато часу, можна стверджувати, що дебіторська заборгованість
є важливою частиною складного механізму – підприємства.
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УДК 657.6 (045)
Ю. Машкара
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУДИТ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У роботі розглянуто роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової
звітності. Запропоновано алгоритм збору аудиторських доказів при
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проведенні аудиту фінансової звітності в рамках сучасних вимог норм і
законів.
Ключові слова: аудит фінансової звітності, аудиторські докази,
фінансова звітність, аудиторська діяльність, аудиторська перевірка.
Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин господарська
діяльність кожного підприємства являється предметом дослідження
значного кола зацікавлених осіб. В останні роки питанню проведення
аудиту приділяється суттєва увага. Проте, варто зазначити, що методика
аудиту фінансової звітності залишається найменш розробленою.
В наукових працях пріоритетне місце відведено аудиту методиці
аудиту об’єктів бухгалтерського обліку. Проте питання загальної методики
аудиту

фінансової

звітності

суб’єктів

господарювання

вивчені

недостатньо.
Метою статті є формування теоретичних засад і розробка практичних
рекомендацій щодо напрямів розвитку аудиту фінансової звітності в
ринкових умовах. Відповідно до поставленої мети, у процесі здійснення
дослідження

необхідно

обґрунтувати

доцільність

розвитку

аудиту

фінансової звітності і розробити пропозиції щодо його методики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
вивчення теорії і методології аудиту фінансової звітності внесли провідні
вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, А.В. Бодюк, Я.А. Гончарук, Г.М. Давидов,
Н.І. Дорош, О.А. Петрик, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, а також
зарубіжні автори: Р. Адамс, Е.А. Аренс, Е.Н. Гутцайт, Г.Р. Дженик, Р.
Додж, Дж.К. Лоббек, Р.К. Маутц, В.І. Подольський, Дж. Робертсон, А.Д.
Шеремет.
В той же час проблемі вдосконалення аудиту фінансової звітності в
ринкових умовах приділялось недостатньо уваги. Відповідно це і
визначило напрям дослідження.
Результати

дослідження.

Достовірність

обліку

та

фінансової

звітності, аналіз головних причин невідповідності звітності та реальної
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картини господарюючого суб'єкта, а також контроль ефективності
операційної діяльності є актуальними питаннями в ринкових умовах
функціонування.
До головних цілей фінансової звітності є забезпечення потрібною
інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів, достовірність якої має
бути підтверджена відповідним аудиторським висновком.
Для досягнення основної мети аудиту – формування об'єктивної
думки про достовірність фінансової звітності – аудитор повинен
забезпечити отримання достатньої кількості необхідних аудиторських
доказів. Відповідно склад і зміст фінансової звітності визначають завдання
комплексного задоволення інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх
користувачів. В процесі аудиторської перевірки кожен елемент фінансової
звітності виконує функції надання інформації в певному розрізі.
Відповідно при формуванні незалежного аудиторського висновку про
достовірність звітності має значення не тільки отримати уявлення про
правильність складання її форм, а й той момент, наскільки зміст кожного
елемента

наданої

суб’єктом

господарювання

звітності

відповідає

поставленим завданням (табл. 1).
Таблиця 1.
Програма аудиту фінансової звітності підприємства [80, с. 129]
Форми звітності
Форма
«Баланс»

Процедури аудиту фінансової звітності

№

1 - вивчення відповідності даних звітності даним Головної книги;
- вивчення виявлених виправлень у Головній книзі і звітності;
- вивчення наявності «червоного сторно» в регістрах, Головній
книзі;
- вивчення правильності перенесення даних Головної книги у
фінансову звітність;
- встановлення правильності розрахунку відстрочених
податкових активів або зобов'язань.
Форма № 2 «Звіт - виручку від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг);
про
фінансові - величину податку на додану вартість і акцизний збір;
результати»
- валовий прибуток;
- фінансові результати від операційної діяльності;
- фінансові результати від звичайної діяльності; чистий прибуток
(збиток); порівнювальні елементи операційних витрат.
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Продовження таблиці 1.
Форма № 3 «Звіт
про рух грошових
коштів»
Форма № 4 «Звіт
про
власний
капітал»
Форма
№
5
«Примітки
до
річної фінансової
звітності»

- рух коштів у результаті
фінансової діяльності.

операційної,

інвестиційної

та

- результати руху власного капіталу (статутного, пайового,
додаткового, іншого додаткового, резервного), нерозподіленого
прибутку, неоплаченого та вилученого.
- рух нематеріальних активів, основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів та нарахування амортизації,
- рух капітальних та фінансових інвестицій, утворення доходів і
витрат, залишків грошових коштів,
- рух забезпечення і резервів, зміни вартості запасів, наявності
дебіторської заборгованості, розміру нестач і витрат від псування
цінностей

Звітність є зведеним бухгалтерським документом, показники якого
дозволяють виконувати бухгалтерським обліком покладених на нього
функцій. Серед них важливе місце займає сприяння збереженню майна
власників, можливість розрахунку і аналізу фінансових результатів кожної
із господарських операцій підприємства та представлення інформації про
результати діяльності для формування виважених управлінських рішень
[1].
У наукових працях послідовність вивчення фінансової звітності
аудитором представлено у трьох етапах (рис. 1).
До головних форм фінансової звітності відносять баланс і звіт про
фінансові результати. Всі інші форми фінансової звітності є по суті
аналітичними розшифровками або доповненнями до зазначених двох. В
той же час основне змістовне навантаження зі списку фінансових форм в
характеристиці майнового та фінансового стану підприємства забезпечує
бухгалтерський баланс. Саме до нього може бути зведена будь-яка форма
фінансової звітності. Мету та процедури аудиту фінансової звітності
наведено в таблиці 1. Розглянемо детально кожний з етапів. На етапі 1 –
загальна перевірка фінансової звітності – аудитор повинен розпочати
дослідження звітності із застосування формальної та нормативно-правової
перевірки, тобто з визначення відповідності форм звітності затвердженим
нормативним документам, що регулюють порядок її заповнення.
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Послідовність вивчення фінансової звітності аудитором

Етап І. Перевірка фінансової звітності за формою
 Повнота заповнення реквізитів і граф звітності;
 Правильність показників на початок звітного періоду;
 Дотримання строків і термінів подання фінансової звітності.

Етап ІІ. Перевірка правильності складання кожної форми
 Арифметична перевірказвітності
кожної з форми;
 Вивчення правильності ведення обліку;
 Перевірка відповідності показників звітності даним обліку.

Етап ІІІ. Перевірка узгодженості показників форм
фінансової звітності
Рисунок 1. Порядок перевірки фінансової звітності в аудиті
Основним завданням формальної перевірки аудитора є встановлення
за

допомогою

візуального

огляду

дотримання

усіх

передбачених

нормативними документами вимог щодо оформлення форм звітності, а в
них - обов'язкових реквізитів, правильності заповнення відповідних рядків
і граф звітності.
На цьому етапі звітні форми перевіряються щодо:
1) Правильності заповнення їх адресної частини, тобто аудитор
повинен встановити наявність в кожному звіті заголовної частини, де
вказується:

найменування

звіту,

звітний

період

або

звітна

дата,

найменування підприємства та його організаційно-правова форма, одиниця
виміру і формат подання числових показників, форма власності, згідно до
Класифікатора форм власності, повна поштова адреса. Аудитор також
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перевіряє відповідність зазначеного в звітності виду діяльності із
зазначеним

в

установчих

документах,

адже

від

цього

залежить

правильність класифікації доходів і витрат підприємства, звітність якого
досліджується;
2) Повноти заповнення реквізитів і показників рядків і граф звітності;
перевіряється чи у правильних одиницях виміру (тисячах гривень з одним
знаком після коми) складено звітність, чи проставлені прочерки в тих
рядках звітності, які не містять жодних показників. У результаті
встановлюється наявність та правильність обов’язкових реквізитів форм
звітності (підписів відповідальних осіб, печатки підприємства), відсутність
чи помилковість яких може свідчити про недостовірність наданої для
дослідження звітності.
3) Правильності заповнення граф «На початок періоду», «За
попередній

період»

форм

звітності.

Встановлюється

правильність

показників зазначених граф за допомогою порівняння їх з даними звітності
за відповідні попередні періоди.
На етапі ІІ після вивчення форм звітності за допомогою формальної
перевірки аудитор розпочинає наступний етап вивчення звітності – її
перевірку за змістом, у розрізі кожної з форм. Даний етап розпочинають з
проведення арифметичної перевірки кожної із наданих аудитору форм
звітності. Арифметична перевірка полягає у визначенні правильності
обчислених підсумкових показників форм звітності. За допомогою
проведення

арифметичної

перевірки

виявляються

невідповідності

показників у межах однієї форми. Найчастіше такі помилки допускаються
при підрахунку проміжних підсумкових показників звітності.
Невід’ємною частиною цього етапу роботи аудитора є перевірка
дотримання

підприємством

принципів

бухгалтерського

обліку

та

фінансової звітності, передбачених для складання та подання фінансової
звітності підприємства. Очевидно, що визначення відповідності звітності
принципам бухгалтерського обліку можливе завдяки порівнянню цих
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показників

з

даними

засновницьких

і

розпорядчих

документів

підприємства, синтетичного та аналітичного обліку, а в окремих випадках первинних і зведених документів базового підприємства.
На цьому етапі аудитором перевіряється:
1) Наявність Наказу про облікову політику, вивчення його змісту та
дотримання методики ведення обліку затвердженої наказом. Тобто
аудитор визначає відповідність обраної облікової політики чинному
законодавству України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку,
встановлює правильність відображення об’єктів обліку щодо зазначених в
обліковій політиці принципів та методів. Також аудитор перевіряє
затверджений на підприємстві робочий план рахунків, наявність посадових
інструкцій, вибір форми ведення обліку, встановлений порядок проведення
інвентаризації майна та зобов’язань.
2) Відповідність

проведеної

оцінки

вимогам

П(С)БО,

даним

інвентаризації та Наказу про облікову політику. При перевірці фінансової
звітності аудитор звертає увагу на правильність оцінки основних засобів,
нематеріальних активів, незавершеного виробництва, оцінки запасів тощо.
У зв’язку з цим йому необхідно встановити відповідність оцінки
господарських засобів вимогам П(С)БО та Наказу про облікову політику, а
саме: визначити чи відповідають відображені витрати звітного періоду; чи
повністю відображені витрати та доходи; чи вірно розраховані податки на
підприємстві і таким чином відображені в звітності; чи підтверджується
реальність статей балансу даними інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів, актами взаємозвірки розрахунків, виписками
банку, видатковими та прибутковими касовими ордерами та іншими
документами.
3) Правильність,

якість

та

своєчасність

складання

первинних

документів.
Бланк, на якому складено документ має відповідати вимогам
законодавства чи затвердженій типовій формі. Документ не повинен
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містити будь-які підтирання або виправлення, тому що це може викликати
сумнів щодо законності здійсненої операції. Також не допускається
заповнення не всіх реквізитів, і особливо відсутність печаток, штампів,
підписів, дат. Все це свідчить про неякісне складання документу.
Неякісним документ вважається і у випадку його заповнення простим
олівцем.
4) Відповідність даних первинних документів регістрам обліку. Для
перевірки правильності та відповідності відображення господарських
операцій, що містяться в первинних документах регістрам бухгалтерського
обліку аудитору доцільно буде застосувати прийом взаємної перевірки.
На етапі 3 проводиться перевірка ув'язки показників різних форм
фінансової звітності за один і той же звітний період. Це пов’язано з тим,
що окремі статті балансу і даних іншої фінансової звітності повинні
відповідати один одному. У процесі вивчення фінансової звітності
з'ясовують узгодженість показників форм між собою, керуючись при
цьому Методичними рекомендаціями з перевірки порівняності показників
форм річної фінансової звітності підприємства.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових
звітах на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків
суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства. Аудит
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів обліковим принципам, які є
загальноприйнятними в Україні.
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Висновки.

Аудит

фінансової

звітності

є

головним

аспектом

аудиторської перевірки, що виконує дуже важливу функцію щодо
підтвердження достовірності та неупередженості поданої користувачам
інформації, яка допомагає їм у прийняті правильних рішень. Завдяки
цьому

забезпечується

суттєве

зменшення

ризиків,

пов’язаних

із

прийняттям управлінських рішень, підвищується довіра до підприємства з
боку партнерів та утверджується його позитивний імідж, спрощуються
процес налагодження нових контактів.
Список використаних джерел
1. Давидов Г.М. Аудит. / Г.М. Давидов. – К.: Т-во “Знання”, 2014. –
С. 45.
2. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика / ЗагороднійА.Г. – Львів:
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. –
С. 57-67.
3. Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її
удосконалення. // Вісник ЖДТУ. - № 1 (51). – 2010. – С. 56 – 58.
4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»: Міністерство фінансів України від 31 грудня 1999
року №. 318
5. Міжнародний стандарт аудиту 500 «Аудиторські докази»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com.
6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг / О.Л. Ольховікова [та ін.]; пер. з
англ. – К., 2010. – 846 с.

1035

УДК 657.9(045)
В. І. Мельник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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В статті розглянуті організаційні аспекти обліку кредитних операцій
підприємства. Проаналізовано питання документального оформлення
кредитних операцій на підприємстві.
Ключові слова: кредитні операції, фінансові витрати, кредитна лінія,
позикодавець.
Постановка проблеми. За умов товарного виробництва, особливо
коли воно набуває загального характеру, кредит стає обов’язковим
атрибутом

підприємницької

неможливо

забезпечити

підприємств

малого

та

діяльності.

швидке

та

середнього

Без

кредитної

цивілізоване
бізнесу,

підтримки

ставлення

нових

запровадження

нових

технологій та видів підприємницької діяльності в економічному просторі.
Необхідність кредиту зумовлена тим, що в процесі кругообігу
індивідуальних капіталів одні суб’єкти господарювання нагромаджують
тимчасово вільні кошти, а інші - потребують цих коштів. Кредит сприяє
розв’язуванню

суперечності

між

можливим

тимчасовим

«заморожуванням» коштів і необхідністю їх ефективного використання. З
допомогою кредиту банку акумулюють тимчасово вільні кошти одних
клієнтів (кредитори банку), з тим, щоб надати позику іншим клієнтам
(дебітори банку). Залучені таким чином кошти клієнтів становлять основу
кредиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
вирішення окремих проблем, пов’язаних з розробкою методологічних,
організаційних, інформаційних аспектів розвитку обліку кредитних
операцій,

у

дослідження

теоретичних
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і

практичних

аспектів

інформаційного

забезпечення

управління

діяльністю

підприємств

здійснили такі вчені- економісти, як: І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г.
Кірейцев, В. В. Ковальов, Н. М. Малюга, Є. В. Мних, Л.В. Нападовська, О.
М. Петрук, В. К. Савчук, В. В. Сопко, П.Л. Сук та інші.
Формулювання цілей статі. Метою роботи є дослідження основ
організації обліку, управління та системи внутрішнього контролю
кредитних операцій підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відносини банку з
позичальником

регулюються

законодавством

України,

нормативно-

правовими актами Національного банку України та угода- ми (договорами)
між клієнтом та банком.
Відповідно до чинного законодавства банківський кредит — будь-яке
зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке
зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в об- мін на зобов’язання боржника щодо
повернення заборгованої су- ми, а також на зобов’язання на сплату
процентів та інших зборів з такої суми [1].
Кредитні відносини в умовах банківського кредиту виникають і діють
між двома суб’єктами: кредитором (банком) — який на- дає позику з
метою одержання прибутку (відсотка) та позичальником — суб’єктом
господарювання, який отримує позику з метою задоволення тимчасової
потреби у додаткових грошових ресурсах. Банк виступає як кредитор,
тобто він є юридичною особою, яка надає або бере на себе зобов’язання
надати в майбутньому певну суму грошових коштів у розпорядження
позичальника на певний строк. Позичальниками виступають клієнти та
партнери банку, які отримують кошти в позику (у користування) і
зобов’язуються повернути їх у визначений строк [2].
Строк кредиту, а також відсотки за його користування розраховують з
моменту отримання до повного погашення кредиту та відсотків за його
користування. Короткострокові кредити можуть надавати банки у разі
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тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами
виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у
відповідному періоді. Довгострокові кредити надаються на поточні
потреби

і

для

капітальних

інвестицій.

Кредитні

взаємовідносини

регулюються на підставі кредитних договорів, що укладаються між
кредитором

і

позичальником

в

письмовій

формі.

У

договорі

передбачаються взаємні зобов'язання та відповідальність сторін.
Кредити надають підприємствам у безготівковій формі шляхом сплати
платіжних документів з позичкового рахунку або шляхом перерахування
на поточний рахунок позичальникам, а також у готівковій формі.
З

метою

бухгалтерського

обліку

відповідно

до

П(С)БО

11

«Зобов’язання» банківські кредити поділяються залежно від терміну їх
погашення: поточні — банківські кредити, що підлягають погашенню
протягом 12 місяців починаючи з дати його отримання; довгострокові —
банківські кредити, що підлягають погашенню в термін, що перевищує 12
місяців з дати балансу, або протягом операційного циклу, якщо він більше
12 місяців.
Термін погашення банківського кредиту визначається: починаючи з
дати виникнення зобов’язання до моменту його погашення або з дати
складання балансу до моменту погашення зобов’язання.
Поточні кредити надаються на цілі поточної господарської діяльності
у разі виникнення тимчасових фінансових труднощів для придбання
сировини, матеріалів для виробництва, на оплату праці тощо, внутрішніх
торгових операцій, експортно-імпортних операцій. Поточні банківські
кредити відображаються у складі поточних зобов’язань [3].
Об’єктами довгострокових кредитів можуть бути витрати, пов’язані з
інвестиційною діяльністю підприємства: капітальні витрати підприємств:
на нове будівництво, придбання основних засобів, землі, освоєння
земельних угідь, фінансовий лізинг; на реконструкцію, модернізацію та
розширення

вже

діючих

основних
1038

засобів;

на

купівлю

техніки,

транспортних засобів і будівель; на приватизацію; на створення
підприємств

[4].

Строк

використання

довгострокового

кредиту

обумовлений тривалим функціонуванням основних засобів і перенесенням
їх вартості на готову продукцію частинами.
До того, як звертатися в банківську установу за кредитом, потрібно
чітко усвідомити, для якої саме мети потрібний кредит. Брати його тільки
тому, що на підприємстві немає грошей, означає вести справу економічно
безграмотно. Перед тим, як звернутися за кредитом, потрібно чітко
порахувати, яку користь він принесе підприємству. Кредит вигідно взяти
тоді, коли в результаті використання додаткових коштів буде одержано
такий дохід, який дозволить погасити кредит, проценти за нього і
залишити частину прибутку. Тільки маючи правильний розрахунок про
доцільність кредиту, можна звертатися з проханням про його фактичне
одержання.
За користування кредитом береться плата у вигляді процента, яка
сплачується позичальником на користь кредитора.
Первинними документами, які засвідчують отримання і повернення
довгострокових і короткострокових позик є виписки банку та платіжні
доручення [1].
Платіжне доручення – це документ, що являє собою письмово
оформлене

доручення

своєму

банку,

який

його

обслуговує,

на

перерахування певної суми коштів зі свого рахунка.
Документом, що підтверджують правомочність платежу є кредитний
договір. Предметом кредитного договору є винятково грошові кошти, що
надаються позичальнику на умовах, визначених у договорі. Це відрізняє
кредитний договір від договору позики, предметом якого можуть бути як
грошові кошти, так і речі, визначені родовими ознаками [5]. Згідно з
Цивільним кодексом України, кредитний договір укладають виключно в
письмовій формі, де засвідчують зобов'язання банку (кредитодавця) надати
грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та ні
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умовах,

встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернуті і кредит
та сплатити проценти. При укладанні договорів звіряють підписи
уповноважених осіб позичальника зі зразками підписів згідно з карткою із
зразками підписів та відбитком печатки.
Сторонами кредитного договору є підприємство і кредитодавець.
Номінально позичальником може бути будь-яка юридична або фізична
особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності.
Проте факт набуття зазначеними особами статусу «позичальника»
(тобто можливість отримання ними кредиту) залежить від положень
нормативних актів, що встановлюють особливості укладення кредитних
договорів того чи іншого виду, а також у кінцевому підсумку – від волі
кредитодавця – особи, яка надасть грошові кошти. Наприклад, п. 3 Правил
торгівлі у розстрочку дозволяє продаж товарів у розстрочку фізичним
особам, які мають постійний доход і постійно проживають у населеному
пункті, де знаходиться суб'єкт господарської діяльності (продавець). Що
стосується власне кредитодавця, під час прийняття рішення про видачу
кредиту ним аналізується як кредитоспроможність позичальника, так й
інші чинники (напрями використання грошових коштів, забезпеченість
виконання кредитного договору тощо).
Підприємство має право відкликати свою згоду на укладення договору
кредитування протягом 14 днів з моменту отримання свого екземпляра. Для
цього достатньо подати кредиторові письмове повідомлення навіть без
пояснення причин. Проте такого права немає у позичальника споживчого
кредиту. Крім того, зараз заборонені будь-які обмеження по достроковому
погашенню споживчого кредиту, тому позичальник має право погасити
споживчий кредит тоді, коли матиме бажання і можливість.
Для одержання кредиту підприємство надає банку такі документи:
— клопотання про надання кредиту – стандартний документ, у якому
зазначені основні параметри кредиту (сума, строк використання, об'єкт
кредитування);
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— копії документів, які обґрунтовують необхідність отримання кредиту
(договір, контракт, рахунки-фактури тощо);
— бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, довідку-розрахунок
повернення кредиту і нарахованих відсотків;
—

фінансову

звітність

за

останні

квартали.

За

необхідності,

розшифровки дебіторської і кредиторської заборгованості на останню звітну
дату, а також розшифровки номенклатури готової продукції на складі або
товарів до реалізації;
—

документи,

що

гарантують

повернення

кредиту

в

разі

нерентабельності проекту, що кредитується (нотаріально оформлений договір
застави майна або майнових прав позичальника; гарантійне зобов'язання
Іншого банку; нотаріально оформлену поруку третьої сторони або поліс
страхової компанії тощо).
Після оформлення у кредитну справу всіх документів банк на засіданні
Кредитної ради розглядає клопотання про надання кредиту позичальнику.
Якщо рішення буде позитивним, то оформляють кредитну угоду.
Кредитна угода - це договір, який визначає права й обов'язки обох сторін
у зв'язку з видачою кредиту. У кредитній угоді банк бере на себе зобов'язання
надати в розпорядження позичальника на погоджений період часу певну суму
грошей, а позичальник, у свою чергу, бере на себе такі зобов'язання:
використати гроші на умовах, визначених угодою; сплатити всі збори у
зв'язку з виданим кредитом; повернути основну суму боргу і відсотки в
погоджений період часу; надавати банку інформацію про своє фінансове
становище.
Посилання у платіжному дорученні на відповідний документ обов'язково
містить його назву, дату і номер. Крім того, для заповнення платіжного
доручення платнику необхідно знати таку інформацію про одержувача: точне
найменування одержувача (згідно із засновницькими документами); код
одержувача; назва банку одержувача, місцезнаходження банку, код банку
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(МФО); номер рахунка одержувача. Аналогічні дані про себе заповнює й
платник.
У бухгалтерському обліку отримані суми кредитів (позик) не визнаються
доходами підприємства та не підлягають віднесенню до складу витрат при
поверненні. Сума отриманих банківських кредитів відображається у складі
довгострокових або поточних зобов’язань підприємства.
Вибір рахунка бухгалтерського обліку для відображення одержання,
використання та повернення кредитів та позик залежить від терміну
повернення кредиту (позики), який зазначений у відповідному договорі з
кредитором. Процес повернення банківського кредиту полягає в поверненні
кредиту разом з відсотками.
У відповідності з вимогами НБУ відсотки за користування кредитом
нараховуються щомісяця. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків
здійснюється платіжним дорученням з поточного рахунку позичальника.
Черговість сплати основного боргу та відсотків за кредитом згідно
законодавства передбачає першочергову сплату відсотків, а потім основної
частини боргу.
Сума відсотків, нарахованих на основну суму заборгованості, а також
інших витрат, пов’язаних з отриманням та погашенням заборгованості за
банківським кредитом (позикою) визнається витратами фінансової діяльності
(відповідно до п. 27 П(С)БО 16 «Витрати»).
Висновки. Таким чином, суб’єктами кредитних відносин є кредитори та
позичальники. Між ними на засадах строковості, повернення, платності,
забезпеченості та цільового використання виникають відносини довіри:
позичальник довіряє банку, що банк вчасно у необхідному розмірі дасть
кредит, а кредитор довіряє позичальнику, що він у зазначені строки поверне
кредит, сплатить відсотки та використає кредит за цільовим призначенням.
Список використаних джерел:

1042

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
[Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний
ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.
3. Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ [Електронний
ресурс].

–

Режим

доступу

:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.
4. Положення про кредитування [Електронний ресурс] : затверджено
постановою Правління НБУ від 28.09.1995 р. № 246. – Режим доступу :
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.2824.2.
5. П(с)БО 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс] : затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20. – Режим
доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx.
6. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз. Керування капіталом. Вибір
інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. – М. : Фінанси і статистика,
1997. – 324 с.
УДК 657
М. М. Мущина
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
Організація

бухгалтерського

обліку

надходження

товарів

від

постачальників повинна забезпечувати: правильність розрахунків із
постачальниками за одержані від них товари; дотримання правил

1043

документального

оформлення

господарських

операцій;

формування

інформації про рух і стан товарів, виконання договірних зобов’язань
Ключові слова: товари, постачальники, документи, договір, розрахунки
Важливим елементом економічної системи є бухгалтерський облік,
без використання якого неможливо ефективно керувати сучасними
підприємствами. Незалежно від форми власності підприємству необхідний
бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову
обгрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і
правопорядку, постачальниками в частині розрахунків за одержані товари
тощо.
Актуальність обраної теми, необхідність її теоретичної та прикладної
розробки пов’язана з тим, що товари є важливою складовою активів
суб’єктів господарювання, вони займають особливе місце у складі майна
та структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при визначенні
результатів господарювання та при висвітленні інформації про фінансовий
стан. Помилки при обліку операцій з товарами призводять до помилок у
відображенні оборотних активів, собівартості продаж, валового та чистого
прибутку. Надмірне утворення товарів призводить до збільшення
грошових ресурсів в обороті та уповільнення їх оборотності, до зниження
доходу на вкладені оборотні кошти.
Необхідність поєднання теоретичного обґрунтування і практичної
направленості обумовили вибір теми роботи, дозволили визначити мету,
завдання та основні напрями дослідження.
Важливого значення набуває ефективна та відповідна чинному
законодавству України організація обліку надходження товарів, яка
повинна забезпечувати: правильність оцінки товарів при розрахунках з
постачальниками, обліку їх в місцях зберігання; дотримання правил
документального

оформлення

господарських

операцій;

формування

інформації про рух і стан товарів; виконання договірних зобов’язань.
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Питання обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками
розглядали такі провідні вчені України як: Білуха М.Т., Гуцайлюк З.В.,
Добровський В.М., Кужельний М.В., Пархоменко В.М., Сопко В.В.,
Бутинець Ф.Ф. та інші. Проте, залишається багато проблем при побудові
ефективної системи обліку торгових операцій з урахуванням специфіки
діяльності

окремого

підприємства

(форм

та

методів

закупки

та

надходження товарів, організації роботи з постачальниками, організації
складського господарства тощо).
Отже, метою написання публікації є вивчення теоретичних засад та
практики

організації

фінансового

обліку

надходження

товарів

і

розрахунків з постачальниками та розробка пропозицій щодо їх
удосконалення.
Досягнення поставленої мети зумовили необхідність постановки
наступних задач:
- дослідження сутності соціально-економічної категорії „товари” та
основних форм та шляхів надходження товарів і розрахунків з
постачальниками;
- вивчення та узагальнення основних вимог щодо організації обліку
надходження товарів із застосуванням національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, розробка напрямків щодо їх удосконалення.
Об’єктом дослідження обрано процес відображення господарських
операцій, пов’язаних з організацією і обліком надходження товарів та
розрахунків з постачальниками.
Основною умовою функціонування суб’єкта господарювання є
забезпечення його необхідними активами, що належать йому на правах
власності або оперативного управління. До складу сукупних активів
підприємства входять і запаси, серед різних груп яких важливу роль
відіграють товари. Це зумовлюється їх цільовим призначенням і значною
питомою вагою в загальній структурі запасів підприємства.
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Згідно П(С)БО 9 “Запаси” товари – це матеріальні цінності, що
придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу [5].
Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної
власності та інші немайнові права призначені для продажу (оплатної
передачі) [8].
В наказі «Про затвердження Положення про штрихове кодування
товарів» зазначено, що товаром як об'єктом обліку (trade item) є будь-який
окремий вид виробу чи послуги, щодо якого виникає потреба одержати
певні наперед означені відомості, що можуть бути використані в будь-який
час протягом його обігу в будь-якій системі постачання [7].
Для придбання товару від постачальника підприємство укладає з ним
договір купівлі-продажу (поставки). Основними постачальниками є
виробники товарів, підприємства оптової торгівлі, приватні підприємці
тощо. Договір купівлі продажу (поставки) є основним правовим
документом, який визначає права і обов’язки постачальника і покупця.
Якщо в договорі передбачена загальна сума поставки товарів, до них
додатково складається специфікація, яка містить перелік товарів, їх
кількість за кожним сортом, маркою, артикулом, ціну та якісні
характеристики товарів. Перелічені особливості впливають на організацію
і методику ведення бухгалтерського обліку та визначення фінансових
результатів діяльності. Процес надходження товарів зображено на (рис. 1).
Постачальник

товар

Покупець

договір
купівлі

договір
продажу

товар

Оптова база
розрахунок за
товар

розрахунок за
товар

Рисунок 1. Процес надходження товарів
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Документальне оформлення надходження товарів регламентують
наступні нормативні акти: «Положення про документальне забезпечення
записів в бухгалтерському обліку» визначає умови складання та вимоги
щодо первинних документів та бухгалтерських регістрів [6].
Організацію і методику податкового обліку надходження товарів
регламентує Податковий кодекс України, визначає методи списання
товарів та порядок розрахунку приросту і убутку балансової вартості
товарів, визначає платників податку, об’єкти, базу та ставки оподаткування
та інші особливості оподаткування господарчих операцій [4].
Основними форми реалізації товарів постачальниками виступають:
- складська форма;
- транзитна форма
До

переваг

складської

форми

реалізації

товарів

відноситься

можливість обслуговування більшої кількості споживачів при відносно
невеликих запасах товарів, швидкість постачання товарів в необхідному
асортименті тощо. Тому, не дивлячись на зростання витрат обігу,
складська реалізація займає значне місце в товарообороті [1, c.39].
Транзитний

товарообіг

передбачає

відвантаження

товарів

постачальниками-виробниками товарів безпосередньо покупцям, минаючи
склади оптових баз, але за їх рознарядками в рахунок плану постачання
(договору) конкретної оптової бази. Транзитом направляються окремі
товари і товарні групи, як правило, стійкого і простого асортименту, а
також товари складного асортименту.
При транзитному обігу скорочуються зайві ланки на шляху руху
товарів, зменшуються транспортні витрати; немає витрат на вантажнорозвантажувальних операціях і збереження товарів на проміжних складах,
знижуються

товарні

втрати,

зменшуються

капіталовкладення

на

будівництво й обладнання складів. Водночас транзитний обіг призводить
до збільшення розмірів партій товарів, що завозяться покупцям, а це
викликає зростання запасів і витрат на їх збереження [1, c.42].
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Розрахунки з надходження товарів транзитом можуть здійснюватися
за схемою: оптова база розраховується за товари з постачальником, а
покупець з

оптовою базою; чи покупець сам розраховується з

постачальником. Перший варіант називають „транзит з участю в
розрахунках”, другий – „транзит без участі в розрахунках” на (рис. 2).
товар

Постачальник

Покупець
розрахунок за товар

копія
рахунку

договір
купівлі

договір
постачання

Оптова база

розрахунок
за транзитну
націнку

Рисунок 2. Схема надходження товарів при транзитному обороті без
участі в розрахунках
Бухгалтерський облік товарних операцій повинен забезпечити:
1.

перевірку правильності документального оформлення операцій

поставки, відпуску, повернення та інші;
2.

документальне оформлення і своєчасне відображення в

облікових регістрах надходження, вибуття та переміщення на підприємстві
товарів;
3.

контроль за цінами на одержані товари;

4.

контроль за збереженням товарів і тари;

5.

контроль за розрахунками за товари;

6.

контроль за виконанням договорів;

7.

надання інформації про стан товарних запасів для управління

господарським процесом;
8.

проведення інвентаризацій, облік товарних недоліків.
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При

здійснені

господарської

діяльності

виникає

необхідність

фіксування операцій у відповідних документах, на підставі яких
здійснюються записи у бухгалтерському обліку. Тому організація
первинного обліку займає одне із перших місць в організації виробничого
процесу. В

постановці бухгалтерського обліку на підприємстві

приділяється увага до організації документообігу, який затверджений
доповнення до наказу про обліку політику.
Документообіг представляє собою комбінацію та послідовність
первинних

документів,

яка

складається

для

кожного

розділу

бухгалтерського обліку. Підприємство самостійно визначає форму та
необхідні реквізити документу з обов’язковою присутністю обов’язкових
реквізитів [3, c. 210].
Рух непродовольчих товарів суб'єкта господарювання оформлюється
такими документами: товарно-транспортним накладними, рахункамифактурами, прибутково-видатковими накладними, свідоцтвом про якість
товару, сертифікатом відповідності державній систем сертифікації або
завіреною постачальником копією сертифікату відповідності товару (якщо
він підлягає обов'язковій сертифікації).
На всі продовольчі товари суб'єкт господарювання повинен мати
товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні
акти, документи, що підтверджують відповідність якості товару вимогам
нормативних документів. Для імпортних товарів - сертифікати, викладені
українською (російською) мовою або мовою країни-експортера. Вони
повинні бути завірені печаткою постачальника [2, c.15].
Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку
надходження товарів є правильне і своєчасне оформлення первинними
документами цих господарських операцій.
Суб'єкт підприємництва з метою більш детального контролю щодо
надходження товарів може опрацювати внутрішні документи, які
зазначити в наказі про облікову політику. Таким чином, серед
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рекомендованих первинних документів з надходження товарів від
постачальника для цього слугує «Контрольна відомість якості товарів, що
надходять на склад підприємства» (табл. 1).
Таблиця 1.
Контрольна відомість якості товарів, що надходять на склад
підприємства
Показники
Умови транспортування товарів
Санітарний паспорт автомобіля
Санітарний стан автомобіля
Якість товарів (категорія, сорт)
Температура товарів
Упаковка
Маркування
Термін придатності
Органолептичні показники (колір,
запах, консистенція)
Супровідні документи

Відповідність встановленим вимогам
Так
Ні
Примітки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Не прийнято / прийнято з застереженням
Особа, що виконувала приймання товарів Марчук С.П. / ________/
Особа, що супроводжувала вантаж

Телецький Г.П. /

________/
Таким чином, відповідно до наведеного первинного документу
товарні запаси вимагають якісного зберігання їх на складі, але перед тим,
як їх зберігати необхідно доставити їх до складу, щоб вони не втратили
своєї якості та зовнішнього вигляду у процесі надходження від
постачальника.
Запропонований документ доречно складати під час надходження
товарів, які мають певні особливості їх зберігання та обмежений строк
використання.
Документальне оформлення операцій з надходження товарів від
постачальників на будь-якому підприємстві займає важливе місце для
достовірного та законного виконання господарської операції.
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Здійснивши дослідження та запропонувавши форму первинного
документу з контролю якості товарів, що надходять на підприємство, слід
відмітити, це дасть змогу поліпшити контроль якості надходження товарів.
Натомість наведене призведе до зменшення втрат від псування товарів, а
також

підвищення

результативності

господарської

діяльності

підприємства.
В результаті проведеного дослідження були отримані результати, які
містять елементи теоретичної та практичної значимості.

Сутність

результатів дослідження полягає в наступному:


здійснено

постачальників

та

аналіз

шляхів

окреслено

надходження

основні

напрямки

товарів
їх

від

подальшого

удосконалення;


висвітлено сутність економічної категорії «товари»;



в

результаті

дослідження

документального

оформлення

надходження товарів виділені елементи організації бухгалтерського обліку
(відображення в наказі про облікову політику запропонованої форми
первинного документу), запровадження яких дозволить підвищити
ефективність внутрішнього контролю на підприємстві.
Використання
господарювання

цих

дозволить

пропозицій
підвищити

та

рекомендацій

аналітичність,

суб’єктом

точність

та

достовірність облікових даних, що забезпечить адекватне відображення
операцій з обліку надходження товарів від постачальників в сучасних
умовах

господарювання,

підвищить

ефективність

управління

підприємством.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
У статті досліджено поняття витрат підприємства, особливість
інформаційного

забезпечення

та

проблеми

формування

системи

інформаційного забезпечення управління витратами підприємства.
Ключові слова: управління витратами, витрати підприємства, функції
управління, інформаційне забезпечення, управлінський облік, центри
відповідальності.
Управління підприємством – це процес координування та регулювання
діяльності усіх його підрозділів. Ефективність управління залежить
насамперед від наявності інформаційного забезпечення, зорієнтованого на
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задоволення потреб управлінських структур. Система економічних відносин,
що формується в Україні, зумовила необхідність змін обліково-аналітичної
інформаційної системи підприємства, яка має відповідати сучасним методам
управління. Тому в умовах переходу економіки України до ринкових
відносин особливо актуальною є проблема управління витратами як процесу
розробки і прийняття управлінських рішень за всіма аспектами їх
формування та розподілу.
Перехід до ринкових відносин в Україні вимагає нових, більш
ефективних

підходів

до

управління

суб'єктами

підприємницької

діяльності, що, в свою чергу, викликало необхідність приділення особливої
уваги

питанням

підвищення

ефективності

управління

витратами

підприємства.
Проблема

управління

витратами

підприємств

є

однією

з

найважливіших і найбільш важких проблем для підприємницьких
структур. Від рівня і динаміки витрат залежать не тільки фінансові
результати окремих підприємств і їх структурних підрозділів, а
ефективність формування національного доходу на рівні держави взагалі.
В умовах економічної зацікавленості в кінцевих результатах
діяльності підприємств необхідна така організація управління витратами,
яка забезпечувала б формування їх оптимального розміру і рівня, а також
сприяла оптимальному співвідношенню "витрати - прибуток".
Організація

управління

витратами

підприємства

є

важливою

складовою менеджменту підприємства. Управління витратами - це процес
цілеспрямованого формування оптимального рівня витрат підприємства.
Необхідно

відмітити, що

організація та

управління витратами

виробництва та інформаційно-аналітичне супроводження цих процесів
завжди привертали до себе увагу

вітчизняних науковців ,

а саме: О.

Бородкін,Б. Валуєв, З. Гуцайлюк, М. Кружельний, А. Кузьмінський, В.
Ластовецький, В. Линник,М. Чумаченко, В. Івашкевич, М. Врублевський, Ф.
Бутинець, Л. Чижевська, Н. Герасимчук, С. Голов, Л. Нападовська та ін
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Узагальнивши думки авторів, до інформаційної системи управління
витратами

підприємства

можна

віднести

сукупність

елементів

(прогнозування, планування, нормування, організування, регулювання, облік,
аналізу, контролю) структури, завдань, технології, які взаємодіють між собою
з метою цілеспрямованого формування і використання витрат для
підвищення ефективності функціонування підприємства.
.

Метою

цієї

статті

є

дослідження

аспектів

формування

інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємств
на основі інтеграції фінансового й управлінського обліку в єдину систему.
Для реалізації мети поставлено такі завдання: – розглянути організаційні
аспекти побудови інформаційної системи управління витратами, вивчити
проблеми системи інформаційного забезпечення управління витратами.
Для ефективного інформаційного забезпечення системи управління
витратами на підприємстві необхідне впровадження управлінського
обліку.
Управлінський облік базується на методиках, тісно пов'язаних з
функціональними процесами на підприємстві. Незважаючи на те, що на
практиці зазвичай використовуються окремі елементи управлінського обліку,
важливо, щоб ці елементи були об'єднані в єдину систему, орієнтовану на
досягнення

головного

результату

-

підвищення

якості

управління

організацією. Залежно від цілей довгострокового розвитку організації і
стратегії по їх досягненню, а також інформаційних потреб менеджерів різних
рівнів і напрямків, побудова системи управлінського обліку в різних
господарюючих суб'єктах має свої особливості. Управлінський облік,
грунтуючись на первинних облікових даних, формує інформаційну базу для
аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень.
Ухвалення обґрунтованого управлінського рішення має базуватися на
адекватному обліково-аналітичному забезпеченні (рис. 1).
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Процес управління

Обліковоаналітичне
забезпечення

Управлінське
рішення

Рисунок 1. Місце обліково-аналітичного забезпечення в системі
управління організацією
Одна з найважливіших підсистем системи управління витратами,
якість якої виступає визначальним фактором обгрунтованості прийнятого
рішення та ефективності функціонування господарюючого суб'єкта підсистема інформаційного забезпечення, основне призначення якої
полягає в підготовці оперативної і точної інформації про витрати.
До інформаційної системи управління витратами ставлять наступні
вимоги:
- відповідність

інформації

потребам

управління;

забезпечення

мінімальним, але достатнім обсягом інформації для прийняття
управлінських рішень;\
- забезпечення

оперативного

реагування

на

відхилення;

достовірність інформації;
- регулярність інформації для простеження динаміки;
- багатоваріантність

інформації

для

розгляду

альтернативних

рішень; результативність інформації, яка полягає у зіставленні
результатів із витратами; комплектність інформації [2,102].
Звітність в системі управління витратами розглядається як інструмент
передачі

облікової

інформації

користувачам

для

цілей

прийняття

управлінських рішень, контролю, керівництва та управління. В основу її
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формованих показників повинні бути покладені не тільки регулярно
обчислюються вартісні значення витрат і собівартості, але і показники обсягу
виробленої і реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих послуг
окремими підрозділами підприємства - центрами відповідальності, а також
показники їх фінансової діяльності.
Така інформація дає повну картину функціонування економічно
відокремленого в рамках підприємства об'єкта, що забезпечує управління
витратами через систему обліку, контролю, аналізу, планування і
прогнозування. При цьому всі ці системи забезпечують додаткові
можливості всієї системи управління витратами на підприємстві, надають
їй нові, тільки їй властиві якісні характеристики.
Для підвищення оперативності та аналітичності звітної інформації
система управління витратами на підприємстві, з технологічної точки зору,
повинна

являти

собою

процес

безперервного

агрегування

різних

показників. При цьому рівень агрегування інформації повинен визначатися
ступенем її аналітики (рис.2) [2].
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Організація
Планування
Облік
Контроль
Аналіз
Регулювання
Рисунок 2. Функції управління витратами
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Будь-яке підприємство - це є господарський організм, успішність
роботи якого залежить від уміння адміністраторів приймати вірні
управлінські рішення.
Тому варто відмітити, що з метою довгострокового господарювання
та одночасного підвищення конкурентоспроможності підприємства його
управлінський персонал має зміцнити власні позиції в ринковому
середовищі. Дане завдання можливо вирішити лише за умови розуміння
необхідності сутності попереджувальних витрат в процесі управління.
Управлінський персонал будь-якого підприємства має розуміти, що існує
кардинальна різниця між сумами витрат, що виникають у разі відсутності
системи управління ризиками та витратами підприємства, що має діючу
систему з управління ризиками. При чому останні будуть значно меншими
або ж дозволять уникнути

небажаних наслідків

для господарюючого

суб’єкта. Дана ситуація має низку причин і пов’язана як з внутрішніми, так
і зовнішніми чинниками підприємства [3].
Дані проблеми можуть мати позитивне вирішення тільки за умови
чітко налагодженої системи управлінського обліку на підприємстві.
На сьогоднішній день однією з основних проблем управлінського
обліку є підвищення повноти отримуваної інформації. Від того на скільки
раціонально організована взаємодія центрів відповідальності, чи буде
якісною і доцільною інформація, що подається ними у звітах, залежить
ефективність діяльності усього підприємства.
Організація

системи

управлінського

обліку

за

центрами

відповідальності дає можливість, в свою чергу, вирішити два основні
завдання управлінського обліку:
1. забезпечити контроль за ефективною роботою окремих підрозділів
для зіставлення отриманих доходів і витрат по кожному з них;
2. підвищити точність та ступінь деталізації облікових даних,
процесу

калькулювання

собівартості
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продукції,

особливо

на

тих

підприємствах, які мають ―універсальний характер‖ і випускають великий
асортимент продукції [4].
Із впровадженням даної системи особливої ваги набуває така
функція управлінського обліку як стимулювання результатів діяльності
персоналу.
При визначенні центрів відповідальності слід дотримуватися вимог:
-у центрі відповідальності обов’язково визначається особа, яка несе
відповідальність за діяльність центру;
-для основних видів витрат підприємства визначається центр
відповідальності,

де

ці

витрати

є

прямими,

тобто

на

центри

відповідальності доцільно відносити тільки прямі витрати;
-для кожного центру відповідальності визначаються показники його
діяльності, менеджери беруть участь у визначені показників, які
знаходяться під їх контролем;
-для кожного центру відповідальності проводиться розробка та
затвердження бюджету;
-для кожного центру відповідальності встановлюються терміни
звітності;
-для кожного центру відповідальності встановлюються трансфертні
ціни на його продукцію;
-регулярно визначаються відхилення від бюджету та аналізуються їх
причини;
-здійснюється стимулювання

діяльності центрів відповідальності

[4].
Отже, система управління витратами – це багатогранний процес
цілеспрямованого формування витрат щодо їх видів, місць понесення та
носіїв за умови постійного контролю рівня витрат, їх планування, аналізу
та стимулювання їхнього зниження, який повинна бути ефективно
забезпечена інформаційними ресурсами.
У структурі системи управління витратами на підприємстві слід виділити
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підсистему інформаційного забезпечення, основне призначення якої полягає в
підготовці оперативної і точної інформації про витрати. Інструмент передачі
облікової інформації користувачам для цілей прийняття управлінських рішень
в системі управління витратами – звітність підприємства, що представляє
собою єдину систему даних про майнове і фінансове становище підприємства і
про результати його господарської діяльності.
Існуючі підходи до управлінського обліку потребують суттєвого
переосмислення

задля

підвищення

якісних

характеристик

облікової

інформації.
Помилковим

підходом вбачається розмежування розрахунку

планових завдань окремо для різних центрів відповідальності, розробки
бюджетів для них, обліку їх діяльності, поточного контролю, звітності
підрозділів і оцінки результатів діяльності як центру відповідальності так і
його керівника. Ці всі розрахунки мають виконуватись в умовах
комплексного підходу. При застосуванні зазначеної

системи обліку

важлива роль відводиться його соціальній складовій: прибуток перестає
бути основною метою діяльності підприємства, увага перерозподіляється
на задоволення потреб керівників підрозділів у проявленні і рості своїх
професійних навиків, при цьому зростає мотивація працівників у
виконанні планових завдань шляхом їх стимулювання.
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УДК 657(045)
М. А. Пілявська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуті питання удосконалення методики та організації
обліку адміністративних витрат господарюючих суб’єктів. З метою
забезпечення

одностайності

методичних

принципів

обліку

адміністративних витрат, запропонована раціональна класифікація
адміністративних витрат підприємств в умовах комп’ютеризації обліку.
Ключові слова: адміністративні витрати, облік, операційні витрати,
система управління.
Постановка проблеми.
України

зазнала

суттєвих

підприємницької діяльності,
діяльності

сучасних

З розвитком ринкових умов економіка
змін,

обумовлених

глобалізацією

удосконаленням виробничо-господарської

підприємств,

швидкими

темпами

розвитку

інформаційних технологій. Для забезпечення стабільного функціонування
підприємств, та для зменшення ймовірності ризику настання банкрутства
підприємствам необхідно враховувати,

аналізувати та контролювати

можливий вплив різних факторів на загальногосподарську діяльність для
встановлення
підприємств.

оптимальних
Одним

результативних

важливих

показників

показників

діяльності

результатів

фінансово-

господарської діяльності підприємств є витрати, зокрема адміністративні
витрати. Адміністративні витрати дозволяють визначити ефективність та
якість загальногосподарської діяльності підприємства як в цілому, так і
ефективність роботи трудового колективу підприємства зокрема.
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Для

кожного

підприємства

актуальним

є

питання

обліку

адміністративних витрат, оскільки оптимізація рівня адміністративних
витрат забезпечує зростання продуктивності праці трудового колективу
підприємства, дотримання режиму економії на підприємстві, скорочення
непродуктивних витрат підприємств, дозволяє підвищити рентабельність
діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію та розвиток
фінансового обліку адміністративних витрат досліджували у своїх працях
вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець,
С. Голов,

В. Лінник,

Є. Мних,

В. Рудницький,

В. Сопко,

Б. Усач,

М. Чумаченко, В. Швець та інші.
Метою статті є дослідження методики бухгалтерського, обліку
адміністративних

витрат

на

підприємстві

та

розробка

шляхів

удосконалення їх обліку на основі автоматизованих технологій обробки
інформації.
Виклад основного матеріалу дослідження. До адміністративних
витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування та управління діяльністю підприємства, як:
 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 загальні корпоративні витрати (представницькі витрати,
організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, тощо);
 винагороди за професійні послуги

(аудиторські, юридичні, з

оцінки майна тощо);
 витрати на утримання основних

засобів,

інших

матеріальних

необоротних активів загальногосподарського використання (страхування
майна,

ремонт,

операційна

оренда,

амортизація,

опалення,

водопостачання, освітлення, водовідведення, охорона);
 витрати на зв'язок (поштові, телефонні, телекс, факс тощо);
 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові
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платежі

(крім

податків,

зборів

та

обов'язкових

платежів,

що

включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші

послуги

банків;
 витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 інші витрати загальногосподарського призначення [1].
Так, адміністративні витрати підприємства – це витрати обумовлені
необхідністю організації та управління діяльністю підприємства [2].
Основною метою обліку адміністративних витрат є своєчасне, повне,
вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за
використанням всіх ресурсів підприємства.
З формулювання мети обліку адміністративних витрат можна
визначити основні завдання обліку адміністративних витрат. Це:
•

визначення складу та розмежування витрат за їх економічним

змістом, елементами, статтями обліку, суміжними періодами та іншими
ознаками, передбаченими відповідними стандартами фінансового та
управлінського обліку;
•

формування відповідної інформації про обсяг витрат в

передбаченій системі документів, облікових регістрів;
•

правильне своєчасне списання адміністративних витрат на

зменшення фінансового результату від основної діяльності [4, с.48].
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
на підприємстві розраховують виходячи із чисельності адміністративноуправлінського персоналу, іншого загальногосподарського персоналу
(штатних і позаштатних працівників), посадових окладів, доплат,
надбавок, заохочень, планових премій, компенсаційних виплат згідно з
прийнятою на підприємстві системою оплати праці та штатним розкладом.
Витрати за цією статтею адміністративних витрат визначають виходячи із
запланованого

фонду

оплати

праці

адміністративно-управлінського

персоналу та обсягів відрахувань на соціальні заходи за встановленими
1062

законодавством нормами.
Витрати

на

утримання

та

ремонт

основних

засобів,

інших

матеріальних необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних
предметів на підприємстві, що забезпечують адміністративні потреби:
1) витрати на опалення розраховують виходячи з площі опалювальних
приміщень, тривалості опалювального сезону та норм витрат палива, видів
палива і його вартості, а у разі надходження тепла, яке виробляють теплові
електростанції, — із затверджених розцінок на гарячу воду та кількості
спожитої теплової енергії;
2) витрати на освітлення розраховують, виходячи з кількості спожитої
енергії і діючих тарифів. Необхідну кількість електроенергії в кіловатгодинах розраховують залежно від кількості освітлювальних точок
відповідно до норм освітлення на 1 кв. метр площі, від кількості і
потужності різних електроприладів, двигунів, інших машин і обладнання,
які споживають електроенергію;
3) планування витрат матеріалів і засобів догляду за приміщеннями
здійснюють виходячи з вартості матеріалів і норм їх споживання,
установлених на підприємстві;
4) розрахунок витрат на поточний ремонт приміщень проводять
відповідно до потреб на ремонт окремих приміщень, обладнання,
інвентарю шляхом визначення вартості матеріалів та їх доставляння до
місця проведення ремонту, заробітної плати осіб, яких залучають до
виконання ремонтних робіт, оплати послуг сторонніх підприємств
(організацій), пов'язаних з виконанням ремонтних робіт у приміщеннях
загальногосподарського

призначення,

тощо.

Зазначені

витрати

зараховують до витрат цієї статті згідно з кошторисом і графіком
ремонтних робіт на підприємстві.
5) витрати на протипожежні засоби розраховують виходячи з вартості
матеріалів, тарифів на зарядження і перевірення справності вогнегасників,
а також відповідно до угод на послуги, які надають органи пожежної
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охорони.
Інші адміністративні витрати на підприємстві планують за елементами
витрат з урахуванням специфічних особливостей кожного їх виду, зокрема:
1)

витрати, пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці та

додержанням правил техніки безпеки праці, розраховують відповідно до
кошторису витрат на ці заходи;
2)

витрати на службові відрядження визначають виходячи з норм

витрат, передбачених чинним законодавством, запланованої кількості та
тривалості відряджень працівників підприємства;
3)

витрати на передплату спеціалізованої преси, придбання

спеціальної літератури, прейскурантів, каталогів, інструктивних та інших
службових матеріалів розраховують, виходячи з їх планової кількості та
вартості одного видання;
4)
пов'язаних

витрати на придбання і виготовлення бланків документів,
з

фінансово-господарською

діяльністю

підприємства,

розраховують згідно з рахунками оплати цих бланків;
5)

витрати на оплату послуг поштово-телеграфного, телефонного,

факсимільного та інших видів зв'язку розраховують виходячи з їх
фактичних розмірів за запланований період, розмірів тарифів і абонентної
плати на ці послуги [4, с.58].
За

ринкових

умов

конкурентоспроможність

підприємства

продукції

за

можуть

умови

підвищувати

зниження

частки

адміністративних витрат та ефективного механізму управління ними.
Налагодження механізму управління адміністративними витратами
підприємства дає

змогу керівництву вчасно отримувати необхідну і

достатню інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень
пов’язаних з ефективним господарюванням підприємства.
На підприємствах відносно проблеми пошуку та дослідження
оптимального рівня адміністративних витрат, підприємства зобов’язані
створити дієвий механізм управління адміністративними витратами
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підприємства та керуватись умовами ефективного функціонування цього
механізму.

Налагодження

ефективного

механізму

управління

адміністративними витратами підприємства дає змогу керівництву вчасно
отримувати необхідну і достатню інформацію для прийняття ефективних
управлінських

рішень

пов’язаних

з

ефективним

господарюванням

підприємства.
Правильно організований облік адміністративних витрат в розрізі
статей, за місцями їх виникнення дає керівництву достатній обсяг
інформації

для

прийняття

ефективних

управлінських

рішень.

Комп'ютеризація обліку витрат охоплює широке коло трудомістких
операцій. До них відносять: групування витрат та адміністративних витрат
за напрямами витрачання, визначення нормативного (планового) та
фактичного обліку відхилень від норм витрат, рахунках синтетичного
обліку кореспонденції рахунків.
В комп'ютерній бухгалтерії через розширені можливості аналітичного
обліку

можлива

побудова

багаторівневих

розрізів

статей

витрат,

необхідних для потреб управління, а також облік витрат за центрами
відповідальності.
Така схема калькуляції дозволяє отримати інформацію про: витрати
певного виду ресурсів на одиницю окремого виробу по конкретному
розділу; витрати по підрозділах; адміністративні витрати за видами витрат
або за групами витрат (використовуючи різні рівні аналітичного обліку) [6,
с.137]. Стандартні підходи до обробки даних дають можливість
взаємозамінювати бухгалтерів на різних ділянках роботи. Завдяки цьому
скорочується кількість часу працівників бухгалтерії на виконання
облікових функцій, зростають можливості для аналізу, статистичної
обробки та підготовки аналітичної інформації з обліку адміністративних
витрат,

призначеної

для

ефективного

управління

підприємством .

Спеціалізовані бухгалтерські програми відносно обліку адміністративних
витрат дозволяють:
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1) складати оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при
будь-якій кількості введених господарських операцій. Це надає можливість
в процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для
визначення суми адміністративних витрат;
2) в будь-який момент часу коригувати введені операції по обліку
адміністративних витрат;
3) змінювати суму, дату, зміст і коментарі;
4) доповнювати журнал операцій новими операціями по обліку
адміністративних витрат в будь-якому місці і порядку;
5)

цілком та безслідно знищувати будь-які операції по обліку

адміністративних витрат;
6) будувати різноманітні звіти на підставі журналу операцій.
Головним призначенням бухгалтерської програми є полегшення
рутинної роботи бухгалтерів підприємства зі складання різних відомостей,
журналів та звітів з обліку адміністративних витрат. За умови правильного
рознесення сум первинних документів по синтетичних рахунках, точного
зазначення аналітичних об'єктів зведені дані розраховуються комп'ютером
автоматично. До того ж, вкрай низькою є ймовірність припущення
арифметичних помилок, а також помилок, пов'язаних з неправильним
перенесенням тієї чи іншої цифри.
Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю
вирішити проблему точності і оперативності інформації по обліку
адміністративних витрат. Протягом декількох хвилин можуть бути
підготовлені різноманітні і деталізовані дані, необхідні для прийняття
ефективних рішень. До того ж, правильний вибір засобів автоматизації та
програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу
бухгалтерії підприємства до правових норм, які часто змінюються.
Висновки.

Отже,

створення

дієвого

механізму

управління

адміністративними витратами передбачає відповідні умови. До таких умов
слід віднести наявність нормативно – правової бази, згідно якої визначено
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головні питання функціонування механізму управління адміністративними
витратами;
який

запровадження новітнього менеджменту

покликаний

результативно

визначати

на підприємстві,

процес

управління

адміністративними витратами та готовність керівництва підприємства
адаптуватись до нових змін за умов ринкового середовища та ін.
Список використаних джерел:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
[Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний
ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.
3. Положення

про

документальне

забезпечення

записів

у

бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
4. Муравський, В. Документування в умовах повної автоматизації
обліку [Текст] / В. Муравський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. –
№5. – С. 48–52.
5. Лозинський Д. Л. «Витрати» та «затрати»: узгодження понять в
бухгалтерському обліку / Д. Л. Лозинський // Вісник Житомирського
державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2009.
– № 4. – С. 55–59.
6. Гриценко О.І. Сутність витрат на якість обслуговування [Текст] /
О.І. Гриценко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський наукововиробничий журнал. -Тернопіль. -2012. - № 5 (31). -С. 133-137.

1067

УДК 657.356:658.787
Я. А. Рипунь
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Розглянуто застосування методів оцінки вибуття виробничих запасів в
сучасних умовах та здійснено аналіз їх обліку у вітчизняній та зарубіжній
практик для поглиблення та уточнення його сутності.
Ключові

слова: виробничі

запаси,

методи

оцінки

запасів,

облік,

собівартість, фінансовий результат.
В умовах євроінтеграційних економічних процесах для забезпечення
ефективного функціонування суб’єктів господарювання, досягнення ними
ефективних та результативних фінансових результатів вибір методів
оцінки списання виробничих запасів є важливою передумовою організації
обліку даних об’єктів. Необхідність правильного вибору методів оцінки
виробничих запасів виникає ще й тому, що цей вид витрат безпосередньо
пов’язано з розрахунками собівартості продукції. Отже, фактично оцінка
виробничих запасів є основою для визначення собівартості та ціни
виробленої продукції.
Матеріальні цінності займають важливе місце серед об'єктів обліку
управління підприємством. Вони є однією з найважливіших статей активу
балансу. Від ефективного використання матеріальних запасів залежить
величина прибутку фірми та швидкість обороту вкладеного капіталу, тому
їх облікові приділяють велику увагу. Національні стандарти побудовані на
підставі міжнародних стандартів обліку тому доцільно провести їх
порівняльну характеристику.
Питанням обліку виробничих запасів приділили увагу вітчизняні
вчені, серед яких: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Л. В. Жилкіна,
З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, В. І. Єфіменко, Г. Г. Кірейцев, В. Г.
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Лінник, В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С.
Смоленюк, О. М. Рибалко та О. В. Болдуєва. Проте проблеми обліку
виробничих запасів в сучасних умовах господарювання залишаються
актуальними та потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є розгляд основних методів оцінки виробничих
запасів відповідно до діючого законодавства та порівняння вітчизняного та
зарубіжного досвіду в обліку виробничих запасів.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин вітчизняна
економіка знаходиться у стані інтеграції до світової економічної спільноти.
Система бухгалтерського обліку відповідно реформується з метою
наближення до міжнародної практики. Вирішення проблеми ефективного
розвитку та зростання потенціалу підприємств вимагає формування якісно
нової системи управління запасами, в якій головну роль відіграє система їх
ідентифікації як об’єктів обліку та методів оцінки. У зв’язку із частими
інфляційними стрибками ціни на виробничі запаси постійно змінюються,
тому проблема їх оцінки набуває особливої актуальності. Великі
підприємства оперують, як правило, значною кількістю запасів, тому
визначення послідовності їх використання у процесі виробництва без
певної методики є досить складним. Оскільки в умовах жорсткої
конкуренції підприємства змушені шукати способи зниження витрат
виробництва, то одним із резервів зниження витрат є підвищення
ефективності використання запасів та їх оцінка, яка має вплив на
визначення собівартості продукції, тому обліку запасів приділяють
достатню увагу [1].
Так, П(С)БО 9 «Запаси» об’єднує основні складові оборотних
матеріальних активів, відповідно до п. 4 якого «запаси – активи, які
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час
виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також
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управління підприємством».

Відповідно до Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність», активи – це ресурси,
контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання
яких очікується призведе до отримання економічних вигод у майбутньому
внаслідок будь-якого використання такого запасу. Проте такого поняття,
як «виробничі запаси» П(С)БО 9 не містить, хоча у складі запасів
виділяють сировину, матеріали і допоміжні матеріали, комплектуючі
вироби та інші матеріальні цінності, які призначені для виготовлення
продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і
адміністративних потреб [4].
Враховуючи той факт, що всі підприємства активно інтегруються в
систему міжнародних економічних відносин доцільно розглянути підходи
до оцінки вибуття виробничих запасів як в Україні, так і в Росії, а також
проаналізувати відповідні принципи оцінки запасів, що наведені в
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Проведемо порівняння
методів оцінки вибуття запасів, зазначених в П(С)БО 9, МСБО 2 та ПБО
05/01 (Росія) (табл.1).
Сьогодні можна застосовувати декілька методів оцінки запасів,
кожен з яких має свої переваги та недоліки. Дуже важливо обрати той
метод, який дозволяє найточніше провести оцінку з урахуванням інтересів
власників

підприємства

та

специфіки

виробничої

діяльності.

В

бухгалтерському обліку дуже важлива не кількість методів оцінки запасів,
а їх безперечно позитивний вплив при прийняття рішень щодо
ціноутворення на вироблену продукцію та оцінку фінансових результатів
діяльності суб’єкта господарювання.
Зазначимо, що в Україні облік запасів здебільшого побудований на
схожих принципах із тими, що викладені в МСБО 2 "Запаси". У Росії
підходи до оцінки та обліку виробничих запасів дещо інші. Розглянемо
декілька з них.
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Таблиця 1.
Порівняльна характеристика відмінностей положень з обліку запасів
Характеристика

Методи визначення
собівартості

Умови застосування

Оцінка вибуття запасів згідно
МСБО 2
ПБО 05/01 (Росія)
П(С)БО 9 (Україна)
«Запаси»
«Облік матеріально–
«Запаси»
виробничих запасів»
1.Ідентифікованої
1.Метод конкретної
1.За собівартістю
собівартості
ідентифікації
кожної одиниці
відповідної одиниці
2.Середньозваженої
2.За середньою
запасів
собівартості
собівартістю
2.Середньозваженої
3.Метод за формулою 3.За собівартістю
собівартості
«перше надходження
перших за часом
3.Собівартості перших – перший видаток»
придбання МВЗ
за часом надходження (ФІФО)
(засіб ФІФО)
запасів (ФІФО)
4.Метод стандартних
4.За собівартістю
4.Нормативних затрат (нормативних) витрат останніх за часом
5.Ціни продажу
5.Метод роздрібних
придбання МВЗ
цін
(засіб ЛІФО)
Для всіх одиниць
При кожній групі
бухгалтерського
(виду) МВЗ
обліку запасів, що
впродовж місяця
мають однакове
застосовується один
призначення та
метод оцінки
однакові умови
використання,
застосовується один з
наведених методів

Так, на відміну від України, в Росії використовується чотири методи
визначення собівартості запасів: за собівартістю кожної одиниці; за
середньою собівартістю; за собівартістю перших за часом придбання
матеріально – виробничих запасів (метод ФІФО) та за собівартістю
останніх за часом придбання (метод ЛІФО). Використання методу ЛІФО
під час оцінювання запасів є невід’ємною відмінністю в обліку запасів в
Україні і Росії [5].
Таблиця 2.
Порівняльна характеристика обліку виробничих запасів
В Україні

В зарубіжних країнах
Основні методологічні принципи оцінки,
обліку та відображення у фінансовій звітності
Принципи формування в бухгалтерському
запасів викладені у Міжнародному стандарті
обліку інформації про запаси та розкриття її у
бухгалтерського обліку 2 „ Оцінка та
фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9
відображення матеріально – виробничих
„Запаси”
запасів у контексті формування фактичної
собівартості”
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Продовження таблиці 2.
Запаси - активи, які: - утримують для
наступного продажу за умови ведення
звичайної
господарської
діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою
наступного продажу продукту виробництва.

Надходження матеріалів на підприємство
здійснюється
на
підставі
товарнотранспортної накладної за якою складається
прибутковий ордер в двох примірниках.
Перший примірник є підставою для
оприбуткування цінностей на склад Другий
примірник прибуткового ордера є звітом про
використання доручення.

Відпуск запасів проводиться в основному на
виробництво
продукції,
при
цьому
виписується відділом постачання лімітнозабірна карта на місяць в двох примірниках,
перший примірник передається на склад, а
другий в цех.

Запаси — це активи, якi: а) утримуються для
продажу за умов звичайної господарської
дiяльностi; б) перебувають у процесі
виробництва для такого продажу в) існують у
формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при
наданні послуг.
Надходження матеріалів на підприємство
оформляється рапортом, який складається у
трьох примірниках. Основою для складання
рапорту є рахунок-фактура постачальника.
один примірник рапорту надсилають у відділ
постачання для звірки з умовами розміщення
замовлення, другий передають на склад із
матеріалами, а третій залишають у групі
приймання.
Примірник
рапорту,
який
спочатку
був
направлений
у
відділ
постачання, пізніше передають у фінансову
бухгалтерію
для
розрахунків
із
постачальниками.
Відпуск
матеріалів
у
виробництво
здійснюється за вимогами. Вимогу виписують
у трьох примирниках. Перший примірник
залишається на складі, другий — у групі
матеріального обліку, третій — в особи, котра
одержує матеріал. Вимога на основні
матеріали відрізняється від вимоги на
допоміжні матеріали лише за кольором
бланка.

Є ряд методів оцінки матеріальних запасів для фінансової звітності.
Основна частина з них ґрунтується або на собівартості, або на ринковій
цiнi. Інститут присяжних бухгалтерів США зазначає, що первинною
основою обліку матеріальних запасів є собівартість, яка включає такі
елементи:
- суму рахунку-фактури, за вирахуванням скидок при покупці;
- суму страхування товарів у дорозі;
- вiдповiднi податки i тарифи.
Інші витрати, якi пов’язані з придбанням, прийманням тощо, в
принципі також мають входити у собівартість матеріальних запасів. Однак
на практиці настільки складно розділити ці витрати між окремими видами,
що вони переважно враховуються як витрати звітного періоду (тобто
включаються в накладні витрати), а не як елемент собівартості
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матеріальних запасів. Протягом року ціни на більшу частину товарів
змінюються. Однакова кількість товарів може бути придбана. за різними
цінами. Тому бухгалтерів більше цікавить рух вартостей, а не фізичне
переміщення товарів під час діяльності фірми, оскільки саме вартість дає
можливість точніше визначити прибуток.
Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств

різних

сфер

діяльності;

при

визначенні

результатів

господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про
його

фінансовий

стан.

Для

ефективного

виробництва

належне

використання та організація виробничих запасів на підприємстві є
важливою передумовою, оскільки раціональність у їх використанні
зумовлює не тільки зниження виробничої собівартості, а й ціни,
результатом чого стане збільшення прибутку підприємства [9].
Висновки.

Отже,

мета переведення

натурального

вимірника

виробничих запасів в грошовий визначається інтересами того, хто
проводить цю оцінку. Оскільки інтереси користувачів часто змінюються,
то періодично відбуваються зміни у виборі методу оцінки запасів. Обраний
метод оцінки фіксується у Наказі про облікову політику підприємства.
Також існують відмінності нормативного регулювання обліку запасів.
Українське законодавство формується без належної адаптації до положень
міжнародних

стандартів, тому

засади

обліку

(в тому числі і

оцінки) запасів схожі на ті, що відображені у міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку.
Як свідчать проведені дослідження, просте копіювання міжнародних
стандартів, без попередньої їх адаптації та врахування національних
особливостей, не завжди відповідає запитам реальних підприємств. З
одного боку таке явище - це об’єктивний процес наближення нормативноправової бази України до міжнародних стандартів, а з іншого боку -
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українська економіка не в повній мірі має характеристики розвиненої
ринкової системи.
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В. С. Савчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У

статті

досліджено

та

проаналізовано

класифікаційні

ознаки

інвестицій, визначено такі, що сприяють ідентифікації інвестицій як
економічної категорії. Систематизовано бухгалтерську класифікацію
фінансових інвестицій та визначено необхідність її удосконалення за
рахунок

доповнення

об’єктів

інвестування

у

відповідності

до

загальновизнаних груп цінних паперів.
Ключові

слова:

бухгалтерський

облік,

інвестиції,

цінні

папери,

класифікаційні ознаки інвестицій, фінансові інвестиції.
Постановка проблеми. Активізація євроінтеграційних процесів, що
розвивається в умовах нестабільності національних фінансових ринків
зумовила підвищення попиту на додаткові фінансові ресурси з боку
суб’єктів господарювання як фундаментальної основи забезпечення
стабільності їх діяльності та стимулювання розвитку підприємства. В той
же час, стрімкий розвиток фінансових інновацій на фоні старомодних
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теоретико-методологічних

основ

бухгалтерського

обліку

не

може

забезпечити належний рівень інформаційного забезпечення управлінських
рішень в рамках інвестиційної діяльності підприємства. В такому випадку
виникає об’єктивна необхідність в адаптації сучасної методології
бухгалтерського обліку до потреб економіки шляхом удосконалення
обліку інвестицій суб’єктів господарювання як інструментів фондового
ринку, що неможливе без чіткого з’ясування їх місця в загальній
класифікації інвестицій та видів в сучасних умовах господарювання.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Серед вчених-економістів,
які займаються дослідженням класифікаційних ознак інвестицій, слід
виділити наступних: І. В. Боровікову, Л. П. Гончаренко, Г. В. Захарову, В.
В. Іванову, Є.Д. Крупку, А.М. Кур’янова, Н. І. Лахметкіну, Н. І. Малих, Ю.
Н. Мальцеву, Т. В. Майорову, О. С. Нешитого, Г. П. Подшиваленко, І. П.
Скобєлєву, О. С. Сухарьова, Ю. І. Ткаченко, С. В. Шманьова, В. Г.
Федоренко, А. Г. Семенова, В. О. Васильєва[8], Л. О. Дзюба, С. Я.
Король[2], А. О. Лісковську[4], Ю. О. Леонову, А. В. Махоту[3] та С.М.
Деньгу[1]. Через те, що класифікація інвестицій визначається вибором
критерію, що покладений в її основу, точки зору вітчизняних і зарубіжних
вчених щодо кількості класифікаційних ознак інвестицій різняться.
Метою статті є дослідження та аналіз існуючих класифікаційних
ознак інвестицій та визначення основних з них, що сприятимуть
ідентифікації фінансових інвестицій як економічної категорії та їх місця в
інвестиційній діяльності, а також покращення класифікації фінансових
інвестицій для цілей обліку та визначено необхідність її удосконалення за
рахунок доповнення об’єктів інвестування, задля удосконалення робочого
плану рахунків підприємств, що мають на балансі фінансові інвестиції.
Виклад основного матеріалу. Після аналізу праць вчених-сучасників,
було виокремлено праці які, найповніше розкрили різнобічні ознаки та
характеристики інвестицій. Такі вчені, як А. Г. Семенов та В. О. Васильєв
у своїй статті «Класифікація інвестицій як економічної категорії»
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підкреслюють наступні вісімнадцять ознак класифікації інвестицій (рис. 1),
які найповніше розкривають поняття інвестицій [8].
Слід також розуміти, що класифікувати інвестиції можна і з
урахуванням етапів здійснення інвестиційного процесу. Тому було
запропоновано такий поділ характеристик, що застосовуються до
інвестицій під час інвестування:
1) у рамках першого етапу інвестиційного процесу фінансові
вкладення

можуть

бути

класифіковані

за

об’єктом,

за

періодом

інвестування та за регіональними ознаками інвестування;
2) другий етап здійснення інвестиційного процесу передбачає
класифікацію інвестицій за ступенем ризику, формами власності на
інвестиційні ресурси та за напрямом інвестування в інновації, що
зумовлено необхідністю вибору моделі планування портфеля інвестицій;
3) на третьому етапі здійснення інвестиційного процесу слід взяти до
уваги характер участі інвестицій у процесі інвестування, що забезпечить
більш ефективне та прозоре здійснення інвестування [8].

1077

Основні
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Рисунок 1. Основні ознаки класифікації інвестицій [8]
Класифікація окреслює підходи для аналізу та оцінки інвестицій, щоб
прийняти попереднє управлінське рішення та реалізувати його, а також
міру відповідальності за одержані результати.

Проте збільшення рівня

деталізації ознак класифікації не завжди дозволяє розкрити економічну
природу поняття «інвестиції» й сприяє покращенню методики оцінки їх
ефективності.
Згідно даних, що надає у свої статті Лісковська А.О. можна
сформувати наступну класифікацію інвестицій, що включає нові ознаки
(рис. 2).
У науковій літературі подаються й інші класифікації інвестицій та
інвестиційних

процесів,

які,

безумовно,

є

обґрунтованими

практичному плані, так і в науковому. Ці класифікації залежать від
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як

у

Класифікація інвестицій

1.За суб’єктом
інвестування

державні інвестиції –
частка
НД,
який
вкладається у розвиток
економіки
з
метою
підтримки виробництва,
соціальної сфери;

приватні інвестиції –
недержавні
вклади
засобів, які належать
підприємствам;

іноземні інвестиції –
інвестиції, які надходять
із
закордону.

2. За об’єктом
інвестування

інвестиції
в
майно,
фізичні активи – вклади,
які приймають участь у
виробничому
процесі
(споруди та ін.);

фінансові інвестиції –
вклад у фінансове майно,
придбання прав на участь
у
справах
інших
підприємств,
вклад
грошей у банк на депозит
та ін.;

інвестиції
в
НМА
(нематеріальні інвестиції)
– вклад у підготовку
кадрів, рекламу, ліцензії
та ін.

3. За участю інвестора в
інвестиційному процесі
(мета інвестування)

прямі – вклад у статутний
капітал з метою не тільки
досягнення прибутку, а й
участі
в
управлінні
підприємством;

непрямі – вкладення
капіталу інвестора через
фінансового посередника
шляхом
придбання
різних
фінансових інструментів;

портфельні – засоби,
вкладені в економічні
активи
з
метою
отримання доходу та
диверсифікації ризиків.

4. За ступенем впливу та
контролю діяльності
підприємства

забезпечують контроль –
володіння
інвестором
більше 50 % акцій з
правом голосу;

не
дозволяють
встановити контроль, але
надають
суттєвого
впливу – володіння > 20
%, але < 50 % акцій з
правом голосу;

не дозволяють
встановити контроль та
не надають впливу –
володіння < 20 % акцій з
правом голосу.

5. За терміном
інвестування

короткострокові – вклад
капіталу на період до 3
р.;

середньострокові
–
інвестування на період 3
р.;

довгострокові – вклад
капіталу на період > 5
років

6. За обсягом
фінансування проекту

невеликий – до 100 тис.
дол. США;

середній – від 100 до
1000 тис. дол. США;

великий – понад 1000
тис. дол. США

7. За ознакою щодо
обмеженості ресурсів у
діяльності підприємства

інвестування
підприємства з
використанням
обмежених ресурсів
(використання природних
ресурсів – корисні
копалини);

інвестування
підприємства з
використанням
необмежених ресурсів
(вітер, вода, сонце,
людина).

8. За типом сфери
діяльності, у яку
відбувається
інвестування

інвестування у сферу
послуг;

інвестування у сферу
виробництва.

Рисунок 2. Розширена класифікація інвестицій [4]
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Інвестиційна діяльність

Реальні інвестиції

Соціальні інвестиції

Фінансові
інвестиції

Реінвестуванн
- impact-investing
- внески у статутні
- інвестиції у
фонди інших
я
розвиток персоналу;
підприємств;
- капітальне
- здійснення
- інвестиції в
- придбання цінних
будівництво;
інвестицій за
розвиток
місцевих
паперів;
- придбання
рахунок
громад;
- банківські
необоротних
доходу,
інвестиції
в
охорону
вклади, депозити
отриманого
активів
навколишнього
та інші.
від
природного
інвестиційної
середовища
та інші. в інвестиційній
Рисунокдіяльності.
3. Місце соціальних
інвестицій
Капітальні

діяльності [2]
Фінансові інвестиції можуть здійснюватись і утримуватись з різними
цілями: для одержання доходу, здійснення контролю за діяльністю об’єкта
інвестування, розміщення тимчасово вільних коштів або майна, для
подальшого продажу тощо. Нормативні документи такі як: Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» та План
рахунків бухгалтерського обліку пропонують поділ фінансових інвестицій
тільки за ознакою строковості та об’єктів інвестування, проте як свідчать
праці науковців, ця класифікація є вузькою і мусить бути більш
розширеною.

Тому пропонуємо розглянути класифікацію фінансових

інвестицій, побудовану на основі узагальнення ознак, запропонованих
різними авторами такими як І. В. Коваленко, Ю. О. Леонова, А. В. Махота
та ін. (табл.1).
Дана класифікація дає користувачам облікової інформації розширену
інформацію про фінансові інвестиції, проте ця інформація не є настільки
важливою для потреб бухгалтерського обліку.
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Таблиця 1.
Узагальнена класифікація фінансових інвестицій за основними
ознаками
Класифікаційні ознаки
За об’єктами вкладення
капіталу

Залежно від впливу інвестора
на
інвестоване підприємство
За метою утримання
Стосовно підприємства
інвестора
За періодом обігу на
підприємстві
За рівнем прибутковості
За рівнем ризику
За рівнем ліквідності
За формами власності капіталу,
що інвестується
За регіональною спрямованістю
капіталу, що інвестується
За видами забезпечення
Залежно від видів цінних
паперів

Види інвестицій
Інвестиції в інструменти власного капіталу
Інвестиції у боргові фінансові інструменти
Інвестиції у похідні фінансові інструменти
Інвестиції в іпотечні цінні папери
Інвестиції у приватизаційні цінні папери
Інвестиції у товаророзпорядчі цінні папери
В дочірні підприємства
В асоційовані підприємства
В спільну діяльність
Інвестиції непов’язаним сторонам
З метою одержання прибутку
З метою перепродажу цінних паперів
З метою утримання до погашення
Для досягнення соціального ефекту
Внутрішні;
Зовнішні
Поточні
Довгострокові
Високоприбуткові; Середньодоходні
Низькодоходні; Недоходні
Безризикові; Низькоризикові
Середньоризикові; Високоризикові
Високоліквідні
Середньоліквідні
Низьколіквідні
Неліквідні
Приватні
Державні
Змішані
Інвестиції на внутрішньому ринку
Інвестиції на міжнародному ринку
Цінні папери, випущені під заставу рухомого чи
нерухомого майна
Цінні папери, випуск яких нічим не забезпечений
В боргові цінні папери
В пайові цінні папери
В похідні цінні папери

Деякі вчені з цією метою розробили окрему класифікацію та навіть
пропонують зміни плану рахунків по обліку фінансових інвестицій.
Зокрема, Деньга С.М. зазначає, що слід розрізняти наступні види
інвестиційного потенціалу: початкові інвестиції, додаткові інвестиції та
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самоінвестиції в підприємство. Згідно з авторською класифікацією
вкладень капіталу в підприємство доцільно рахунок 15 «Капітальні
інвестиції»

перейменувати

на

«Самоінвестиції

підприємства»

і

передбачити можливість ведення обліку на цьому рахунку як капітальних
інвестицій у власні основні засоби (на окремому субрахунку), фінансових
інвестицій у власні фінансові інструменти, так і проектів по створенню
нематеріальних активів (по впровадженню КІС чи електронної крамниці
або сайту, оптимізації бізнес-процесів, раціоналізації організаційної
структури підприємства, впровадженню бюджетного та стратегічного
управління тощо) [1].
Рахунок

14

«Довгострокові

фінансові

інвестиції»

доцільно

перейменувати на «Інвестиції, спрямовані назовні» і обліковувати на
ньому інвестиції підприємства у об’єкти інвестування інших суб’єктів
господарювання за їх субрахунками (в підприємства, в основні засоби, в
фінансові інструменти, в нематеріальні активи).
Таким чином з’явиться можливість відокремити самоінвестиції
підприємства від інвестицій, спрямованих назовні, і до інвестиційної
діяльності підприємства відносити тільки капітальні інвестиції, спрямовані
назовні, до фінансової – спрямовані назовні фінансові інвестиції, а
самоінвестиції

вважати

вкладеннями

капіталу,

які

призводять

до

збільшенню власного капіталу підприємства.
Такі нововведення будуть сприяти удосконаленню інформаційного
забезпечення

інвестиційного

аналізу

підприємства

за

даними

бухгалтерського обліку (табл. 2) [1]. Такий погляд на розподіл інвестицій є
новим та дійсно заслуговує на увагу.
У загальному розумінні, природа фінансових інвестицій полягає у
розміщенні вільних коштів у цінні папери з метою трансформації коштів у
високоліквідні цінні папери, збереження вартості активів, отримання
прибутку, встановлення контролю над емітентом тощо.
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Таблиця 2.
Фрагмент плану рахунків бухгалтерського обліку [1]
Рахунки
14 «Інвестиції,
спрямовані назовні»

Субрахунки
141 «Інвестиції в підприємства»
142 «Інвестиції в основні засоби»
143 «Інвестиції в фінансові інструменти»
144 «Інвестиції в нематеріальні активи»
151 «Капітальні інвестиції у власні основні засоби»
152 «Фінансові інвестицій у власні фінансові інструменти»
153 «Проекти по створенню нематеріальних активів»

15 «Самоінвестиції
підприємства»

Податковим Кодексом України фінансові інвестиції визначаються як
господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав,
цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів [6].
В бухгалтерському обліку сутність фінансових інвестицій закріплено
МСБО №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та П(С)БО №13
«Фінансові інструменти», де вони визначаються як «активи, які
утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків,
дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для
інвестора» [5,7].
Отже

для

цілей

бухгалтерського

обліку

фінансові

інвестиції

визначаються активом, бо їх формування передбачає зменшення ресурсів,
що утримається підприємством з метою отримання певних економічних
вигід у майбутньому.
Існує розвинена класифікація фінансових інвестицій, але для цілей
бухгалтерського обліку здійснюється специфічний їх розподіл. В даному
питанні слід звернути увагу на відсутність в П(С)БО №12 «Фінансові
інвестиції» чіткого розмежування різних за параметрами вкладень в цінні
папери, що ускладнює процедуру визнання та оцінки фінансових
інвестицій.
Тому найдоцільнішою, на нашу думку, буде класифікація фінансових
інвестицій на рисунку 4.
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Види фінансових інвестицій

За терміном
утримання на
підприємстві

Поточні (35 рах.)
Довгострокові (14 рах.)

За об’єктом
інвестицій (групою
цінних паперів)

Залежно від впливу
інвестора на
інвестоване
підприємство

Інвестиції в інструменти власного капіталу (пайові
фінансові інвестиції) шляхом придбання акцій,
інвестиційних сертифікатів, сертифікатів фондів
операцій з нерухомістю.
Інвестиції у боргові фінансові інструменти –
вкладення коштів у облігації підприємств, державні
облігації України, облігації місцевих позик,
казначейські зобов’язання України, ощадні
(депозитні) сертифікати, векселі, облігації
міжнародних фінансових організацій.
Інвестиції в дочірні підприємства
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції в спільну діяльність
Інвестиції непов’язаним сторонам
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в
капіталі

За методом
відображення на
рахунках
бухгалтерського
обліку

Інвестиції, що обліковуються за справедливою
вартістю
Інвестиції, що обліковуються за собівартістю
Інвестиції, що обліковуються за амортизованою
вартістю

Рисунок 4. Класифікація фінансових інвестицій для запитів
бухгалтерського обліку [3]
Висновки. Такий підхід до класифікації, на нашу думку, значно
спростить облікове відображення операцій з фінансовими активами й
зменшить кількість дублювань серед видів фінансових активів в
бухгалтерського обліку. Варто також брати до уваги те, що сучасний світ
розвивається дуже швидко і постійно виникають нові поняття, ознаки
тощо, що будуть надалі розширювати чи звужувати класифікації
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економічних категорій, інвестицій в тому числі.
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О. І. Шірпал
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті досліджено обліково–аналітичне забезпечення розрахункових
операцій на підприємстві, зокрема, розрахунків з оплати праці та його
зв′язку з рухом коштів бізнесової структури
Ключові

слова:

оплата

праці,

обліково–аналітичне

забезпечення,

заробітна плата, розрахунки з оплати праці, управлінська звітність,
витрати підприємства.
Вступ. Заробітної плати є основним інструментом формування
доходів громадян та найдієвішим стимулом підвищення якості та
продуктивності

праці

першочергового

значення

набуває

ступінь

раціональності системи оплати праці, оскільки її вдала організація стає
визначальним фактором суспільного, зокрема економічного прогресу і,
відповідно, однією з ключових проблем діяльності як держави, так і
кожного суб’єкта господарювання.
Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління оплати
праці зробили вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко
Л.О., Литвин Б.М., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В.
М., Шкарабан С. І. та інші.
Економічний потенціал України на сучасному етапі розвитку
визначається

як

складне

багатогалузеве

господарство.

Суб'єкти

підприємницької діяльності використовують працю найманого персоналу
застосовуючи відповідні форми організації і управління, які були б не
ефективними без відповідного обліково-аналітичного забезпечення. Для
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управління підприємницькою діяльністю, крім облікової інформації,
потрібна створена на її підставі внутрішня бухгалтерська звітність, що
виявляється найбільш необхідною для цілей управління
Досвідчені менеджери усвідомлюють важливість бухгалтерського
обліку, зокрема обліку витрат на оплату праці, як джерела достовірної
економічної інформації та базису економічно грамотного управління
діяльністю суб’єкта господарювання.
Управлінський

облік

як

підсистема

бухгалтерського

обліку

сформувався у 50-х роках ХХ. Причинами його виокремлення з
традиційного бухгалтерського обліку були: загострення конкурентної
боротьби,

зростання

інфляційних

процесів,

загальне

погіршення

економічного стану.
У сучасних умовах незмінна увага до обліку витрат на оплату праці і
управління ними убачається в тих господарствах, де керівники (власники)
розуміють важливість оптимізації витрат на виробництво, раціональне
використання людського капіталу, підвищення якості виготовленої
продукції і, як наслідок, зростання конкурентоспроможності.
Для управління системою оплати праці потрібна якісна (повна,
достовірна і релевантна) інформація, що вичерпно характеризує не лише
систему оплати праці, але й пов’язані з нею тенденції та процеси
(продуктивність праці, виробіток працівників, виробничий процес). Отже,
можна визначити чинники впливу на систему оплати праці, а також
виміряти їх вплив, тому стратегічним завданням організації обліку є вибір
об’єктів та напрямків аналітичного і синте- тичного обліку, які б
забезпечували формування саме такої інформації. Крім того, організація
обліку заробітної плати повинна вирішувати завдання, що виникають у
процесі поточної діяльності підприємства, зокрема, організація обліку
відпрацьованого робочого часу та виробітку; правильне і вчасне
нарахування

заробітної

плати;

її
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вчасна

виплата

у

спосіб,

найприйнятніший для працівників, а також складання і подання звітності з
праці.
Організація обліку передбачає організацію облікового процесу та
роботи апарату бухгалтерії. Кожна з них має власну структуру, зміст,
методи і прийоми функціонування, об’єкти організації, але за принципом
системності основною умовою раціональності обліку загалом є їх
гармонізація

та

взаємозв’язок.

Обліковий

процес

є

системною

послідовністю логічно взаємопов’язаних між собою технологічних етапів
облікових робіт, що містять документування праці (відпрацьованого
робочого часу та виробітку), ведення аналітичного і синтетичного обліку
заробітної плати та розрахунків з працівниками, а також складання і
подання звітності). На кожному технологічному етапі облікового процесу
потрібно сформувати перелік показників; вибрати носії облікової
інформації; організувати їх рух та технологію обліку. Незважаючи на
однаковий склад об’єктів організації облікового процесу, їх вибір і
організація на кожному етапі потребують особливих підходів, що
зумовлюється їх технологічними особливостями. Але, виходячи із сутності
облікового

процесу

формування

і

як

складної,

функціонування

багаторівневої

вказаних

об’єктів

системи,
повинен

процес
бути

комплексним, грунтуватися на єдиних принципах, а їхні окремі елементи
узгоджуватись та гармонізувати між собою. Відповідно, раціональності та
оптимальності

організації

обліку

загалом

не

можна

забезпечити

удосконаленням окремих елементів, операцій або процедур облікового
процесу. Для цього потрібний системний підхід до вибору оптимальних
методів і способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації,
забезпечення їх взаємозв’язку та гармонізації.
Нормальне функціонування будь-якої системи, зокрема і системи
оплати праці, потребує організації інформаційного забезпечення, тобто
формування масиву інформації, тому першочерговим об’єктом організації
обліку є організація переліку показників. Склад і структура інформації,
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визначаються потребами управління фондом оплати праці та розрахунками
з працівниками. Також на них впливають інші взаємопов’язані чинники
(зміст та обсяги фінансовогосподарської діяльності, склад показників
фінансової

та

статистичної

звітності,

структура

управління

та

виробництва).
Обсяг витрат на оплату праці персоналу залежить від загальної
чисельності робітників, їх кваліфікації. У свою чергу чисельність
персоналу обумовлена масштабами виробництва продукції, а також
продуктивністю праці робітників. Визначення розмірів затрат праці
кожного працівника здійснюється за кількістю затраченого часу або
виробленої продукції.
Розрахунок заробітної плати виконується відповідно до прийнятої
згідно колективного договору форми оплати праці: відрядної чи
погодинної. Для обліку розрахунків з оплати праці оформлюються
первинні документи, організується табельний облік і складається табель з
обліку відпрацьованого часу, а при відрядній формі оплати праці, крім
табелів, застосовуються документи з обліку обсягу виробітку (рапорти або
відомості виробітку бригад). Якщо операції пов’язані з технологічним
процесом, оформлюється наряд (індивідуальний, бригадний, разовий,
нагромаджувальний ) на відрядні роботи. Для визначення суми заробітної
плати належної до виплати робітникам, потрібно виконати нарахування за
місяць і провести необхідні утримання з неї. Такі розрахунки здійснюють у
розрахунково-платіжній відомості, яка разом з виконанням розрахункових
і платіжних функцій, слугує регістром аналітичного обліку розрахунків з
персоналом по виплаті заробітної плати.
У свою чергу, надання керівництву підприємства необхідної
інформації для управління витратами на оплату праці, можливо за умови
розробки

на

підприємстві

запропонованої

бухгалтерської звітності (табл.1).
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форми

внутрішньої

При

цьому,

розробляючи

звітність,

потрібно

забезпечувати

методологічний принцип: максимум інформації при мінімумі її показників.
Таким чином, отримана за допомогою показників Звіту про структуру і
динаміку розмірів витрат на оплату праці, інформація про виникнення
простроченої заробітної плати може бути індикатором передкризових та
кризових явищ у господарстві.
Таблиця 1.
Звіт про структуру і динаміку розмірів на оплату праці
за__________ 20__ р. (І, ІІ, ІІІ, ІV квартал)
№
з/п

Види витрат

1міс.

квартал
2 міс.

5
6
7
8

ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПОЧАТОК КВАРТАЛУ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість
НАРАХОВАНО ЗА КВАРТАЛ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість

9
10
11
12

Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість

13
14
15
16

Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість

1
2
3
4

3 міс.

Роль і значення заробітної плати у суспільному та соціальноекономічному розвитку країни зумовлюють необхідність удосконалення
організації обліку як основного джерела інформації, призначеного для
управління системою оплати праці з метою її удосконалення. У підходах
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до пошуку шляхів удосконалення організації обліку заробітної плати слід
виходити із її сутності як складної багаторівневої системи.
Фрагментарні, хаотичні, розрізнені заходи, спрямовані на оптимізацію
окремих методів і способів обліку, не можуть забезпечити удосконалення
усієї системи організації обліку загалом. Основною умовою ефективності
заходів з її удосконалення є їх комплексний системний характер, що
охоплює усі етапи облікового процесу та усі їх елементи, забезпечення їх
взаємозв’язку та гармонізації. Такий підхід дав змогу визначити шляхи
удосконалення організації обліку заробітної плати, зокрема:
– вибір методів і способів обліку, адаптованих до специфічних
особливостей заробітної плати та особливостей фінансового-господарської
діяльності підприємства, технології виробництва та управління;
– формування оптимальної за складом та обсягом облікової
інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком
заробітної плати; – розроблення та запровадження удосконалених форм
носіїв облікової інформації, найбільш адаптованих до структури, змісту та
характеру облікової інформації.
Модель бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці, здатна
вирішувати наступні задачі:
– проведення своєчасних розрахунків з працівниками суб’єкта
господарювання по оплаті праці; – виконання на регулярній основі
відрахувань до системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
– віднесення нарахованої суми заробітної плати та відрахувань на
соціальні заходи на витрати виробництва у складі виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
– надання показників з нарахування оплати праці та її виплати для
потреб

оперативного

керівництва

бухгалтерської звітності.
Висновки і пропозиції.
1091

та

формування

внутрішньої

Можливості впливу облікової інформації на процес прийняття
управлінських рішень зумовили необхідність подальших досліджень в
напрямку удосконалення існуючої методики бухгалтерського обліку
витрат на оплату праці та внутрішніх документів для відображення витрат
на оплату прці.
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УДК 336.148 (045)
Н. П. Яланецька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Дана стаття присвячена дослідженню контролю виконання кошторису
бюджетної установи, а також методиці ревізії, яка забезпечує швидке і
повне дослідження об’єкту контролю.
Ключові слова: фінансовий контроль, кошторис, доходи загального
фонду, доходи спеціального фонду, принципи кошторисного фінансування.
Постановка проблеми. Протягом тривалого часу бюджетна система
України перебуває в непростій ситуації, оскільки спостерігається дефіцит
коштів як на рівні державного, так і на рівні місцевого бюджетів. В таких
умовах стає помітним зниження адміністративної дисципліни при розробці
та при затвердженні кошторисів доходів та видатків. У зв`язку з цим
гостро постає необхідність вдосконалення контролю в бюджетних
установах, насамперед методів перевірки правильності складання та
виконання кошторисів бюджетних установ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методики та
організації контролю є предметом дослідження вітчизняних вчених: М.Т.
Білухи,С.В. Мниха, М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, Б.Ф. Усача, В.О.
Шевчука. Варто зазначити, що дані вчені висвітлюють проблеми контролю
та ревізії, що стосуються суб’єктів господарювання загалом. В той же час
залишаються недостатньо вивченими проблеми контролю конкретно
бюджетних установ. Цією проблематикою займається лише вузьке коло
науковців: В.І. Крисюк, О.В. Юрченко, Л.В. Павлевич.
Метою статті є висвітлення питань методики складання та виконання
кошторису бюджетних установ.
Виклад основного матеріалу. Кошторис є основним плановим
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документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та
здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання
нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до
бюджетних призначень [2].
Кошторис бюджетних установ є складовою місцевого бюджету
бюджетної системи країни. Тому актуальним завданням бюджетної
системи є удосконалення механізму формування та реалізації кошторису
бюджетних установ. Важливу роль в управлінні діяльністю бюджетних
установ відіграють раціональна організація та методика обліку й аналізу
результатів виконання кошторису.
Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є
основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо
отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування
коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених
на рік відповідно до бюджетних призначень.
Існує кілька видів кошторисів (табл. 1). Кошторис має дві складові:
 загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету

та

розподіл

видатків

за

повною

економічною

класифікацією на виконання бюджетною установою, організацією
основних функцій;
 спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду

бюджету

та

їх

розподіл

за

повною

економічною

класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а
також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням
установою основних функцій.
У процесі виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси,
надані головному розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувались і
контролювалися з метою досягнення цілей та завдань затвердженого
бюджету. Періодичні звіти повинні містити інформацію щодо рівня
ефективності використання розпорядниками коштів з метою досягнення
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запланованих цілей, пов`язаних з виконанням програм та наданням послуг.
Таблиця 1.
Види кошторисів бюджетних установ
Вид кошторису

Трактування

Індивідуальні кошториси

Це кошториси, які складаються бюджетними організаціями.
Незалежно від того, веде бюджетна організація облік
самостійно
чи
обслуговується
централізованою
бухгалтерією, індивідуальний кошторис та план асигнувань
складаються за кожною виконуваною нею функцією.
Це зведення показників індивідуальних кошторисів
розпорядників коштів бюджету нижчого рівня за
функціональною класифікацією, що складаються головним
розпорядником, розпорядником вищого рівня для подання
їх Міністерству фінансів України, місцевим фінансовим
органом. Зведені кошториси не затверджуються.
Це кошториси, до яких включаються асигнування тільки в
тих випадках, коли проведення таких заходів за рахунок
коштів бюджету дозволено законодавством України
(централізовані
заходи
здійснюються
головними
розпорядниками).

Зведені кошториси

Кошториси на
централізовані заходи

Належне складання та виконання кошторису доходів і видатків
бюджету вимагає дотримання таких принципів [3]:
- використання аналітичної інформації при розробці планів видатків і
оцінці результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджету;
-

відповідності

зобов`язань

розміру

бюджетних

асигнувань,

встановлених кошторисами;
- моніторингу видатків у процесі виконання бюджету на основі чітко
визначених цілей фінансування;
- вчасності та достовірності звітності.
Для правильної та своєчасної організації роботи, пов`язаної зі
складанням проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись
відповідними

вказівками

Міністерства

фінансів

України,

місцевих

фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на
наступний рік: встановлюють для розпорядників граничні обсяги видатків
із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають
вказівки щодо їх складання; розробляють і повідомляють розпорядникам
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нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватись,
виходячи із законодавства, і які необхідно для правильного визначення
видатків у проектах кошторисів; забезпечують складання проектів
кошторисів на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо
головними розпорядниками; проводять наради з керівниками підвідомчих
установ.
Залежно

від

джерел

утворення

доходи

бюджетної

установи

поділяються на два види:
 доходи загального фонду бюджету;
 доходи спеціального фонду бюджету.
Затвердженню кошторисів передує процес формування лімітів і
витрат у підпорядкованих установах. Вищі організації мають враховувати
об'єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з основних її
виробничих показників, обсягу виконаної роботи, штатної чисельності та
намічених заходів щодо скорочення витрат у плановий період.
За таких умов мають виконуватися вимоги щодо забезпечення
фінансовими ресурсами, насамперед щодо витрат на заробітну плату з
нарахуванням на соціальне страхування, а також на господарське
утримання установи. Асигнування на придбання обладнання, капітальний
ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися
лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат.
Кошторис складається всіма бюджетними установами на календарний
рік і затверджується в установленому порядку.
Принципи кошторисного фінансування. Складання і виконання
кошторисів базується на принципах, які подані у вигляді схеми (рис. 1).
На території України бюджетні установи в процесі виконання
покладених на них функцій можуть вносити зміни до кошторисів у
випадках:
 необхідності

перерозподілу

класифікацією;
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видатків

за

економічною

 прийняття нормативного акта щодо передачі повноважень та
бюджетних асигнувань від одного розпорядника іншому;
 прийняття

рішення

щодо

розподілу

централізованих

нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками;
 необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету
внаслідок

перевищення

надходжень

до

цього

фонду

над

передбаченими (запланованими) у бюджеті на відповідний рік;
 прийняття

рішення

щодо

скорочення

(обмеження)

видатків

загального фонду бюджету в цілому на рік.
Принципи кошторисного фінансування

1

Органічний зв’язок кошторисів з планом соціально-економічного розвитку
регіону. Витрати бюджетних установ визначаються економічним планом тієї
адміністративно-територіальної одиниці, де знаходиться ця установа

2

Цільове призначення бюджетного асигнування. Усі витрати бюджетних
установ згруповано відповідно до статей бюджетної класифікації.
Перевищення ліміту ресурсів за кожною окремою статтею не допускається

3

Дотримання умов режиму економії у витрачанні коштів. Цей принцип
передбачає таке використання коштів, при якому досягається максимальна
ефективність діяльності установи при мінімумі грошових витрат

4

Проведення вищим за рівнем організаціями та фінансовими органами,
зокрема Державним казначейством, систематичного контролю за
фінансовою діяльністю бюджетних установ

Рисунок 1. Принципи кошторисного фінансування
У кожному випадку внесення змін до кошторисів і планів асигнувань
складаються відповідні довідки, форми яких затверджено наказом
Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що
використовуються в процесі виконання бюджету” від 21.01.2000 р. № 10.
При

цьому

перезатвердження

кошторисів
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і

планів

асигнувань

необов’язкове.
У разі внесення установою змін до спеціального фонду кошторису
довідка затверджується керівником установи, яка затвердила кошторис.
Форма довідки затверджується Міністерством фінансів України.
Після перегляду річних звітів про виконання кошторисів за минулий
рік уточнюються показники перехідних контингентів станом на 1 січня
поточного року виходячи з фактичного виконання плану щодо цих
контингентів за минулий рік. За результатами перевірок у разі виявлення
сум зайвих і завищених асигнувань вносяться зміни до кошторисів і планів
асигнувань шляхом зменшення їх обсягів.
Звіти про виконання кошторисів і планів асигнувань подаються у
порядку та за формою, встановленими Державним казначейством.
Головні розпорядники бюджетних коштів:
 міністри і керівники центральних органів виконавчої влади — по
Державному бюджету;
 керівники відділів обласних, міських, районних держадміністрацій
— по місцевим бюджетам;
 голови сільських і селищних рад — по сільським і селищним
бюджетам.
Головним розпорядникам надано право розподіляти бюджетні кошти
між

розпорядниками

нижчого

рівня,

а

також

витрачати

їх

на

централізовані та інші заходи, на утримання апарату управління.
Розпорядники коштів II ступеня — бюджетні установи в особі їх
керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття
зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій
установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів для переказу
розпорядникам

ПІ ступеня

та безпосередньо підпорядкованим їм

одержувачам.
Розпорядники коштів III ступеня — бюджетні установи в особі їх
керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття
1098

зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої
установи,

яку

вони

очолюють,

і

на

розподіл

безпосередньо

підпорядкованим їм одержувачам.
Головні розпорядники коштів Державного бюджету (надалі головні
розпорядники коштів) до початку бюджетного року визначають мережу
розпорядників коштів нижчого рівня на відповідній території (обласний
рівень). Розпорядники коштів ПІ ступеня та одержувачі повинні
включатися до мережі головних розпорядників коштів, якщо вони
отримуватимуть кошти безпосередньо від нього.
Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні
розпорядники коштів подають Державному казначейству України на
паперових та електронних носіях підготовлену мережу за визначеною
формою.
Розпорядники коштів II ступеня подають управлінням на паперових та
електронних носіях дані про мережу розпорядників коштів III ступеня та
одержувачів у територіальному розрізі. Управління звіряють отримані дані
з інформацією, що надійшла від Державного казначейства, узагальнюють
отримані дані, групують за територіями (місто, район) та доводять на
електронних носіях до відповідних відділень Державного казначейства.
На нижчому рівні органи Державного казначейства перевіряють
відповідність даних, отриманих від вищого органу казначейства, переліку
розпорядників бюджетних коштів та отримувачів, що безпосередньо
обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства.
Державна фінансова інспекція України відповідно до покладених на
нього функцій здійснює контроль за виконанням кошторисів бюджетних
установ, які фінансується через систему державного казначейства. При
цьому

застосовуються

методичні

прийоми

і

контрольно–ревізійні

процедури, для галузей національної економіки [4].
У документальному контролі застосовуються такі методи: перевірка
документів за формальними ознаками; перевірка документів за змістом;
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арифметична перевірка документів; нормативна перевірка документів;
економічна оцінка господарських операцій.
Перевірка документів за формальними ознаками є першим етапом
документального

контролю,

під

час

якого

досліджують:

точність

заповнення бланків; наявність усіх необхідних реквізитів; своєчасність
складання; відповідність підписів осіб, які склали документ. Результатом
такої перевірки є висновок про визнання достовірності документів.
Перевірка документів за змістом – другий етап документального
контролю. Його здійснюють шляхом співставлення даних операцій,
зазначених у документі, з аналогічними або взаємопов'язаними даними
виробництва для з'ясування законності зафіксованих операцій.
Арифметична
перерахунку

перевірка

загальних

документів

підсумків

для

здійснюється
визначення

шляхом

правильності

підрахунків.
Нормативна перевірка документів проводиться шляхом співставлення
фактичних витрат з нормативними або плановими з метою встановлення
обґрунтованості списання на утримання установи сировини та матеріалів,
палива, використання фонду оплати праці тощо.
Економічна

оцінка

господарських

операцій

об'єднує

низку

загальноекономічних методів аналізу й оцінки з метою визначення
доцільності, раціональності окремих операцій за певний проміжок часу [1].
У процесі виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси,
надані головному розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувались і
контролювалися з метою досягнення цілей та завдань затвердженого
бюджету. Періодичні звіти повинні містити інформацію щодо рівня
ефективності використання розпорядниками коштів з метою досягнення
запланованих цілей, пов`язаних з виконанням програм та наданням послуг.
Належне складання та виконання кошторису доходів і видатків
бюджету вимагає дотримання таких принципів [5]:
- використання аналітичної інформації при розробці планів видатків і
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оцінці результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджету;
-

відповідності

зобов`язань

розміру

бюджетних

асигнувань,

встановлених кошторисами;
- моніторингу видатків у процесі виконання бюджету на основі чітко
визначених цілей фінансування;
- вчасності та достовірності звітності.
В

основу

досягнення

виконання

цілей

та

бюджету

завдань,

необхідно

що

закласти

вимірюються

стратегію

показниками

результативності.
Найбільше порушень виявляється при перевірках правильності
розрахунків фонду оплати праці та видатків на поточне утримання
бюджетної установи. Так, мають місце факти, коли фонд оплати праці ,
всупереч вимогам постанови Кабміну №228, ґрунтується не на ретельно
проведених розрахунках, а на завищених показниках фонду оплати праці,
завдяки чому створюється резерв для проведення стимулюючих виплат.
За умови правильного визначення фонду оплати праці та реальної
можливості для виплати надбавок і доплат за рахунок економії основного
фонду оплати праці, що може бути забезпечено тільки наявністю
вакантних посад, у контролера повинно виникнути декілька запитань, які
слід

проаналізувати:

або

завищено

штатну

чисельність

відносно

встановлених нормативів, що є фактом грубого порушення Бюджетного
законодавства; або бюджетна установа не повністю виконує свої функції, а
фінансування з бюджету здійснюються в повному обсязі; третій аспект –
об’єктивність галузевого нормативного акта щодо нормативів штатів.
Правильність

визначення

видатків

за

іншими

кодами

бюджетної

класифікації перевіряється математичним розрахунком. А передумовою
такої перевірки є аналіз виконання кошторису за певний звітний період,
порiвняння фактичних і касових видатків, аналіз дебіторської та
кредиторської заборгованостей з розрахунків за певні послуги. Наявна
кредиторська заборгованість повинна розглядатись у декількох аспектах:
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- чи не було необ’єктивно внесено зміни до кошторису у бік
зменшення відповідного коду економічної класифікації на користь іншого,
що стало причиною створення кредиторської заборгованості;
- чи об’єктивно розраховано і затверджено показник потреби в
асигнуваннях;
- чи забезпечується установою режим економії споживання
відповідних ресурсів.
Розрахунок видатків на придбання основних засобів контролюється
шляхом перевірки відповідних обґрунтувань потреби, документів, які
підтверджують

узгодження

питань

про

придбання

з

вищими

за

підпорядкуванням органами. При перевірці правильності складання і
виконання кошторису важливим є вміння дати правильну оцінку
розбіжності між показниками затверджених асигнувань, касовими та
фактичними видатками.
Особливої уваги і аналізу потребують власні надходження бюджетних
установ, тому що їх формування і використання чітко регламентовано. До
таких доходів відносять:
- від послуг на платних умовах, що надаються бюджетними
установами згідно з їх функціональними повноваженнями, вони мають
постійний характер і плануються у бюджеті;
- надходження бюджетних установ від господарської або виробничої
діяльності;
- надходження бюджетних установ від реалізації майна [6].
Нестабільність

в

політичній

та

економічній

сферах

держави

призводить до численних та постійних змін у законодавстві. Тому для
проведення якісного державного фінансового контролю виконавцям
потрібно постійно слідкувати та досліджувати такі зміни.
Висновки. Думки вчених щодо удосконалення контролю виконання
кошторису бюджетної установи розділились. Зробивши узагальнення,
можна зробити висновок, що на сьогоднішній день контроль формування
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та виконання кошторису бюджетних установ потребує вдосконалення,
головними напрямками якого є : упровадження комп’ютерних технологій
шляхом автоматизації робочого місця виконавців контролю; посилення
відповідальності

посадових

осіб,

які

відповідають

за

законність

використання бюджетних коштів.
Отже, в сучасних умовах контроль формування та виконання
кошторису бюджетних установ має бути посилений, удосконалений та
спрямований,

в

першу

чергу,

на

недопущення

незаконного

та

неефективного використання бюджетних коштів
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