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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних
підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії,
технології менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
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Досліджується роль молоді в соціально-економічному розвитку України та
передумови професійної самореалізації в умовах ринкової економіки: мовний,
соціальний та міжкультурний аспекти, проблеми та перспективи фізичної
підготовки студентської молоді.
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цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій одним із
пріоритетів України є розвиток інформаційного суспільства, яке можна
визначити як орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване
на формування інноваційної моделі розвитку, високотехнологічне
суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ,
користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною
мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного
розвитку та підвищення якості життя. Одним з головних показників
успішного просування країни до інформаційного суспільства є ефективне
функціонування механізмів електронного урядування [1].
Електронне урядування визначають як один з інструментів розвитку
інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов
для відкритого і прозорого державного управління.
Електронне урядування – форма організації державного управління, яка
сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
технологій
для
формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян [2].
Головною складовою електронного урядування є електронний уряд –
єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії
органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з
громадянами і суб’єктами господарювання [4].
Електронне урядування – це інформування громадян та бізнесу про
діяльність державних органів на відомчих сайтах; надання державних послуг
у режимі on-line; залучення громадян та бізнесу до обговорення та прийняття
управлінських рішень; автоматизація діяльності окремих державних органів
та міжвідомчої взаємодії; підконтрольність влади суспільству. В даний час
можна спостерігати, як інформаційно-технологічний ринок стрімко
розвивається, випереджаючи за темпами розвитку інші галузі. [2].
Відповідно до вимог сьогодення найбільш актуальними проблемними
питаннями функціонування органів місцевої влади є вдосконалення
інформаційного забезпечення їх діяльності, підвищення прозорості процесу
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прийняття рішень, зменшення потенційних можливостей корупції та
підвищення якості й оперативності надання населенню адміністративних
послуг[3].
Впровадження е-урядування на місцевому рівні, сприятиме досягненню
наступних цілей:
– більша інтегрованість – шляхом поєднання послуг різних організацій в
регіоні, шляхом вдосконалення комунікацій, загальних інформаційних
систем, точок доступу і способів доставки. Це включає в себе надання послуг
спільно з центральними та місцевими органами влади і відомствами.
– більша доступність – послуги будуть доступні в той час і таким чином,
щоб влаштовувати громадськість, не обмежуватися лише звичайними
робочими годинами або конкретною технологію доступу до послуг;
– електронне забезпечення та підтримка – створення більш чутливих,
якісних і швидких послуг та доступу до інформації, наприклад, шляхом
створення спільних контактних центрів та веб-сайтів, а також спрощення
доступу до послуг “життєвих подій”, таких як зміна школи, реєстрація
підприємницької діяльності, шлюбу та інше. Ключовими цілями є
безперешкодне забезпечення і усунення зайвої бюрократії;
– відкритість та підзвітність – надання більш докладної інформації про
плани, пріоритети та продуктивність органів місцевого самоврядування,
заохочення консультацій з громадськістю та стимуляція співробітників
місцевих органів влади залишатися на зв’язку з людьми, яких вони
представляють;
– застосування “е-громадянами” – тобто підтримка заохочування
представників громадськості використовувати електронні послуги.
Загалом впровадження електронного урядування є складним процесом,
що потребує значних матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів
та вимагає вирішення комплексу, правових, організаційних і технологічних
проблем. Проте, незважаючи на значні витрати ресурсів на впровадження
електронного урядування, науковці визначають його доцільність і великий
економічний ефект. Здійснення електронної взаємодії громадян дозволить
скоротити час надання адміністративних послуг та знизити витрати,
пов’язані з особистим зверненням громадян в органи місцевого
самоврядування[4].
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Науковий керівник: Семенюк І.Ю., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНУТРІШНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП
Центр надання адміністративних послуг є виконавчим органом міської
ради і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних та
дозвільних послуг при міській раді та її виконавчому комітеті.
На центр покладаються такі основні завдання:
- організація надання адміністративних та дозвільних послуг у
найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів
звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг
та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок
надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг
в електронній формі;
- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності
замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі;
- ведення переліку адміністративних та дозвільних послуг, які надаються
у ЦНАП [1].
Практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить про
наявність великої кількості проблем у процесі отримання таких послуг
громадянами. Цей факт підтверджується даними багатьох спеціальних
досліджень у сфері якості надання адміністративних послуг.
Процес створення та налагодження роботи ЦНАП має бути відкритим і
колегіальним. Доцільним є утворення відповідної робочої групи із
залученням ключових суб’єктів надання адміністративних послуг, депутатів,
громадськості [2].
Одним з позитивів створення універсаму послуг має стати спрощення
процедури надання адміністративних послуг та мінімізація зусиль особи на
отримання послуги. Спрощення процедури надання адміністративних послуг,
зокрема, передбачає:
- скорочення кількості інстанцій, які залучені до надання
адміністративної послуги. Універсам послуг має працювати над тим, щоб
кількість таких висновків, погоджень була зведена до мінімально необхідної;
- скорочення кількості документів, які необхідно подати для початку
провадження у справі.
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- застосування принципу “єдиного вікна”, тобто витребування
працівником універсаму послуг від інших органів державної влади та
місцевого самоврядування необхідних для адміністративного провадження
документів та відомостей.
- скорочення строків надання адміністративної послуги та/або
виконання процедурних дій.
- забезпечення
універсаму
послуг
новітніми
інформаційнокомунікативними технологіями з відповідним програмним забезпеченням, а
також створення спеціалізованих електронних баз даних.
- застосування
принципу
“мовчазної
згоди”
при
наданні
адміністративних послуг. Суть цього принципу зводиться до того, що якщо
адміністративний орган не відмовив у задоволенні прохання заявника або у
видачі проміжного рішення (погодження, висновку тощо) у встановлені
строки, то має вважатися, що така відповідь є позитивною.
зручних
форм
(анкет)
для
звернення
за
- впровадження
адміністративною послугою [2].
Врахування усіх цих пропозицій може суттєво спростити організацію
робочих процесів в універсамі послуг. Буде зменшено кількість візитів особи,
необхідних для отримання адміністративної послуги [3].
Технологічні картки надання адміністративних послуг являють собою
детальний опис процедури надання конкретних адміністративних послуг,
чіткий порядок дій працівників універсаму послуг та інших адміністративних
органів. Вони мають бути розроблені для кожної адміністративної послуги та
передбачати індивідуальний алгоритм їх надання. Розроблення технологічної
картки передбачає обов’язкове залучення відповідних працівників
(посадових осіб структурних підрозділів), які надають дану послугу.
Технологічні картки підлягають процедурі погодження виконавцями та
затвердження керівником [3].
В кожному універсамі послуг має бути забезпечено на належному рівні
ведення документообігу всередині універсаму, між його працівниками, а
також
адміністративними
органами,
залученими
до
надання
адміністративних послуг.
Працівники універсаму послуг, які здійснюють прийом споживачів,
повинні сканувати паперові документи та вводити їх до відповідної електронної
бази даних. З цією метою необхідно забезпечити співробітників відповідною
кількістю сканерів або іншими аналогічними пристроями. Доступ до такої
електронної бази даних має забезпечуватися з обов’язковою авторизацією
працівника, контролем за цільовим використанням інформації та суворою
відповідальністю за нецільове використання наявних відомостей [4].
Також в універсамі послуг має бути впроваджено для зручності
користування внутрішній електронний документообіг виключно для
співробітників універсаму послуг, який буде охоплювати усі внутрішні
документи (протоколи засідань, листи, службові записки, статистичні звіти
тощо).
Сучасні автоматизовані системи діловодства (САД) – це програмнотехнічні комплекси, які забезпечують високий технологічний рівень та
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ефективне опрацювання великих обсягів службової кореспонденції. Вони
призначені для автоматизації ділових процесів щодо обліку і
опрацювання вхідної, вихідної, розпорядчої службової кореспонденції,
звернень громадян, організації контролю за виконанням завдань, доручень,
колективної роботи з підготовки документів [3].
Сучасна система автоматизації діловодства та управління документами
використовує передові технології збереження і захисту інформації і є
надійним сховищемелектронних копій документів [2].
З уведенням САД у роботу ЦНАП:
- забезпечується висока швидкість доступу до даних;
- ведення уніфікованої нормативно-довідкової інформації забезпечує
логічну цілісність і несуперечність збережених даних про документи;
- реєстрація вхідного, вихідного або внутрішнього документа
виконується в Системі один раз, так що документ або його розділи відразу ж
після реєстрації стають доступними у всіх підрозділах, і тим самим
виключається необхідність повторної реєстрації документа;
- механізм завдань і сценаріїв дозволяє створювати й відображати в
зручній графічній виставі складні маршрути обробки документів (з
можливістю паралельної обробки, фіксацією проміжних результатів,
умовами вибору подальшого шляху руху, резолюціями керівників і т.д.), що
значно заощаджує час фахівців і підвищує якість обробки вхідної, вихідної і
внутрішньої кореспонденції [4].
Частину документообігу в універсамі послуг повинні становити
електронні бази даних, які пришвидшують обмін інформацією. Електронні
бази даних – це системи інструментів збору даних та видачі бажаної
інформації шляхом відбору потрібних показників.
Окрім функції обміну інформацією, створення електронних баз даних,
зокрема, електронного реєстру заведених адміністративних справ, усуває
можливість втрати адміністративної справи або окремих її документів.
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СТРАТЕГІЧНІ ПОЗИЦІЇ ЛІДЕРА ПАРТІЇ В УМОВАХ
ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Особливе становище лідера партії передбачає необхідністьретельного
відстеження його участі в планах, що пов'язуються з партійною діяльністю.
Цей момент не повинен бути втрачений при стратегічному управлінні,
оскільки роль лідера має суттєвий вплив на всю діяльність партії, і особливо
в тому випадку,якщо партія приходить до влади, а лідер стає конституційним
керівником країни[1].
Прикладом наведеного твердження може бути діючий президент
України Петро Порошенко, якому за перший рік свого правління вдалося
здобуття безвізового режиму із ЄС, підписати економічну частину угоди про
асоціацію України з ЄС, збільшити видатки на збройні сили. За президенства
Петра Олексійовича Україна зменшила закупівлю газу безпосередньо у РФ.
Хто ж такий партійний лідер і які його стратегічні позиції? Лідер партії це індивід, який керує процесом постановки і виконання партією
стратегічних планів, спрямованихна досягнення стратегічних цілей.
Лідерство передбачає:
− Існування деякої спільності, готової до боротьби за владу;
− Організованість цієї спільності, що підсилює її можливості;
− Наявність керівника, лідера цієї організації.
Стратегічна позиція лідера - це характеристика, яка визначає місце
керівника в майбутній діяльності партії при розробці їїстратегії. Таким
чином, вибір стратегії зв'язується з лідером партії, а розробка стратегічних
планів - з тим місцем, яке він в них займає [2]. Сучасному партійному
курівнику в умовах політичного виборчого процесу необхідно основними
якостями, такими як:
− Стратегічне мислення;
− Здатність створення, керівництва та взаємодії з командою;
− Харизма, здатність повести за собою маси;
− Здатність жертвувати багато чим заради досягнення стратегічних
цілей;
− Вміння оцінювати ситуацію та знайти необхідні ресурси;
Дії, які пов’язують з лідером партії:
По-перше, участь у створенні умов і можливостей виконання окремих
завдань, що пов'язуються зі стратегічними планами партії.
По-друге, здійснення дій лідера партії в безпосередньому виконанні
стратегічних завдань. Що робить лідер фактично, визначається його
функціями (стратег, аналітик, адміністратор),але, природно, те, що лідер
може робити, він повинен робити в повномуобсязі. Особливо це стосується
стратегічних рішень, за які лідер несе пряму відповідальність. Це відноситься
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до будь-якого зі стратегічних напрямків, але особливо до напрямів,
пов'язаних з динамічної та владної стратегіями, які на сьогодні видаються
найбільш складними і недостатньо розробленими.
По-третє, формування позиції лідера партії, яка визначається тими
стратегічними завданнями, виконанням яких він керує самостійно.
Найчастіше
це
виявляються
завдання,
в
яких
безпосередньо
використовується авторитет лідера, його творчі, стратегічні та аналітичні
здібності, його імідж.
Після того як стратегічний план побудований, участь лідера в ньому
оптимізується, тобто вибирається варіант плану, що дає максимальний ефект
при обмеженні участі в ньому лідера. В результаті цього виходить
стратегічна позиція лідера партії, яка визначається як сукупність напрямків
його участі у виконанні стратегічного плану. Стратегічна позиція суттєво
залежить від вибору однієї або декількох тактик, які є основою для
стратегічного планування [3].
Оптимізуючи участь лідера в діяльності партії, необхідно обов'язково
враховувати його особисті можливості і дані та лідерські характеристики.
Вони не повинні вступати в протиріччя зі стратегічною позицією. Лідерне
повинен відстоювати цінності і положення, якщо факти його діяльності
суперечать цим цінностям. Тому процес оптимізації є творчим процесом, що
враховує психологічні особливості і соціальне становище лідера партії [4].
У міру виконання стратегічного плану позиціялідера може змінюватися.
Якщо на початку діяльності в більшостістратегічних напрямків акцент
робиться на особливостях іміджу лідера, на затвердження його популярності,
на знайомстві з ним тих об'єктів, які пов'язані з кожним напрямком, то в міру
вирішення цієїзавдання акценти, а, отже, і стратегічна позиція
змінюються,підвищується роль компетентності та професіоналізму [3].
Стратегічна позиція обов'язково повинна бути узгоджена зіміджем
лідера партії або, навпаки, імідж лідера повинен бути узгоджений зі
стратегічною позицією. Оскільки стратегічний планвиконується протягом
тривалого часу, і середовище, в якійдіє партія, також змінюється, то
відповідно до цих змін може змінюватися і позиція лідера. Але для
правильно обраноїстратегії зміна позиції також планується. У цьому полягає
особливість стратегічного управління за змістом і визначенням потребує
власного дослідження і аналізу. Передбачаючи зміни в майбутньому,
сьогоднішню діяльність будується так, щоб перебудувати існуючі
можливості під майбутні результати і цілі [1].
Розглядаючи проблему стратегічної позиції лідера партії, необхідно
звернути увагу, що дотепер розглядався абстрактний і універсальний за
своїми можливостями лідер, здатний вирішувати будь-які завдання і
підтримувати своїм іміджем партію на всіх етапах виконання стратегічного
плану. У реальності це не завжди так. У певних умовах лідер стає гальмом
партії. Іноді на своєму місці він не сприяє підвищенню рейтингу партії, а
деколи є причиною падіння цього рейтингу. Цілком можливо, що впроцесі
діяльності партії і лідера відкриваються нові дані, які в силу тих чи інших
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причин лідер не вважав за потрібне повідомитиширокому загалу,
оскільки свідомо більшість суспільствапоставилося б негативно до фактів
такого роду [2].
В цьому випадку і оперативні, і стратегічні плани повинні бути
перероблені. Така ситуація не повинна залишатися без уваги,тому що позиція
лідера може не збігатися з фактичною.
Таким чином, у відповідності проведених теоретичних та аналітичних
досліджень системи і сучасного бачення поняття лідерства в державному
управлінні, варто зауважити в зазор між цими позиціями конкуренти
завдають найсильніші удари, які тим більш ефективні, оскільки суспільство
вже готове до їх сприйняття. В процесі регулювання особливостей
стратегічного плану обов'язково виникає питання та необхідність: чи має
потребу партія в зміні лідера, і чи потребує заміни його на менш одіозну
фігуру?
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В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
В умовах ринкових відносин результати діяльності кожної компанії
багато в чому залежать від системи управління, яка забезпечує економічну
незалежність підприємства, його конкурентоспроможність і стабільне
фінансове становище на ринку. Рішення проблеми ефективного розвитку та
економічного зростання промислових підприємств неможливо без
вдосконалення процесів управління в першу чергу. Тому перед
управлінським персоналом стоїть важливе завдання з пошуку і поширенню
системи, що відповідає принципам єдності підходів на різних рівнях
управління, планування, обліку, розрахунку, оцінки та аналізу, здатності
управляти витратами на різних етапах життєвого циклу продукту. цикл,
органічне поєднання зниження витрат з досягненням високої якості готової
продукції [1].
Новий механізм управління вимагає нових підходів, одним з яких є
контролінг. Процес управління підприємством базується на чотирьох
голових функціях: планування, організація, мотивація, контроль.
Панівною системою управління є контролінг. Це принципово нова
концепція управління бізнесом, яка дозволяє забезпечити стійкий баланс між
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економікою підприємства і його розвитком, генеруючи об'єктивну
інформацію про витрати і доходи, що дозволяє приймати оптимальні
управлінські рішення. Контролінг пов'язаний з реалізацією фінансовоекономічних функцій, необхідних для прийняття оперативних і стратегічних
рішень [2]. Необхідно вивчити цілі, функції і принципи контролінгу в системі
управління підприємством.
Терещенко О. визначає контролінг, як міжфункціональний напрям
управлінської діяльності, який завдяки цілеспрямованим збору, обробці та
альтернативному інтерпретуванню отриманої інформації допомагає у процесі
прийняття управлінських рішень, головною метою котрих є досягнення
оптимальної узгодженості рівня розвитку та прибутковості підприємства [3].
Питанням контролінгу в системі управління підприємства присвячено
роботи Р. Акофф, І. Ансофф, О. Терещенко, А. Воронкова, О. Віханський,
О. Гончар, Е. Коротков, А Міщенко, Ю. Іванов, П. Друкер, І. Смоліна,
Н. Кирич, В Пономаренко, М.Кизим та інші.
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні необхідності застосування
підприємствами системи контролінгу, визначенні основних складових
останньої та пропозиції методичних інструментаріїв.
Основне завдання контролінгу в умовах підприємства випливає з цілей
підприємства.
Контроль сприяє досягненню основної цілі підприємства - оптимізація
фінансового результату за рахунок максимізації прибутку і вартості капіталу
за гарантованої ліквідності. Виходячи з цього, В.В. Прохоров вважає
основним завданням контролінгу оптимізацію фінансового результату для
забезпечення гарантованої ліквідності [4].
Слід зазначити, що основне завдання управлінської діяльності - це
досягнення максимального ефекту від підприємства при оптимальному рівні
витрат.
Таким чином, основа завдання контролінгу полягає в побудові системи
прийняття та реалізації управлінських рішень, заснованої на оцінці
економічної ситуації для забезпечення ефективної роботи підприємства і
отримання якнайкращого фінансового результату [2].
Для досягнення поставлених цілей контролінг в системі управління має
забезпечувати реалізацію функцій комерційної торгівлі.
Успіх діяльності в будь-якому напрямку імовірний лише в умовах
виконання важливих вимог, що забезпечують ефективність управлінських
рішень, управлінської діяльності та управління в цілому. Найбільш важливе
значення в діяльності, що забезпечує здійснення цілей, мають принципи.
Саме вони розкривають характеристики та зміст процесу управління. Отже,
для створення результативної системи контролінгу в управлінні затратами
потрібно розкрити відповідні принципи. Насамперед нам необхідно
розібрати принципи загального управління і принципиконтролінгу. Ще у
1911 році Ф. Тейлор у своїй роботі «Принципи наукового управління»
визначив чотири основні принципи управління: 1) науковий підхід до
здійснення кожного елемента роботи; 2) науковий підхід до благополуччя,
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навчання та підготовки працівників; 3) співпраця з працівниками; 4) розподіл
відповідальності за результати роботи між керівниками та співробітниками.
Науковець О.О.Терещенко встановив такі принципи управління: 1) чітко
визначені ідеали або цілі; 2) здоровий глузд; 3) компетентна консультація; 4)
дисципліна; 5) справедливе ставлення до персоналу; 6) швидкий, надійний,
повний, точний і постійний облік; 7) диспетчеризація, 8) правила і розклад; 9)
нормалізація умов; 10) оцінка операцій; 11) письмові стандартні інструкції;
12) винагорода за продуктивність [3].
Узагальнюючи вищенаведене, можна виділити найбільш адаптивні
принципи контролінгу управління: 1) принцип безперервності діяльності,
який передбачає забезпечення постійного управління й оптимізацію; 2)
системний підхід, що базується на побудові системи планування, обліку,
аналізу й контролю на всіх стадіях процесу виробництва й реалізації
продукції із діяльністю персоналу; 3) принцип своєчасності, який передбачає
проведення моніторингу й аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища з метою обрахунку й визначення впливу на рівень витрат
підприємства; 4) принцип документування, який передбачає незалежність
підприємства під час визначення порядку ведення обліку, аналізу, контролю і
прийняття управлінських рішень; 5) принцип пріоритетності стратегічних
цілей, який вимагає від контролінгу обґрунтування перспектив підприємства
й визначення реальних стратегічних цілей; 6)принцип гнучкості, який
передбачає швидке й чітке реагування служби контролінгу підприємства на
зміну умов зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства; 7)
принцип бюджетування, який передбачає використання контролінгу в як
інструмента планування, контролю й регулювання, координування діяльності
різних підрозділів на підприємстві. Об'єктами контролінгу варто визначити: ресурси підприємства; - господарські процеси; - фінансову діяльність
підприємства; - оцінку ефективності роботи підприємства [4].
Отже, результатом впровадження системи контролінгу в управлінні
підприємством є:
- створення інформаційних потоків (документообігу), що дає можливість
оперативно фіксувати поточний стан виконання тих або інших показників
діяльності підприємства;
- можливість спланувати поточну діяльність підприємства на основі
аналізу витрат і передбачити результати, змоделювати майбутній стан
підприємства;
- забезпечення поточного контролю й аналізу результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства;
- автоматизація функції обліку, контролю, аналізу витрат і планування
діяльності підприємства.
На основі вищевикладеного можна стверджувати, що неможливо
визначити місце економічного процесу без визначення кінцевої мети,
функцій і принципів. Проаналізований і запропонований методичний
інструментарій дозволить вчасно коректувати діяльність підприємства в
процесі його виробничо-господарської діяльності [3].
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ОСОБЛИВОСТІ SWOT – АНАЛІЗУ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
На сьогоднішній день для підприємницької діяльності в умовах ринкової
економіки першочерговими повинні бути моніторинг, ідентифікація та аналіз
всебічних факторів впливу, що є основою для утвердження стратегічних
управлінських рішень. Однак сучасний етап таких інтеграційних процесів
потребує значних коригувань.
Найефективнішим та найбільш часто використовуваним інструментом
стратегічного менеджменту підприємства є SWOT- аналіз. Даний метод
дослідження дозволить підприємству максимум ефективно сформувати свій
стратегічний портфель, в чому і полягає актуальність теми дослідження.
SWOT- аналіз є універсальним та відносно нескладним методом
стратегічного дослідження [1]. Він дозволяє врахувати основні ринкові
фактори, що впливають на функціонування підприємства на ринку. SWOTаналіз дає підприємству можливість ґрунтувати свої цілі та стратегії їх
досягнення на основі аналізу власного і ринкового потенціалу, при чому як в
умовах стабільної економічної ситуації, так і в проявах кризової економіки,
що в свою чергу, підвищить конкурентоспроможність підприємства.
Проблему застосування аналізу та його значущості досліджували
Р. Стюарт, М. Дошер, О. Бенепе, К. Ендрюст та інші.
Питанням стратегічного менеджменту присвячували свої роботи також
Багряна Н.В., Бубенко П.Т., Голікова А.П., Санько С.П., Єпіфанова
А.О., Масловська Л.Ц., Михасюк І.Р. та ін.
Однак, незважаючи на увагу, приділену питанню стратегічного
управління, є деякі розбіжності в теоретичних положеннях, що потребують
конкретизації та деталізації. Одне із принципових питань, з приводу якого
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дискутують при використанні цього методу, стосується конкретності
формування можливостей і загроз, сильних і слабких сторін підприємства, а
також оцінки їх впливу на розвиток підприємства [2].
Однак, головною проблемою залишається врахування результатів
аналізу при розробці стратегії управління , так як стратегічний менеджмент в
таких умовах вимагає постійного якісного аналізу та неперервного розвитку.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ та
практики використання SWOT- аналізу, а також пошуку удосконалення такої
системи в умовах сучасного стану економіки України на основі існуючих
пропозицій щодо цього питання.
Вперше його модель SWOT - аналізу була опублікована у 1966 році та її
модифікація була представлена в 1973 році SWOT – перші літери Strengths
(Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості),
Threats (Загрози). Задачею SWOT-аналізу є визначення основних факторів, на
підставі яких у подальшому враховувуються в процесі розробки стратегії
управління [3].
Поява даної моделі дала можливість аналітикам формулювати відомі
уявлення про підприємство та конкурентне ринкове середовище у вигляді
логічної схеми взаємодії факторів, які здійснюють вплив на підприємство в
процесі його діяльності. Менеджери порівнюють внутрішні сили та слабкості
компанії з тими можливостями, які надає їй ринок. Спираючись на ці
відповідності, організація може обирати напрям, в якому вона має розвивати
свій бізнес та, як результат, розподіляти свої ресурси по секторах .
Вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища – це частина
стратегічного планування. Фактори внутрішнього середовища класифікуються
як Сила (S) або Слабість (W), а зовнішні – Можливості (O) та Загрози (T).
Класичний аналіз передбачає оцінку кожного з вказаних факторів по
відношенню до середніх показників галузі або відносно до стратегічно
важливих конкурентів. В кінцевому результаті SWOT – аналіз дозволяє знайти
відповіді на такі питання: чи застосовує підприємство внутрішні сильні сторони
у своїй стратегії? Якщо компанія не має переваг, то які зі сторін можуть ними
стати? Які з слабкостей потрібно коригувати виходячи з стратегії? Які
сприятливі можливості дають компанії шанси на успіх?
Щоб на практиці отримати максимальну користь від SWOT – аналізу
потрібно конкретизувати сферу проведення SWOT – аналізу; конкретизувати
при віднесенні фактору до сильних/слабких сторін чи можливостей/загрозам;
SWOT – аналіз має відобразити реальний стан та перспективи підприємства
на в конкурентному середовищі [4].
Отже,SWOT – аналіз має широке застосування в роботі менеджерів та в
розробці стратегічного планування.
По перше, SWOT – аналіз достатньо простий в використанні. Будь-хто
хоча б дотично знайомий з підприємством та ринком може скласти SWOT. З
іншого боку така простота може тягнути за собою поспішні висновки та
рішення, так як результати залежать від повноти ти якості вихідної
інформації.
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По друге, для проведення SWOT – аналізу необхідні або професіонали,
які бездоганно орієнтуються в стані та тенденції розвитку ринку, або
колосальний об’єм роботи по збору та аналізу первинної інформації для
досягнення необхідного розуміння ринку.
По третє, помилки, які були допущенні при складанні матриці не
можливо виявити в процесі наступного аналізу – вони призводять до
неправильних висновків і, як результат, обрання невірної стратегії.
Отже, сьогодні існує безліч бачень з приводу такого типу аналізу, як
SWOT – аналіз. Є негативні та позитивні думки, що власне і спричиняють
необхідність наукового обґрунтування та подальшого дослідження.
Список використаних джерел:
1. Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових
стратегій: навчальний посібник / за ред. Л.В.Балабанової. – 2-ге вид., випр. і
доп. К.: Знання, 2005. 301 с.–(Вища освіта ХХІ ст.).
2. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник для
студентів економічних спеціальностей ВНЗ / за ред. д.е.н., проф.,
заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доп. і
перероб. Житомир: ПП «Рута», 2007. 704 с.
3. Фишер Ст., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993.
4. Портер М. Стратегія конкуренції.: Пер. з англ. К.: Основи, 1997.
Бодак Юлія
Науковий керівник: Андрущенко Н.О., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Комунікація лежить в основі функціонування будь-якої організації.
Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, зрозуміло, що вони не
зможуть працювати разом, формулювати цілі і досягати їх. По суті, керівник
весь свій час витрачає на взаємодію з людьми в організації. Кожен член
трудового колективу будь-якої організації щодня бере участь в
комунікативних процесах. 80% робочого часу сучасного менеджера йде на
здійснення різного роду комунікацій, і від того, наскільки вони ефективні,
багато в чому залежить і ефективність роботи всієї компанії.
Аналіз проблеми бізнес-комунікацій в сучасному менеджменті дозволяє
зробити висновок про те, що комунікація є однією з функцій управління.
Однак на практиці комунікативні процеси, що відбуваються в компанії,
практично не враховуються, що призводить до появи труднощів в управлінні
як компанією в цілому, так і її окремими структурними підрозділами [1].
Однією з головних сфер виникнення проблем в організаціях є
неефективні комунікації. Це підтверджують результати різних соціологічних
досліджень в даній області. Зокрема, 73% американських, 63% англійських і
85% японських керівників вважають комунікації головною перешкодою на
шляху досягнення ефективності їх організацій. Згідно ще одному
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опитуванню приблизно 300 тис. працівників з 2016 року найрізноманітніших
компаній розглядають комунікативні процеси як одну з найскладніших
проблем в організаціях [3].
З точки зору процесного підходу комунікації виступають в ролі
універсального механізму, що сполучає в єдиний ланцюжок всі етапи
процесу управління. Найбільшою мірою це стосується процесу управління
персоналом, оскільки саме персонал є основним суб'єктом і об'єктом бізнескомунікацій компанії. Цілком очевидно, що будь-яке управління людьми має
на увазі процес взаємодії, який, в свою чергу, здійснюється за рахунок різних
видів бізнес-комунікацій.
По суті, управління персоналом - це наука як про фактори, що
визначають поведінку людей і груп, так і про створення та використання
ефективних комунікацій для здійснення спільної мети в організації. Таким
чином, з точки зору комунікативного підходу, управління персоналом
включає в себе організацію комунікацій, пов'язаних з діяльністю
співробітників, в інтересах організації і в їх власних інтересах. Одною з
головних умов для ефективного управління персоналом є застосування
передових технологій в області кадрового менеджменту. В даному випадку,
мова йде про новий напрям діяльності в галузі управління персоналом формування системи ефективних внутрішньокорпоративних бізнескомунікацій компанії [2].
Усвідомлення керівництвом компаній ролі комунікацій в управлінні
персоналом і організацією в цілому абсолютно очевидно. Це визначає
актуальність
проблеми
формування
системи
ефективних
внутрішньокорпоративних комунікацій компанії як одною з головних умов
для успішного управління персоналом. Особливо показовим є той факт, що
основну роль в процесі формування ефективних внутрішньокорпоративних
комунікацій грають саме кадрові служби компаній. І це не випадково,
оскільки в бізнес-комунікаціях персонал є центральним елементом. Однак
слід зазначити, що розробкою і реалізацією комунікаційної стратегії
займаються, в основному, залучені зі сторони консультанти (різні агентства
по зв'язках з громадськістю та центри комунікативних технологій).
Співробітники компаній виконують лише виконавчі функції, одночасно
навчаючись різним комунікативним технологіям.
Залучення сторонніх фахівців явно свідчить про те, що на сьогоднішній
день, в компаніях відсутні фахівці з бізнес-комунікацій. Вивченню даної
проблематики присвячені, в основному, роботи зарубіжних дослідників,
таких як Річ. Бландел., Пейтон, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі.,
Д.В. Г. Міцберг, Б. Альстред., Р.Х. Хол. та ін. Серед робіт вітчизняних
авторів, присвячених вивченню бізнес-комунікацій, слід відзначити праці
А.В. Співака, С.В. Шекшня, М.М. Максимцева, М.А. Комарова,
Г.Г. Почепцова, В.Г. Короленка, Ю.А. Ципкіна, Ю.В. та ін. Однак слід
зазначити, що більша частина наукових досліджень, присвячених вивченню
бізнес-комунікацій, носить загальний характер до конкретної сфери
діяльності. З тієї ж причини не достатньо вивчена тема, пов'язана з системою
бізнес-комунікацій, що має місце в процесі управління персоналом [1].
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Організація комунікації має ситуаційний характер. Вид бізнескомунікацій залежить від специфіки роботи різних підрозділів і
департаментів організації, тому в компанії існує кілька комунікативних
мереж. Винятково важлива роль внутрішньокорпоративних комунікацій
стала очевидна не тільки для представників наукового світу, а й для
практичних діячів з різних сфер бізнесу. Керівництво низки великих
компаній
прийшло
до
усвідомлення
значущості
вітчизняних
внутрішньокорпоративних комунікацій, після зіткнення з серйозними
соціально-економічними проблемами, причиною виникнення яких
послужило зневага до бізнес-комунікацій [4].
Підтвердженням важливості внутрішніх бізнес-комунікацій для
успішного функціонування компанії є той позитивний вплив, який вони
чинять на її діяльність. Діяльність по формуванню ефективних
внутрішньокорпоративних комунікацій компанії систематизована в семи
напрямках:
1) формування системи корпоративних засобів комунікацій;
2) формування системи корпоративних каналів комунікацій;
3) формування корпоративної ідентичності;
4) створення єдиного комунікативного простору;
5) створення системи ефективного зворотного зв'язку;
6) підвищення комунікативної компетенції співробітників;
7) проведення комунікаційного аудиту [3].
Для удосконалення комунікацій в управлінні персоналом організацій
необхідно: чітко визначити потребу в інформації кожного структурного
підрозділу та кожного робочого місця; чітко планувати масові організаційні
заходи (збори, наради), зустрічі з підлеглими, керівниками інших
підприємств та організацій; встановлювати скриньки для пропозицій;
введення внутрішнього друкованого органу, багатотиражних газет,
інформаційних бюлетенів; використання інтернету та об’єднання
можливостей телефону, комп’ютера й телевізора [5].
Тому, взаємодія працівників організації здійснюється із застосуванням
різних видів комунікацій. Вибір менеджером адекватного ситуації виду
створює учасникам комунікаційного процесу сприятливі умови для
ефективного обміну інформацією.
Список використаних джерел:
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОНТРОЛІНГУ
Зазвичай значна частина заходів з мобілізації внутрішніх джерел
фінансового оздоровлення спрямована на зменшення потреби у фінансових
ресурсах. Цього можна досягти, у першу чергу, через зменшення витрат на
виробництво та реалізацію продукції, а також на основі раціоналізації або
згортання окремих інвестиційних проектів. Резерви зниження витрат легше
виявити та мобілізувати в короткостроковому періоді, ніж, скажімо, резерви
збільшення виручки від реалізації продукції, що є метою здійснення
контролінгу.
Проблемою визначення сутності поняття управління та контролю за
рівнем витрат займалися зарубіжні вчені та вітчизняні, серед яких
І. Є. Давидович, С. Ф. Голив, Т. М. Мудра, Л. І. Чернобай, Н. Л. Калиновська,
А. М. Турало, А. А. Турало, Ю. Б. Кравчик, Н. М. Цуцурук, Г. Фандель,
С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлук, А. А. Пилапенко, О. В. Крушельницька,
А. І. Ясінська,М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Г. О. Портин,
Г. С. Лучанінова, О. Попов, Л. М. Христинко, Р. О. Мозговий, О. Пронішін та
інші.
Метою даного дослідження є обгрунтування теоретичних аспектів
витрат підприємства як об'єкта контролінгу.
Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу
(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власниками) [2].
Незважаючи на різноманіття підходів до трактування сутності поняття
«витрати», можна однозначно стверджувати, що витрати утворюються в
процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети.
Аналізуючи зміст кожного з підходів, слід зазначити, що в сучасних умовах
господарювання кожен з них має певне місце в системі управління
підприємством. Важливе місце займають загальновиробничі витрати.
Загальновиробничі витрати складаються з:
– відрахувань на соціальні заходи (пенсійне забезпечення, соціальне
страхування, страхові внески на випадок безробіття, індивідуальне
страхування персоналу підприємства, інші соціальні заходи);
– амортизації – суми нарахованого зносу основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів.
Інші витрати виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції. Вони включають
собівартість реалізованих фінансових інвестицій; втрати від зміни курсових
різниць валюти; інші витрати звичайної діяльності [1, с. 22].
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Управління витратами – мінімізація витрат при заданих обмежувальних
чинниках, контроль та обґрунтування їх виникнення в контурі максимізації
віддачі від витрат; взаємозв’язок витрат та високого економічного результату
підприємства; управління витратами – це управлінські дії (процес) їх
зниження витрат, або контроль їх рівня; управління витратами – це система
управління процесами формування витрат в межах якої реалізуються функції
управління [1, с. 26].
На думку Терещенко О.О., під контролінгом витрат, слід розуміти
комплекс заходів з координації планування, розподілу, аналізу та контролю
за витратами підприємства. Ключовим завданням контролінгу витрат є
імплементація найбільш адекватних для конкретного підприємства методів
планування, аналізу та контролю витрат, які б забезпечили максимальний
рівень об’єктивності прийняття рішень щодо алокації ресурсів, зниження
витрат. Необхідною передумовою ефективного контролінгу витрат є
виявлення причиннонаслідкових зв’язків у сфері витрат [1, с. 28].
У рамках контролінгу витрат необхідно підібрати адекватний
інструментарій впливу на поведінку персоналу та менеджменту усіх рівнів з
метою забезпечення раціоналізації витрат. До основних способів впливу на
поведінку учасників фінансових відносин для забезпечення ощадливого
використання ресурсів можна віднести планування та контроль витрат,
показники результативності, прив’язані до величини витрат, внутрішні
трансфертні ціни.
Класифікація витрат допомагає оцінити здійснені витрати, знайти
можливі різні способи підвищення їх ефективності та прийняти правильні
рішення щодо управління ними (рис. 1.) [3].
Витрати підприємства

Операційна діяльність: собівартість
реалізованої продукції, адміністративні
витрати, витрати на збут, інші операційні
витрати
Фінансова діяльність: фінансові
витрати
Інвестиційна діяльність: втрати від
участі в капіталі, інші витрати

Рисунок 1 – Види витрат підприємства за Терещенком О.О.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат розрізняють
витрати змінні та постійні, така класифікація застосовується для вирішення
багатьох завдань управління витратами, зокрема застосовується при
здійсненні операційного аналізу.
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Варто зазначити, що регулювання і коригування постійних витрат
потребує значно більшого часу, ніж змінних, проте саме від них залежать
розміри підприємства та параметри його виробничих потужностей. Змінні
витрати можна швидко і без особливих труднощів змінити відповідно до
тенденцій зміни обсягу продукції [3, с. 85].
Окрім того, так як в сучасних умовах господарювання, підвищується
потреба більш ефективного управління витратами, то виникає необхідність
більш широкого їх поділу в цілях управління. Так, залежно від ступеня
впливу на основні бізнес-процеси можна виділити чутливі й нечутливі
витрати.
Чутливі витрати – це витрати, які відображають витрачання ресурсів, що
не мають близьких замінників, мають стратегічний характер та здатні
швидко і суттєво змінюватися відповідно до умов внутрішнього та
зовнішнього середовища. Такі витрати представляють собою ресурси
підвищеного ризику, незначна їх зміна може значно вплинути на фінансовий
стан підприємства.
Нечутливі витрати – це витрати, які відображають використання
ресурсів, що мають велику кількість близьких замінників та не піддаються
впливу зовнішніх та внутрішніх чинників.
Отже, підсумовуючи вище написане, можна зробити такий висновок, що
витрати – це зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або
розподілення власниками).
Об’єктом витрат виступають продукція, роботи, надання послуг або вид
діяльності того чи іншого підприємства, які потребують визначень,
пов’язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Застосування інформаційних технологій набуває все більшого значення
в процесі управління підприємством. Досвід успішних компаній доводить,
що ефективне управління підприємством неможливо без управління її
інформаційною діяльністю та всією системою корпоративної інформації.
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Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством
здійснюється з метою ефективної та оперативної комп'ютерної обробки
інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої
інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто
основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на основі
застосування інформаційних технологій.
Питаннями ефективного використання інформаційних технологій в
управлінні підприємством займаються такі вітчизняні та зарубіжні науковці
як І. Бойко, С. Микитишин, О. Орлик, А. Кібанов, І. Герчікова, А. Карпов,
Г. Куліков, М. Винокуров, Р. Гутгарц, А. Пархомов, І. Слюсаренко,
Л. Лозовський та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів
застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством.
Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу
використання інформаційних ресурсів суспільства. Вона пройшла кілька
еволюційних етапів, зміна яких, головним чином, визначалась розвитком
науково-технічного прогресу і появою нових технічних засобів переробки
інформації. Впровадження персонального комп’ютера в інформаційну сферу
визначили новий етап розвитку інформаційної технології і зміну її назви, за
рахунок приєднання одного з синонімів: «нова», «комп’ютерна» або
«сучасна». Визначення «нова» підкреслює новаторський, а не еволюційний
характер цієї технології, оскільки суттєво змінює зміст різних видів
діяльності в організаціях [2, с. 2].
До основних переваг використання інформаційних технологій в
управлінні підприємством можна віднести:
‒підвищується керованість;
‒знижується вплив людського фактора;
‒скорочується паперова робота;
‒підвищується оперативність і достовірність інформації, важливої для
прийняття ключових рішень;
‒знижуються витрати.[2, с. 1]
На ринку ІТ-технологій існує великий вибір програмного забезпечення,
будь-яка компанія може вибрати програмний продукт в залежності від своїх
цілей. Вибір програмного забезпечення повинен базуватися на розумінні
його можливостей і недоліків, чіткому усвідомленні цілей використання.
Найбільш перспективним напрямом представляється все більш повний
взаємозв'язок систем бізнес-моделювання і аналізу з комп'ютерними
інформаційними системами для більш якісного управління всіма компаніями.
Звісно, ефективна інформатизація значно підвищує керованість
процесами соціально-економічного розвитку підприємства, призводить до
поліпшення якості і рівня прийнятих управлінських рішень, оперативності
інформаційних процесів і послуг, які, у свою чергу, призводять до
поліпшення соціально-економічних, науково-технічних, культурних та інших
показників життя [3, ст. 295].
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Таким чином, застосування різних методик та розробка алгоритму
впровадження ІТ дозволить підприємству підвищити якість і ефективність
роботипідприємства в усіх сферах роботи за рахунок впровадження сучасних
інформаційних систем підтримки прийняття рішень, підвищенні якості,
оперативності інформаційних процесів і послуг, які, у свою чергу, повинні
привести до поліпшення соціально-економічних, науково-технічних,
культурних та інших показників життя.
Отже, можна зробити висновок, що завдяки впровадженню сучасних
технологій, підприємство може набагато якісніше й швидше налагодити нові
канали продажу й розміщення своєї продукції і цим самим підвищити
ефективність своєї роботи. Але у режимі реального часу сучасні технології
розвиваються дуже швидко, тому потрібно завжди слідкувати за новітніми
тенденціями та шукати нові канали просування заради успіху компанії.
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ДІЛОВА КУЛЬТУРА ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
У сучасному суспільстві одним з найважливіших факторів, що визначає
шанси досягти успіху у підприємницькій діяльності – є вміння взаємодії з
людьми, вміння правильно подати себе в суспільстві. Термін «ділова
культура» містить в собі конкретні правила поведінки у діловому колективі,
корпоративні звичаї та традиції, визначені норми та робочий етикет. Ділова
культура має на увазі вміння спілкування, у тому числі і у ділових ситуаціях.
Ділова культура пропонує цінності і норми трудового обміну, обміну
діяльності, а також включає «конкретні форми і методи взаємодії людей при
вирішенні ділових питань», до яких відносяться стратегії і тактики
досягнення виробничих цілей, методи переконання і здійснення впливу.
Ефективність комунікаційного процесу проявляється у результаті
якісного наповнення класичних функцій управління новим змістом,
соціальній та результаті реалізації низки спеціалізованих функцій, зумовлені
використанням нових управлінських, маркетингових та інформаційних
технологій, інноваційної активністю економічних систем [1].
У цілому, ділова культура організації є достатньо широким поняттям,
яке охоплює значну частину аспектів діяльності самої організації та її
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менеджменту. Основні завдання культури – визначити форми організації
праці та управління, розуміння підприємством своїх цілей. Культуру не
вважають за об’єкт маніпулювання організацією. Ділова культура
формується безпосередньо самими людьми і буває, що керівник управляє
нею менше, чим вона ним. Даний фактор немало важливий тому, що основна
частина елементів ефективного управління організацією в деякій мірі
визначається культурою.
Успіх ділового спілкування залежить від знання та вміння
використовувати техніку спілкування. Ділове спілкування – це комунікація,
тобто обмін інформацією, яка важлива для учасників спілкування.
Головна вимога ділового спілкування у процесі офіційно-ділових
відносин – зрозумілий, лаконічний і чіткий виклад інформації не тільки на
папері, але і в усній формі. Для того, щоб виконати ці вимоги, необхідно
відповідати наступним умовам.
1. Ділове спілкування має на увазі грамотно писати і говорити. Це не
означає, що потрібно бути філологом, цілком достатньо вміти правильно,
послідовно та зрозуміло викладати свої думки.
2. Особливістю ділової мови є її максимальна знеособленість.
3. У діловому мовленні необхідно уникати нечітких назв, визначень і
будь-яких подібних виразів, щоб виключити можливість помилки як приводу
для конфлікту.
4. У діловому спілкуванні мова повинна нести в собі якомога більше
інформації, бути стриманою, що може бути тільки при виконанні попередніх
умов [2].
Кoжна opганiзацiя, долаючи тpуднoщi зoвнiшньoї адаптацiї та
внyтpiшньoї iнтeграцiї, набyває дoсвiд, який стає oснoвoю oрганiзацiйнoї
культури:
- процес формування організаційної культури відбувається тільки у
процесі спільного подолання труднощів;
- ядро організаційної культури формується засновниками компанії і
тісно пов’язане із їх життєвим досвідом і світоглядом;
- ділова культура – це звичне, природне середовище для колективу будьякої організації; її прояви і особливо вплив найбільш очевидний і помітний
новим співробітникам, які входять в організацію або стороннім
спостерігачам;
- якщо звернутися до історії організації, особливо до її критичних
моментів, то таким чином можна краще зрозуміти особливості ділової
культури [3].
Характеристики ділової культури та її розуміння сприяє полегшенню
проведення в житті рішення вищого керівництва та сприяє розробці
реалістичних планів.
Таким чином, ділова культура може стати визначальним моментом для
збільшення продуктивності управління системою, в разі якщо вона
узгоджується із стратегією підприємства. Про наявність ділової культури
можна говорити тільки в тому випадку, коли основна кількість службовців
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ключових посад поділяють систему поглядів. Сила впливу ділової культури
на роботу компанії визначається спільністю членів організації,
інтенсивністю, стійкістю і тривалістю їх взаємодії, відсутністю плинності
кадрів та наявністю загального досвіду роботи.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стабільне економічне становище підприємства в значній мірі залежить
від того, наскільки повно в його діяльності враховуються всі види існуючих
ризиків. Особливість функціонування підприємства в сучасних умовах
полягає в тому, що воно постійно знаходиться під впливом
загальноекономічних і специфічних ризиків. Загальноекономічні ризики
притаманні підприємницькій діяльності в будь-якому навколишньому
середовищі, в той час як специфічні характерні саме для украінськоі
економіки та конкретного типу підприємства. За таких умов надзвичайноі
актуальності набуває оволодіння ефективними методами управління
ризиками, тобто методами ризик-менеджменту.
Управління ризиком можна розглянути на методологічній основі
процесу розробки і реалізації ризикових управлінських рішень. Ризиковими є
рішення при відомій імовірності досягнення результату. При цьому функції
управління ризиком повинні виконувати на відповідному рівні всі підрозділи
фірми.
Наприклад, в управлінні ризиком:
- бухгалтерія виконує функцію допомоги в розробці бюджету;
- відділ маркетингу - робить прогноз небезпечних властивостей
продукції;
- відділ кадрів - займається питаннями праці, інструктує та навчає
персонал, оформляє компенсації і т. ін.
Серед способів усунення ризиків фахівці виокремлюють:
- уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком
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- утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його
відповідальність
- передача ризику - це означає, що інвестор передає відповідальність за
ризик комусь іншому, наприклад, страховій компанії
- зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат [1].
Політика управління фінансовими ризиками є частиною загальної
стратегії підприємства, що зводиться до розробки системи заходів по
нейтралізації можливих негативних фінансових наслідків, пов’язаних із
здійсненням різноманітних аспектів фінансової діяльності.
Ризик існує незалежно від того, якими будуть наслідки: невизначеними
чи невідомими. Деякі види діяльності, прийнято вважати більш ризиковими,
ніж інші. Вкладник часто усвідомлює, що він, роблячи вклади, наражається
на ризик отримати невеликий прибуток, або зазнати збитків, і при якому рух
ліквідності може бути меншим очікуваного і розцінюватись як відносно
«ризиковане». З іншого боку, якщо він більш впевнений в результаті проекту,
то він зможе передбачити, чи є ризик, чи його взагалі немає.
Розроблена на підприємстві політика управління фінансовими ризиками
може бути оформлена у вигляді спеціального документа – бізнес плану
ризик –менеджмент [2].
Під інноваційним (підприємницьким) ризиком В.О. Василенко та
В.Г. Шматько розуміють ризик, що виникає при будь-яких видах діяльності,
пов’язаних з інноваційними процесами, виробництвом новоі продукціі,
товарів, послуг, іх операціями, комерцією, здійсненням соціальноекономічних і науково-технічних проектів. Виходячи з даного визначення,
варто одночасно представити такі основні заходити зниження ризику:
1) диверсифікація - процес розподілу капіталу між різними об'єктами
вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою. Диверсифікація
дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними
видами діяльності. Наприклад, придбання інвестором акцій п'яти різних
акціонерних товариств замість акцій одного товариства збільшує імовірність
отримання їм середнього доходу в п'ять разів, і відповідно, в п'ять разів
знижує ступінь ризику. Так, наприклад, промислові організації у складі
фінансово-промислових груп (ФПГ) купляють акції банку, тим самим
захищаючи свої активи і отримуючи пільги за кредитами. Банківська
структура у складі ФПГ скуповуючи акції промислових організацій, тим
самим спонукає їх розвиток і здійснює контроль за їх діяльністю. Тут мова
повинна йти про ефективне використання договірного права, дотримання
прийнятих зобов'язань перед партнером, формування відносин довіри і
надійності;
2) здобування додаткової інформації (більш повна інформація дозволяє
зробити чіткий прогноз і знизити ризик, що робить інформацію товаром,
причому дуже цінним). Використовується новий погляд на відношення з
конкурентами. Великі компанії, наприклад автомобільні корпорації США
Ford, Chrysler, General Motors, приходять до взаємовигідного співробітництва
та інтеграції в автомобільному бізнесі. В Росії подібний процес відбувається
36

між крупними корпораціями паливно-енергетичного та нафтогазового
комплексів. Інформація про потенційного партнера, конкурента чи клієнта
повинна містити відомості про можливі ризики у взаємовідносинах. У
закордонній практиці така інформація міститься в бізнес-довідках, які
пропонуються ринком інформаційних послуг;
3) лімітування - встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат,
продажу, кредиту тощо; лімітування застосовується банками для зниження
ступеня ризику при видачі позик, господарюючими суб'єктами - для продажу
товарів в кредит, визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
4) самострахування - підприємець віддає перевагу підстрахуванню
самого себе, ніж купляти страховку в страховій компанії; самострахування
являє собою децентралізовану форму створення натуральних і грошових
страхових фондів безпосередньо в господарюючих суб'єктах, особливо в тих,
чия діяльність підлягає ризику; головне завдання самострахування
складається в оперативному подоланні тимчасових перешкод фінансовокомерційної діяльності;
5) страхування - захист майнових інтересів господарюючих суб'єктів і
громадян при настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які
формуються з виплачених ними страхових внесків. Страхування являє собою
економічну категорію, сутність якої складається в розподілі збитків між
усіма учасниками страхування. Страхування виконує чотири функції:
ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу. Ризикова функція
виражається в перерозподілі грошової форми вартості між учасниками
страхування у зв'язку з наслідками випадкових страхових подій.
Призначенням запобіжної функції являється фінансування за рахунок коштів
страхового фонду заходів по зменшенню страхового ризику. Зміст функції
заощадження складається втому, що за допомогою страхування зберігаються
кошти. Контролююча функція виражається в контролі за чітко цільовим
формуванням і використанням коштів страхового фонду. Отже, не буває
підприємництва без ризику. Найбільший прибуток приносять ринкові
операції з високим ступенем ризику. Проте в усьому має бути міра. Ризик
обов'язково має бути розрахований. Головна мета менеджменту - досягти
максимального ступеня керованості ризиком. Тому особливу увагу
приділяється постійному удосконаленню управління ризиком в різних
ситуаціях. Управлінський ризик як багатофакторна категорія менеджменту
досліджується в динаміці цілеспрямованого циклічного процесу управління,
що має інформаційні, часові, організаційні, економічні, соціальні і правові
параметри [3].
Отже, розробка шляхів і засобів мінімізації втрат, нейтралізації і
компенсації негативних наслідків ризик-рішень, страхування й інші
можливості захисту від ризику розглядаються в ситуаційному менеджменті
як необхідні умови формування і реалізації ризик-рішень та
використовуються, у тій чи іншій мірі, при виконанні робіт на кожній стадії
процесу управління ризиком.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Реалізація потенційних можливостей організації залежить від навичків
та вмінь персоналу. Основною ціллю кадрової політики є забезпечення
мотивації, для потенційного кар’єрного росту, розвитку здібностей
розв’язування проблем, впровадження дисципліни, створення умов праці,
сприйнятливості до навчання працюючого персоналу та начальницького
складу. Тому кадрова політика є складовою всієі управлінськоі та виробничоі
діяльності організаціі, а ефективний відбір персоналу, його адаптація,
навчання й перенавчання спрямовано згідно з потребами фірми для
потенційного розвитку самого підприємства. Кінцева мета формування
кадрової
політики
підприємства
створення
згуртованої,
висококваліфікованої, мотивованої, високопродуктивної команди здатної
виконувати поставлені цілі та завдання.
Одне з першочергових завдань створення управлінського апарату
полягає у встановленні потенційних ресурсів в системі управління
працівниками. Далі чітко встановлюються напрямки роботи з кадрами, які
підлягають коригуванню відповідно до діі корпоративноі стратегіі.
Формування успішноі стратегіі залежить від зовнішніх і внутрішніх
обставин. Обставинами зовнішнього середовища є фактори, які не залежать
від поведінки підприємства. Організація повинна пристосуватися до цих
чинників, враховуючи іх при формуванні стратегіі, щоб правильно визначити
потребу в кадрах та оптимальні джерела іі покриття.
Для надання практичних рекомендацій щодо реалізаціі функціі
управління персоналом пропонується використовувати три рівні підбору
персонала.
1. Рівень експертів – у якості експертів мають виступати: керівництво
підприємства, та співробітники служби управління персоналом, також є
можливим залучення до процесу незалежних консультантів.
2. Критеріальний рівень – критеріями оцінювання при прийнятті
рішення пропонується використати проміжні результати оцінки економічноі
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ефективності (або групові показники), час необхідний для реалізаціі
конкретних методів управління за даною функцією, соціальний ефект, та
вартість аутстафінгу та аутсорингу.
3. Функціональний рівень на якому відбувається безпосередня
важливість функціі для підприємства.
Базою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози
розвитку підприємства і зайнятості персоналу. Іноді ця робота проводиться
за допомогою спеціальних консалтингових організацій, і хоча оплата їхніх
послуг дуже висока, результат набагато перевищує витрати.
Кадрова політика на підприємстві майбутнього повинна будуватися на
наступних принципах:
- повна довіра до працівника і надання йому максимальної
самостійності;
- у центрі економічного управління повинні бути не фінанси, а людина і
його ініціатива;
- результат діяльності підприємства повинен визначатися ступенем
згуртованості колективу;
- максимальне делегування функцій управління працівникам;
- необхідність розвитку мотивації працівників.
Отже, формування сучасної кадрової політики підприємства виступає
важливим чинником та запорукою ефективної роботи організації на ринку.
Механізм реалізації кадрової політики повинен полягати в розробці системи,
планів, нормі нормативів, принципів, завдань, соціальних і адміністративних
заходів, спрямованих на вирішення кадрових потреб і задоволення потреб
організації в персоналі.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Спілкування є необхідним засобом комунікацій у нашому
повсякденному житті: на роботі, в інституті, в магазині. Проте, буває,
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з’являються деякі проблеми, коли виникає непорозуміння між учасниками
комунікаційного процесу, і, як наслідок, втрачається сам зміст розмови.
Перш за все, необхідно визначитися, що собою являє дане поняття.
Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома і більше людьми,
основною метою якого є забезпечення розуміння інформації, що є предметом
обміну [1].
Загальновідомим є той факт, що комунікаційний процес складається з
чотирьох етапів. Наявність кожного з цих етапів дуже важлива, адже якщо
пошкодити на якісь ланці процес обміну, то можна втратити весь зміст
повідомлення. Існують певні правила успішного спілкування. Проте, деякі
учасники комунікаційного процесу можуть не враховувати їх, що у свою
чергу призводить до істотної шкоди. Давно помічено, що оратори – люди, які
досконало володіють технікою комунікацій, зазвичай успішні та займають
високі посади.
Можна зробити висновок, що будь-який менеджер повинен
дотримуватися певних правил у веденні комунікацій та уникати помилок,
яких існує досить широкий перелік. Проте можна проаналізувати найчастіше
вживані. Найпоширенішою помилкою є неуважність. Як би це дивно не
звучало, але під час бесіди велика кількість людей неуважні. А якщо
говорити про ділове спілкування між керівником та підлеглим, між колегами
одного ієрархічного рівня, між працівником та клієнтом, тощо, то це може
призвести до непоправних наслідків. Серед них і не виконані завдання, і
непорозуміння, і невдоволення з боку співрозмовників. Не вдаватися до такої
помилки можна, якщо уважно слухати співрозмовника, це додасть більше
інформації і знищить усі непорозуміння між учасниками процесу.
Ще однією помилкою є нерозуміння мови тіла. Є випадки, коли жести,
рухи, вираз обличчя, може дати набагато більше інформації аніж саме
повідомлення. Та і якщо відправник повідомлення сам не знає тонкощів мови
тіла, то може випадково налаштувати проти себе співрозмовника і підірвати
довіру. Також відсутність зворотнього зв’язку є великою перешкодою
ефективних комунікацій. Це останній етап комунікаційного процесу, який
має велике значення. Будь-який відправник інформації завжди очікує якоїсь
реакції чи відповіді від отримувача. Якщо ж така відсутня, у комунікатора
можуть виникати певні неточності щодо того, чи зрозумів його
співрозмовник, чи може виконати прохання, чи має якісь уточнення, тощо.
Щоб не робити такої помилки необхідно завжди відповідати, адже від вас
чекають цього [2].
У компаніях, які виходять на міжнародний рівень, можуть виникнути ще
помилки, пов’язані зі культурними відмінностями учасників комунікаційного
процесу. Щоб уникнути цього, необхідно вивчати особливості ведення
ділової розмови з представниками інших релігій, національностей, тощо.
Можна сказати, що ділова розмова базується на основних чотирьох
елементах. До першого відноситься грамотність повідомлення, до другого –
логічне викладення інформації, до третього – побудова гарного клімату
ділової розмови та до четвертого – мова тіла (жести, міміка, вираз обличчя).
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Не потрібно недооцінювати якусь складову цієї розмови. Адже тільки у
комплексі та прив’язці одна до одної, вони можуть забезпечити успішну
ділову бесіду [3].
Звичайно, є ряд заходів, які виділяють для нівелювання перешкод на
шляху успішних комунікацій. Серед них можна виділити такі: використання
емпатії. Це дійсно дієво, адже тільки тоді, коли співрозмовники зможуть
ставити себе на місце іншої людини, враховувати відчуття, особливості
характеру і т.д., вони зможуть успішно провести комунікації. Це, у свою
чергу, викличе відчуття довіри. А я відомо, коли людина довіряє іншій, це
може призвести до успішного завершення переговорів, чи кращого розуміння
співрозмовника. Проте, також не потрібно забувати ще про вміння слухати.
По-перше, це справить чудове враження на відправника інформації, по друге
– отримувач ніколи не упустить важливої для себе інформації, та не буде
перепитувати.
Отже, можна сказати, що комунікації у діловому спілкуванні
надзвичайно важливі. Хоча у сучасному світі багато людей використовує
електронні засоби зв’язку: електронна пошта, телефонна розмова, тощо. Все
ж таки потрібно пам’ятати, що всі ці канали передачі інформації також
вимагають певного етикету й правил ведення таких комунікацій. А щодо
усних та письмових комунікацій, які є більш ділового спрямування, то
потрібно завжди розуміти ким є твій співрозмовник, що насамперед його
цікавить та намагатися уникати помилок.
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ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку суспільства, у теперішніх несталих умовах
функціонування підприємств система забезпечення їх розвитку набуває
певних рис, таких як необхідність та надійність ефективної роботи
персоналу. Без процесу мотивації та стимулювання неможливе управління
персоналом підприємства.
41

Готовність ефективно виконувати покладені обов’язки та забезпечення у
всіх працівників бажання працювати – є однією із важливих задач
управління. Чітко сформована та розроблена система мотивації буде
відігравати важливу роль, за рахунок якої можна буде досягнути високої
ефективності менеджменту підприємства. Успіх організації та досягнення її
цілей визначаються реалізацією планів в процесі діяльності всіх членів
організації.
Мотивація – це процес спонукання працівників до активної трудової
діяльності для задоволення їхніх власних потреб, інтересів у поєднанні з
досягненням цілей організації [4]; сукупність рушійних сил, які спонукають
людину до виконання певних дій [2]. Мотивація є дуже складним процесом,
критично важливою силою, що визначає динаміку показників діяльності
організації. Проте без належного планування, контролю та поведінки
керівництва неможливо сформувати відповідну мотивацію у підлеглих, а
також правильно стимулювати їх.
Існує три види мотивації – матеріальна, моральна, адміністративна.
Тому необхідно створювати і вдосконалювати матеріальні, моральні та
адміністративні стимули до праці.
Матеріальна мотивація реалізується через систему оплати робочої сили,
виплат дивідендів на акції, отримання частки доходу від особистої власності
(на житло, землю тощо). Цей вид мотивації передбачає і застосування
матеріальних санкцій. Так, у разі допущення браку відраховується частина
зарплати [3].
Моральна мотивація у розвинутих країнах Заходу, зокрема у США,
реалізується за використання системи оцінювання заслуг, згідно з якою для
кожного фактора, що оцінюється, складається шкала оцінок робітників у
балах. До оцінки заслуг належать такі показники, як відданість фірмі,
готовність до співробітництва, що прирівнюється до фактора кваліфікації.
Через певний комплекс заходів у працівників великих компаній виховується
почуття гордості за свою фірму тощо [2].
Адміністративна мотивація спирається на дисципліну праці,
відповідальність працівника, Існують різні форми дисциплінарного
покарання (зауваження, догана, штраф, звільнення з роботи) і
дисциплінарногозаохочення [3].
Поряд із категоріє «мотив» у теорії і практиці трудової діяльності
широко використовується термін «стимул». В економічній літературі нема
однозначного трактування їх співвідношень, проте ці поняття тісним образом
пов’язані між собою. Якщо мотив виступає як внутрішня спонукальна сила,
то стимул являє собою зовнішню причину, що спонукає працівника до
діяльності. На думку А. Колота, під стимулом можна розуміти зовнішні
спонукання, які мають цільову спрямованість. Мотив – це також спонукання
до дії, але в основі його може бути як стимул (винагорода, службове
просування, адміністративна ухвала – наказ, розпорядження тощо), так і
особисті причини (почуття обов’язку, відповідальність, страх, благородство,
прагнення до самовираження тощо) [3].
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Стимулювання здійснюється шляхом створення керівництвом таких
умов на підприємстві, щоб у працівників виникало бажання та прагнення
виконувати покладені обов’язки з найбільшою ефективністю. Таким чином,
стимулювання – це процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її
до конкретних дій або процес, що спрямований на усвідомлене пробудження
в неї певних мотивів ті цілеспрямованих дій. Стимулювання справляє вплив
на зусилля, старанність, наполегливість, націленість, сумлінність персоналу
організації [3].
Виокремлюють два види стимулювання персоналу – матеріальне та
нематеріальне. Матеріальне стимулювання має грошовий вираз та
спрямоване на задоволення переважно фізіологічних потреб працівників.
Основним елементом матеріального стимулювання виступає заробітна плата.
Вона, а також різні виплати і пільги, є основною формою грошових доходів,
пов’язаних з виробничою діяльністю. Нематеріальне стимулювання не несе
безпосередніх матеріальних виплат і дозволяє працівникам задовольнити
психологічні та соціальні потреби [1].
Система мотивації та стимулювання персоналу підприємства в
управлінні його розвитком може бути забезпечена за рахунок :
– адекватного визначення цілей підприємства та їх роз’яснення усім
працівникам для забезпечення взаємозв’язку цілей підприємства з цілями
окремих підрозділів та їх керівників;
– детального моделювання «ідеальної» виробничої поведінки для всіх
посадових осіб організації;
– координації в роботі підрозділів служби людських ресурсів;
– постійної взаємодії спеціалістів із людських ресурсів із лінійними
керівниками, які безпосередньо управляють персоналом;
– залучення керівників до участі у «привабливих» для них формах
роботи з персоналом – проведення співбесід з кандидатами, занять із
професійного навчання, управління окремими проектами;
– організації спеціального навчання з питань управління людьми, яке дає
змогу сформувати уявлення про цю функцію і виробити практичні навики
роботи з підлеглими;
– участі працівників у прибутках підприємства через пропозицію їм
корпоративних або боргових цінних паперів[3].
Входження працівника до системи трудових відносин передбачає, що за
відповідну винагороду він має виконувати певні обов’язки, що є системою
мотивів та стимулів праці, який базується на нормативному рівні трудової
діяльності. При цьому мета стимулювання полягає не тільки в тому, щоб
спонукати людину працювати, а примусити її робити це краще, ніж
передбачено
трудовими
відносинами,
тобто
ефективна
система
стимулювання повинна спиратися на результати трудової діяльності.
Таким чином, питання стимулювання та мотивації персоналу є одним із
найважливіших питань в умовах, коли підприємство прагне отримати
якомога більше конкурентних переваг від найму і використання
висококваліфікованого персоналу. Основною ідеєю, яка є загальною для всіх
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підходів до визначення поняття мотивації, є те, що мотивація являє собою
внутрішнє спонукання людини до дії відповідно до поставлених цілей та
задоволення потреб. Оптимальність системи стимулювання працівників
підприємства полягає у реалізації цілей підприємства шляхом забезпечення
цілеспрямованого,
систематизованого
впливу
вищого
керівництва
підприємства на рівень якості виконання працівниками своїх професійних
обов’язків.
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Необхідною умовою і важливим складником успішного просування
товарів на ринку є вивчення рівня розвитку конкурентного середовища та
сила монопольної влади на ринку, але недостатнім.
У сучасних ринкових умовах, оцінка ступеня та якості розвитку
конкурентного середовища на ринку з погляду окремих суб’єктів дає змогу
побачити загальне уявлення про правила на ринку економічної поведінки,
проте це не забезпечує розроблення певних моделей та алгоритмів
ефективної управлінської поведінки. Для успішного ведення господарської
діяльності, і виникає об’єктивно необхідна потреба у пошуку інших кроків.
Одним із дієвих засобів можна виокремити використання стратегічного
управління.
Врахування зміни зовнішнього середовища, використовування
інноваційними методами організації управлінських процесів, зміна напрямку
діяльності, здійснення бізнес-планування, все це є необхідними умовами для
підприємства.
Умови функціонування підприємств та організацій нині різко
змінюються на макро- та мікроекономічному рівні. Управління
підприємством в умовах ринкової економіки неможливе без планування
господарської діяльності на всіх рівнях – стратегічному, тактичному,
оперативному. Найважливішим є стратегічний рівень [1].
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Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють
в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток
компанії є SWOT-аналіз.
SWOT – початкові літери слів Strengths (Сильні сторони), Weaknesses
(Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози). В 1963 році в
Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професор К.Ендрюс
вперше публічно озвучив акронім SWOT. Цей акронім був представлений
візуально у вигляді матриці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз був заснований
на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції,
пізніше - став використовуватися в ширшому значенні - для конструювання
стратегій. Тобто, з появою SWOT-моделі аналітики отримали інструмент для
своєї інтелектуальної праці [1].
SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими
для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами
(перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути
використані для формулювання і вибору стратегій підприємства [2]. Він
проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у
певному ринковому середовищі.
SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент; він не містить остаточної
інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати
процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних
думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік
стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей — адаптації до
середовища або формування впливу на нього [2].
Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що
стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку
потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає
потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи
[2].
Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних
даних про можливості компанії і загрози просування її на ринку товарів і
послуг. Тому для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться такі
завдання, як виявлення маркетингових можливостей, які відповідають
ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розроблення заходів
щодо знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й
зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабкостей фірми та
розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних
переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів [3].
Основими етапами проведення SWOT-аналізу є:
1. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Перший етап дає
змогу визначити сильні і слабкі сторони підприємства. Для цього потрібно
скласти перелік параметрів, за якими оцінюватиметься підприємство; за
цими параметрами визначити, що є сильною стороною підприємства, а що –
слабкою; зі всього переліку вибрати найбільш важливі сильні і слабкі
сторони підприємства.
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2. Визначення ринкових можливостей і загроз. Цей етап дає змогу
зробити ще один важливий крок – оцінити ринок. Саме тут відбувається
оцінка ситуації поза підприємством і можна зрозуміти позитивні можливості
та вірогідні погрози, яких варто побоюватися та за можливості уникати.
3. Порівняння сильних і слабких сторін підприємства з огляду на
гіпотетичні та реальні можливості і погрози, які існують на ринку. Для
порівняння можливостей підприємства з умовами ринку й узагальнення
результатів SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT, яка має такий
вигляд [1].
Матриця SWOT будується в двох векторах: стан зовнішнього
середовища (горизонтальна вісь) і стан внутрішнього середовища
(вертикальна вісь). Кожний вектор розбивається на два рівні: можливості і
загрози, які були виявлені у зовнішньому середовищі, сила і слабкість
потенціалу підприємства. На перетинах окремих складових груп факторів
формуються чотири поля (квадранти). Для них характерні певні стратегічні
вказівки, які формулюються на основі взаємозв’язків окремих елементів
SWOT і які необхідно враховувати під час розроблення стратегії
відповідного типу [4, с. 151].
Типовою помилкою, якої припускаються українські менеджери при
застосуванні SWOT-аналізу, є складання надто великого переліку сильних і
слабких сторін, загроз і можливостей і, відповідно, варіантів стратегічних
дій, що утруднює розроблення чіткого стратегічного плану. Матриця SWOT,
як правило, є ефективнішою, коли у кожному квадранті перелічено
приблизно шість позицій. Тому доцільно акцентувати увагу на
найважливіших (з погляду ринкових умов та покупців) характеристиках
зовнішнього та внутрішнього середовищ. У цьому випадку процес
скорочення списку може передбачати вироблення суджень стосовно
порівняної важливості між змінними, які не є аналітично взаємопов’язані,
наприклад, вартість надання покращених послуг порівняно з цінністю цих
послуг для клієнта [5, с. 93].
Таким чином, встановлення зв’язків між найхарактернішими для
підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами) і
слабкостями, результати якого надалі можна використати для формулювання
і вибору стратегій підприємства, все це є інструментом стратегічного аналізу,
який розуміють під поняттям SWOT-аналіз. Методика цього виду аналізу –
ефективний, доступний, дешевий засіб оцінки реального стану управлінської
та маркетингової ситуації в установі. Він допомагає систематизувати усі
проблемні ситуації, які є зараз чи можуть відбутися у майбутньому; краще
розуміти види наявних ресурсів, їхню структуру, на які варто опиратися у
покращенні діяльності та розвитку компанії на перспективу; приймати
зважені важливі рішення, які підуть на користь розвитку бізнесу.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ефективність діяльності сучасного підприємства та його позиції на
ринку все більшою мірою залежить від людського фактору, а саме персоналу
організації.Підприємства прагнуть досягнення високого рівня залученості
персоналу, що виявляється у зміні його поведінки в процесі праці та
позитивно відображається на економічних результатах діяльності
підприємств.Формування
ефективної
системи
розвитку
персоналу
організації, на сучасному етапі, має стати одним з пріоритетних завдань будь
якої організації.
Особливості процесу управління персоналом охарактеризовані в роботах
зарубіжних та вітчизняних дослідників В. Вебера, А. О. Грішньової,
П. В. Журавльова, А. Я. Кібанова, В. М. Колосок, Т. В. Кулініч, І. Хентцета
інших. В їх роботах науковців дослідженні питання стратегічного управління
розвитком персоналу, економічні та психологічні особливості цього процесу,
пов’язані з формуванням ефективної та раціональної системи управління
персоналом, питанням оцінки рівня розвитку персоналу, а також методи,
форми, види та мотиви, що спонукають розвитку персоналу.
На сьогодні персонал розглядається як основний ресурс підприємства,
що значною мірою визначає успіх усієї його діяльності, яким треба вміло
управляти, створювати оптимальні умови для його розвитку. Саме тому,
сучасні методи управління персоналом повинні включати інструменти,
засновані на індивідуальності, інтелектуальності та здатності кожного
працівника. Традиційні методи управління вже давно застаріли, хоча в
деяких випадках це неможливо без них.
Для ефективної діяльності система управління персоналом повинна
містити оптимальні методи й технології. Для формування системи
управління персоналом необхідно починати з розробки концепції
управліннята формування стратегії [1, с.98]. Формування високого рівня
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залученості, найвищого рівня мотивації праці дозволяє підприємствам
досягти найкращих показників роботи.
Розробка і впровадження ефективної системи управління персоналом
сучасної організації повинно складатись з декількох етапів кількість етапів
може змінюватись в залежності від специфіки організації. До основних етапів
слід віднести:
 аналіз сучасної кадрової ситуації (плинність кадрів, система
мотивації);
 впровадження сучасних технології в роботу (автоматизація
документообігу, CRM-система то що);
 вибір методи розвитків персоналу підприємства.
В управлінні персоналом розрізняють декілька видів персоналтехнологій,
зокрема
багатоланкові,
комунікаційні,
індивідуальні.
Багатоланкові
персонал-технології
передбачають
виконання
серії
послідовних взаємопов’язаних завдань, комунікаційні – встановлення
трудових стосунків між окремими працівниками та виробничими
підрозділами підприємства, індивідуальні – конкретизацію управлінських дій
стосовно працівника[2, с. 450].
На нашу думку, ефективність управління персоналом сучасної
організації значно дозволить підвищити вибір дієвих методів розвитку
персоналу. Підвищення кваліфікації сприятиме кар’єрному зростанню самого
працівника та зростання його цінності для організації.Розглянемо методи
розвитку персоналу більш детально. До основних методів можна віднести:
тренінги, коучінги, розбір кейсів, он-лайн навчання, самонавчання.
Процедура тренінгів передбачає подання мінімуму теоретичної
інформації і максимум вправ на відпрацювання навиків. Тренінги
рекомендується проводити для невеликих груп, у кількості до 10 осіб для
отримання максимального ефекту. Тренінги краще проводити в межах
одного відділу для підвищення ефективності колективної роботи.
Коучінг відносно нова практика у вигляді консультаційної підтримки,
спрямована на пошук вірного рішення у складній ситуації. Завдання тренера
(коуча) не дати готові знання або навички, а працівникові знайти в собі
необхідні компетенції для вирішення поставленої задачі. Найбільш
розповсюджена практика використання даного методу для керівників. Також
метою впровадження коучингу може бути економічна ціль, наприклад
збільшення продажів.
Варто зазначити, що на практиці використовують різні види коучингу,
котрі сприяють зміцненню компетенцій персоналу[3, с.03]:
 лайф-коучинг (передбачає інтерактив із приватними клієнтами);
 управлінський
коучинг
(лідерство,
стратегія,
управління
підприємством, формування команди, управління змінами);
 виконавчий коучинг (для представників найвищої управлінської
ланки);
 індивідуальний коучинг;
 командний коучингпідвищення ефективності діяльності колективу).
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Перевагою використання коучингу є низькі витрати (коучем може
виступати працівник організації), розвиток працівників (робота в новій ролі),
вплив на залучення працівників, зацікавлення та мотивація працівників.
Розбір кейсів технологія для короткострокового навчання персоналу на
основі бізнес-ситуацій. Основною метою такого типу навчання є формування
здібностей до аналізу інформації, сортування даних для вирішення
поставленого завдання, а також формування навичок фокусування на
ключових задачах та шукати оптимальне рішення для їх вирішення.
Он-лайн навчання - метод дистанційного навчання у вигляді
електронних книг, відео уроків, комп'ютерних вправ. Ефективність даного
способу полягає у легкому доступі до великої кількості інформації та зручній
формі подачі і контролю, за якістю засвоєної інформації.
Самонавчання метод розвитку необхідний для отримання навичок для
зайняття відповідної посади чи отримання певних знань для реалізації певної
задачі з використанням різноманітних матеріалів: книг, документації, аудіо-,
відео- і мультимедійних програм.
Підбір правильного методу розвитку персоналу може підвищити
ефективність роботи організації, сприяти зацікавленню працівників у роботі
та підвищити їхню мотивацію. Для однієї організації доцільно
використовувати декілька методів розвитку персоналу враховуючи
специфіку відділів та посади працівників.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що сучасні процеси
прискорення глобалізації і посилення конкуренції на ринках вимагають від
підприємств упровадження інновацій у практику управління персоналом.
Ефективна система управління персоналом має бути гнучкою та враховати
потреби персоналу, здатноюрозробляти та впроваджувати інновації, які
сприяють покращенню результату праці. Навчання персоналу дозволить
підвищити якість роботи цілого підприємства та дозволить підвищити
ефективність роботи і зацікавити у результаті самих працівників організації.
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Варважицька Наталія
Науковий керівник: Горшков М.А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Господарська діяльність підприємства у сучасних умовах потребує
пошуку нових стратегічних шляхів розвитку для забезпечення економічного
зростання у довгостроковій перспективі.Аналізуючи ринки товарів та послуг
слід зазначити, що вони, не залежно від виду продукції мають високий рівень
конкуренції. Учасникам ринку досить складно утримувати власні
конкурентні позиції, що показує необхідність дослідження питання
стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства для
допомоги підприємцям у розробці власної стратегії розвитку.
В
науковій
літературі
формування
стратегії
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства присвячені роботи Аксофф І. І.,
Гапоненко О. Л., Зенгер Х. Ф., Клейнер Г. Б.,Саєнко М. Г., Райко Д. В.,
Редченко К. І. Фатхутдинов, Р.А., Пономаренко В. С. та інші. Варто
зазначити, що в працях не існує єдиного підходу до висвітлення питання
розробки стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства у
довгостроковій перспективі.
Стратегічне управління – це процес установлення перспективних
напрямів розвитку підприємств, аналізу і вибору ефективних стратегій та
розроблення комплексу конкретних дій щодо їх реалізації, що забезпечить
досягнення поставлених завдань та життєздатність організації в умовах, що
змінюються [1, с.90]. До переваг стратегічно орієнтованих підприємств варто
віднести: зниження до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються;
здатність покращити керованість підприємством, оскільки за наявності
системи стратегічних планів є можливість порівнювати досягнуті результати
з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань.
Стратегічною метою управління конкурентоспроможністю підприємства
є формування, підтримання та розвиток стратегічної конкурентної переваги.
Процес стратегічного управління здійснюється на рівні вищого керівництва
підприємства і формується на довгостроковій основі, тобто на період від
трьох років і більше.
Конкурентна перевага підприємства може стати стратегічною
конкурентною перевагою, якщо вона є стійкою в часі і дозволяє
підприємству яскраво виділитись на фоні конкурентів. Конкурентні переваги
можуть існувати в двох формах матеріальні та не матеріальні. Матеріальні
відображені як фізичні і фінансові активи підприємства (основні фонди,
запаси, грошові кошти та ін.). Нематеріальні як правило характеризуються
якісними характеристиками суб’єкта господарювання (торгова марка, ноухау, імідж, компетенція та досвід персоналу і ін.).
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Показниками конкурентної сили, а значить, і конкурентної переваги
виступають: велика частка ринку; зростаюча кількість покупців; лідируюча
стратегія; швидке реагування підприємством на ринкові зміни порівняно з
конкурентами; вдале положення підприємства на ринку; диференціація
товарів підприємства; концентрація підприємства на швидко зростаючих
сегментах ринку; нижчий рівень витрат порівняно з конкурентами; високий
рівень прибутку; високі технологічні та інноваційні переваги підприємства;
високий рівень менеджменту і маркетингу тощо.
На основі кількісної оцінки індикаторів конкурентної сили мають бути
визначені ключові фактори успіху. Порівняння їх з аналогічними у
конкурентів дає можливість визначити конкурентну позицію підприємства на
ринку, його конкурентні переваги. Ідентифікація ключових факторів успіху
стає основою для розроблення конкурентної стратегії.
Показником, що характеризує результат стратегічного управління, є
показник зростання або падіння його ринкової частки. Процес стратегічного
управління конкурентоспроможністю підприємства варто розглядати з двох
сторін, а саме:
 конкурентоспроможність товару або продукції, ступінь відповідності
вимогам цільових груп споживачів чи обраного ринку за найважливішими
характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо у певний
момент часу.
 конкурентоспроможність підприємства сукупність компетенції по
відношенню до інших підприємств знакопичення та використання
виробничого потенціалу, а також його складових елементів, таких як
технології, ресурси, досвід і знання персоналу, що знаходить відображається
в таких підсумкових показниках, таких як якість продукції, прибутковість,
продуктивність тощо.
При розробці стратегії управління конкурентоспроможністю, важливо
чітко розуміти, що впливає на рівень конкурентоспроможності конкретного
підприємства. Також процедура управління конкурентоспроможністю
підприємств має бути безперервною та брати до уваги широкий перелік
показників конкурентоспроможності та орієнтуватись на збереження та
зміцнення конкурентних позицій підприємства. Саме конкурентна перевага
виступає фундаментом міцної конкурентної позиції підприємства та визначає
характер його конкурентної стратегії.
Серед основних стратегій виділяють стратегію лідерства за рахунок
економії на витратах, стратегію диференціації та фокусування, спеціалізації
або ж концентрації, але на ринку туристичних послуг лише класичних
стратегій може бути недостатньо, тому рекомендують використовувати
маркетингові стратегії, основними видами яких є захисна, наступальна,
флангова[2, с.53].
Захисна стратегія полягає в тому, що лише лідер на ринку може зайняти
оборонну позицію; найкраща стратегія захисту – це сміливість атакувати
самого себе; сильні кроки конкурентів мають бути заблоковані. Наступальна
стратегія полягає у пошуку слабкого місця у лідера в ніші і атаці його в
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найуразливішій позиції. Застосування флангової маркетингової полягає у
переслідуванні конкурента та використання неочікуваної ідеї для набуття
конкурентної переваги.
Стратегічне управління в рамках конкурентної стратегії повинно
здійснюватися на основі комплексного підходу.При формуванні стратегії
варто використовувати різноманітні методи аналізу, наприклад матрицю
«Продукт – ринок», матрицю БКГ,SWOT-аналіз,проводити аналіз
інтенсивності конкуренції на ринку, а також визначати ступінь монополізації
ринку, досліджувати об’єми росту ринку та частку конкурентів на ринку,
визначати
можливості
збільшення
ресурсів
підприємства,
аналізуватипотреби споживачів, сегментацію тощо.
Використовуючи різноманітні конкурентні стратегії варто орієнтуватись
на споживача і підвищувати цінність вашого продукту саме для нього. Вибір
стратегії є першим кроком загальної схеми управління тому варто не
забувати про оцінку ефективності обраної стратегії. Реалізувавши певну
стратегію, підприємство переходить до оцінки конкурентоспроможності, для
цього розробляють критерії та методи оцінювання.
Стратегічне управління є одним з ефективних способів управління в
умовах змінного та непередбачуваного зовнішнього середовища, в якому
функціонують виробники.Загалом особливості формування і важливість для
компанії певних стратегій залежить від таких факторів, як конкурентна
ситуація, розмір компанії, сфера діяльності, тип товару, що виробляється,
стадія життєвого циклу товару, тип ринку тощо.
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ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Теорiя i практика становлення та розвитку мiсцевого самоврядування,
його юридичної природи, є основним атрибутом конституцiйної та
демократичної держави i його громадянського суспiльства, що належить до
основоположних цiнностей свiтової цивiлiзацiї, що запроваджувалися
суспiльством упродовж усього перiоду його соцiального розвитку.
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Для сучасної України, яка все ще перебуває на перехiдному етапi свого
суспiльно-полiтичного розвитку, притаманна характерна змiна основних цiннiсних орiєнтирiв; вивчення особливостей взаємодiї правових установ та
правових принципiв сучасного громадянського суспiльства має не аби яке
значення. Варто зазначити, що успiхи такого роду модернiзацiї безумовно
залежать вiд того, наскiльки таке реформування вiдповiдає основоположним
цiннiсним та нормативним орiєнтирам. Саме тому основнi цiнностi мiсцевого
самоврядування мають iнтегруватися до структури громадянського
суспiльства, правової свiдомостi, культури та правового менталiтету
громадян України.
В
Українiпроблемам
впровадженнямiсцевого
самоврядування
придiляють суттєву увагу представники багатьох наук, насамперед,
економісти, менеджери
юристи та спецiалiсти в галузi державного
управлiння. Не бракує звернень до тематики мiсцевого самоврядування у
полiтологiв, соцiологiв, представникiв соцiальної комунiкацiї та
iнших. Найбiльш вiдомими розробками в зазначенiй царинi є публiкацiї
В. Авер’янова, В. Бабаєва, М. Баймуратова, П. Бiленчука, О. Бобровської,
I. Бутко,О. Васильєвої, Н. Iсаєвої, В. Кампо, М. Корнiєнка, В. Кравченка,
В. Куйбiди, П. Надолiшного, В. Мамонової, М. Онiщука, М. Орзiха,
Ф. Погорiлка, С. Саханенко, Б. Свирського, А. Ткачука, М. Пухтинського,
Ю. Шарова.
Метою даного дослiдження є аналiз особливостей розвитку сучасного
мiсцевого самоврядування.
Мiсцеве самоврядування в Українi - це право територiальної громади жителiв села чи добровiльного об’єднання в сiльську громаду жителiв
кiлькох сiл, селища та мiста - самостiйно вирiшувати питання мiсцевого
значення в межах Конституцiї i законiв України [4]. При цьому
територiальною громадою є жителi, об’єднанi постiйним проживанням у
межах села, селища, мiста, що є самостiйними адмiнiстративнотериторiальними одиницями, або добровiльне об’єднання жителiв кiлькох
сiл, що мають єдиний адмiнiстративний центр. Адмiнiстративнотериторiальна одиниця - область, район, мiсто, район у мiстi, селище, село.
Представницькими органами мiсцевого самоврядування є ради.
Ключовими завданнями iнституту мiсцевого самоврядування в Українi
є: надання якiсних мунiципальних послуг; координацiя дiяльностi суб’єктiв
територiального розвитку; мiжрiвнева, мiжмунiципальна та мiжтериторiальна
взаємодiя; реалiзацiя делегованих функцiй держави; стимулювання розвитку
територiальних громад i т. iн. [2, с. 75].
Мiсцеве самоврядування здiйснюється територiальною громадою в
порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так i через органи
мiсцевого самоврядування: сiльськi, селищнi, мiськi ради та їх виконавчi
органи. Органами мiсцевого самоврядування, що представляють
спiльнiiнтереси територiальних громад сiл, селищ та мiст, є районнi та
обласнi ради. Сiльськi, селищнi, мiськi ради можуть дозволяти за iнiцiативою
жителiв створювати будинковi, вуличнi, квартальнi та iншi органи
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самоорганiзацiї населення i надiляти їх частиною власної компетенцiї,
фiнансiв, майна[1].
Система мiсцевого самоврядування має свою внутрiшню побудову структуру мiсцевого самоврядування, яка є складною i рiзнорiвневою за
своїм характером. Вона представлена сiльськими, селищними, мiськими,
районними у мiстах (у разi їх створення), обласними та Київською i
Севастопольською мiськими радами та їх посадовими i службовими особами;
сiльськими, селищними, мiськими головами; органами самоорганiзацiї
населення на мiсцях (будинковi, вуличнi, квартальнi та iншi органи
самоорганiзацiї),
Система мiсцевого самоврядування на рiвнi села, селища, мiста
вiдзначається як єднiстю, так i її диференцiацiєю. Так, територiальна громада
вiдповiдно до частин 1, 3 ст. 140 Конституцiї України, а також Закону
України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» (ч. 1 ст. 6) є первинним
суб'єктом мiсцевого самоврядування, основним носiєм його функцiй i
повноважень, тобто найбiльш повноважним елементом системи мiсцевого
самоврядування.
Суттєвою особливiстю впровадження мiсцевого самоврядування є те, що
в його системi не дiє принцип подiлу влади, властивий механiзму держави.
Натомiсть iснує єднiсть представницьких і виконавчих органiв мiсцевого
самоврядування. Система мiсцевого самоврядування на рiвнi територiальних
громад сiл, селищ, мiст має функцiонувати як так звана «працююча
корпорацiя», яка самостiйно приймає вiдповiднi рiшення i самостiйно їх
виконує.
Однiєю з характерних особливостей системи мiсцевого самоврядування,
здiйснюваного на рiвнi територiальних громад сiл, селищ, мiст, є те, що вона
має своє продовження як на регiональному рiвнi, в особi районних, обласних
рад-органiв мiсцевого самоврядування, що представляють спiльнiiнтереси
територiальних громад сiл, селищ, мiст, так i на мiкрорiвнi (будинкiв, вулиць,
кварталiв, мiкрорайонiв), в особi так званих органiв самоорганiзацiї
населення - будинкових, вуличних, квартальних комiтетiв, комiтетiв
мiкрорайонiв.
Варто зауважити, у рамках децентралiзацiї в нашiй державi реалiзується
схвалена Концепцiя реформування мiсцевого самоврядування та
територiальної органiзацiї влади в Українi. Вона нацiлена на забезпечення
досягнення оптимального розподiлу повноважень мiж органами мiсцевого
самоврядування та органами виконавчої влади; визначення обгрунтованої
територiальної основи дiя дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування та
органiв виконавчої влади з метою забезпечення доступностi та належної
якостi публiчних послуг, що надаються такими органами, а також створення
належних матерiальних, фiнансових та органiзацiйних умов для забезпечення
виконання органами мiсцевого самоврядування власних i делегованих
повноважень [3]. З метою її реалiзацiї прийнято ряд важливих законодавчих
актiв, а саме: «План заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї реформування
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мiсцевого самоврядування та територiальної органiзацiї влади в Українi»;
Закон України «Про добровiльне об’єднання територiальних громад» тощо.
Шляхи реформи передбачають: надiлення органiв мiсцевого
самоврядування повноваженнями за принципом субсидiарностi; утворення
виконавчих органiв обласних i районних рад та розподiл повноважень мiж
ними; реорганiзацiю мiсцевих державних адмiнiстрацiй в органи
префектурного типу; чiтке визначення адмiнiстративно-територiальної
одиницi базового рiвня.
Таким чином, особливості розвитку мiсцевого самоврядування - це
гарантоване державою право та особливість громадян, в межах особливих
повноважень здійснювати діяльність жителiв села чи добровiльного
об'єднання у сiльську громадужителiв кiлькох сiл, селища, мiста – самостiйно
або пiд вiдповiдальнiсть органiв та посадовихосiб мiсцевого самоврядування
вирiшувати питання мiсцевого значення в межах Конституцiї iзаконiв
України
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Проблема децентралізації влади є досить актуальною на сьогоднішній
день. Багато постсоціалістичних країн знаходяться в процесі пошуку нового
устрою, який буде зосереджений на демократичних принципах управління
народом та адміністративним персоналом. Відповідно до зарубіжного
досвіду, ефективність усіх адміністративних зв’язків між органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повною мірою
залежить від раціонального розподілу повноважень та обов’язків відповідно
між цими державними структурами.
Як відомо з трактувань різних науковців, децентралізація – це політика
центральної влади з передачі місцевим органам влади (органам
самоврядування) низки прав, які до цього здійснювались вищими органами
державної влади. Фактично, децентралізація – це процес розширення і
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зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або
нижчих владних органів за одночасного зменшення та звуження кола прав і
повноважень відповідного центру з метою оптимізації та підвищення
ефективності управління суспільно важливими правами, найповнішої
реалізації регіональних та місцевих інтересів.

Рисунок 1–Раціональна модель децентралізації влади
Процес становлення децентралізації у країні є надзвичайно складним.
Він стосується усіх аспектів ефективного функціонування держави,
наприклад, фінансовий аспект, адміністративний, контрольний, звітний та
підзвітний. Усі ці сфери є функціональними ланка взаємозв’язку між різними
рівнями уряду. Окрім того, на сьогоднішній день, децентралізація, на жаль,
проходить не зовсім рівномірно. Незважаючи на спільні зусилля політичних
та економічних чинників, які породжують потребу в децентралізації, нерідко
між реальним положенням речей і цілями існують прогалини, причиною яких
може бути політика і законодавство.
Децентралізація влади в Україні вимагає передачі повноважень від
державних органів до органів місцевого самоврядування. Ідеться про
підвищення їх ролі як публічно-управлінського суб’єкта, який має
забезпечити надання якісних публічних послуг на місцевому,
субрегіональному та регіональному рівнях. Зазначені владні структури
впливають на різноманітні сфери економічного та соціального життя
територіальної громади шляхом виконання власних та делегованих
повноважень. У цей самий час, місцеве самоврядування не є незалежним,
тобто є підзаконним. Питання статусу, повноважень, обов’язків, функцій
органів місцевого самоврядування знайшли чітке місце в українському
законодавстві, але в той же час потребують перегляду, зміни, модернізації
згідно сучасних вимог децентралізації.
Саме з проведенням децентралізації в Україні пов’язані надії
українського суспільства з підвищенням рівня та якості життя населення,
обсягу та якості суспільних послуг, максимальне наближення їх до
споживача і отримання у найкоротший строк. Фінансова децентралізація
створює умови для соціально-економічного розвитку територій. Державна
фінансова підтримка об’єднаних територій сприяє формування соціальної
інфраструктури та створення нових робочих місць.
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Сучасні децентралізовані країни зробили свої кроки до децентралізації
влади. Україна визначила п’ять власних кроків:
1. Визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади.
2. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування
різних рівнів.
3. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування
та виконавчої влади.
4. Визначити потребу у кількості ресурсів на кожному рівні.
5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед
виборцями і державою.
Реформування системи територіальних фінансів є завжди складним
процесом в будь-якій країні. Тому важливим є розроблення ефективної
системи використання ресурсів територіальних бюджетів. Метою реформи
місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності
самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого
значення.Слід зазначити, що прийняті Верховною Радою у грудні 2014 року
зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України є найбільшим за
останні роки кроком у напрямку бюджетної децентралізації. Якщо раніше від
50 % до 90 % бюджетів різних рівнів в Україні були дотаційними, то після
проведених реформ, кількість дотаційних бюджетів скоротиться вдвічі.
Отже, у 2014-2016 роках органи державної влади запропонували низку
нових підходів та здійснили рад практичних кроків щодо оновлення такого
поняття, як «органи місцевого самоврядування». Також можна вважати, що
зазначені дії це процес реформування органів місцевого самоврядування в
процесі глобальної децентралізації влади в Україні. Щодо об’єктного статусу
саме органів місцевого самоврядування, то в період реформ він стає особливо
помітним, оскільки мова йде саме про зміну прав, обов’язків, функцій,
повноважень тощо. Процес проведення децентралізації в Україні потребує
детального вивчення зарубіжного досвіду децентралізації та деконцентрації.
Досвід проведення даних реформ в європейських країнах свідчить про те, що
децентралізація відіграє важливу роль і демократизації і трансформації
суспільства, переходу до інститутів, заснованих на власному волевиявленні
окремих осіб, громад, адміністративних одиниць. Ґрунтовне вивчення
організаційно-правових засад даного реформування сприятиме виділенню
інноваційних систем надання послуг населенню відповідно до їх місцевих
потреб, зниженню державних видатків, підвищенню ефективності і
стимулюванню місцевого та регіонального розвитку, зміні взаємовідносин
між органами державної влади та місцевого самоврядування., удосконалення
механізмів прийняття рішень, відповідальності влади в Україні.
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МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В сучасних умовах перед територiальними громадами особливо гостро
постають проблеми фiнансування соцiальних об’єктiв, житловокомунального господарства, проектів місцевого розвитку, утримання органів
місцевого самоврядування та iн. Базовою умовою розв’язання цих проблем є
знання про елементів системи фiнансового та матеріально забезпечення
розвитку територiальних громад, без чого неможливе прийняття ефективних
управлiнських рiшень, у тому числi й щодо активізації дiяльностi органів
місцевого самоврядування з приводу належного фінансового забезпечення
розвитку територіальних громад (ФЗРТГ).
Сучасним проблемам матерiально-фiнансової основи місцевого
самоврядування присвяченi працi фахiвцiв у галузi конституцiйного,
мунiципального, цивiльного та фiнансового права, зокрема, роботи
Л.К. Воронової, А.А. Жданова, О.Б. Заверухи, А.А. Коваленка,
О.О. Кутафiна, Л.А. Музики, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай,
Л.О. Нiкiтiної, О.П. Орлюк, О.О. Первомайського, М. I. Пiскотiна, та iнших.
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних основ
матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.
Безперечним фактом є те, що однією з головних умов демократичної
держави є місцеве самоврядування, функціонування якого здійснюється на
засадах самостійності та фінансової незалежності.
Згiднозi ст. 140 чинної Конституцiї Українитериторiальна громада –
жителi села чи добровільне об’єднання в сiльську громаду жителів кількох
сiл, селища та мiста. У ЗаконiУкраїни «Про місцеве самоврядування в
Українi», дотримуючись Конституцiї України, уточнюється поняття
«територiальна громада», під якою розуміють сукупність жителiв,
об’єднаних постiйним проживанням у межах села, селища, мiста, що є
самостiйними адмiнiстративно-територiальними одиницями, або добровiльне
об’єднання жителів кількох сiл, що мають єдиний адмiнiстративний
центр [1].
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Стаття 140 чинної Конституцiї України закрiпила конституцiйну
правосуб’єктнiсть територіальної громади, визначивши, що сааме їй
належить право на здійснення місцевого самоврядування, яке реалiзується у
самостiйному вирiшеннi громадою питань місцевого значення в межах
Конституцiї законiвУкраїни [2].
Матерiально-фiнансова основа подiляється на двiчастини: наматерiальну
та на фiнансову. З iншого боку, складовими матерiально-фiнансової основи
мiсцевого самоврядування є: по-перше, комунальна чи мунiципальна
власнiсть (в Українi визнається i законодавчо регламентується комунальна
власнiсть); по-друге, доходи (надходження) мiсцевих бюджетiв та iншi
кошти; по-третє, iншавласнiсть, яка призначена та використовується для
задоволення мiсцевих потреб населення.
Стосовно першої складової, то вона значною мiрою стосується права
комунальної власностi.
Друга
складова
матерiально-фiнансової
основи
мiсцевого
самоврядування – це доходи (надходження) мiсцевих бюджетiв та iншi
кошти. Ця складова тiсно пов’язана з першою, оскiльки доходи мiсцевих
бюджетiв перебувають у комунальнiй власностi вiдповiдної територiальної
громади. Крiм доходiв мiсцевих бюджетiв, сюди також належать “iншi
кошти”. Проте нiде в законодавствi не визначається склад таких “iнших
коштiв”.
Третя складова – досить специфiчна група, до якої належить переважно
майно, що є у державнiй власностi та передане в користування вiдповiдним
органам мiсцевого самоврядування. Тут йдеться, наприклад, про майно,
здане в оренду чи тимчасове користування.
Практика дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування в умовах
легiтимiзацi їхнiх прав довела, що саме фiнансова самостiйнiсть є
вирiшальною у здiйсненнi функцiй i завдань, якi на них покладаються.
Фінансову незалежність місцевого самоврядування можна розглядати як
можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового
забезпечення економічного та соціального розвитку даної території, що
входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління. Вона також
означає, що передумовою фінансової незалежності є розумна, з погляду на
економічну доцільність, децентралізація влади та адекватний розподіл
повноважень, відповідальності та фінансово-економічної фази між центром і
органами місцевого самоврядування.
Концептуальнi
основи
фiнансової
незалежностi
мiсцевого
самоврядування полягають в оптимальному врахуваннi iнтересiв держави,
пiдприємницьких структур, населення i мiсцевого самоврядування. За цього
потрiбно пам’ятати, що нiчим необмежена фiнансова незалежнiсть мiсцевого
самоврядування має такi ж негативнi ознаки, як i надмiрна централiзацiя у
використаннi фiнансових ресурсiв, що створюються на певнiй територiї.
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З метою взаємодiї органiв мiсцевого самоврядування, вираження та
захисту їх фiнансових iнтересiв територiальних громад дозволяється
об’єднання певних коштiв. У зв’язку з цим, абсолютно виправдано
закрiплюється конституцiйне право територiальнi громади сiл, селищ i мiсто
б’єднувати на договiрних засадах об’єкти комунальної власностi, а також
кошти бюджетiв для виконання спiльних проектiв або для спiльного
фiнансування (утримання) комунальних пiдприємств, органiзацiй i установ,
створювати для цьоговiдповiднi органи i служби.
Повноваження мiських рад як органiв мiсцевого самоврядування в
мiстах з районним подiлом приймати рiшення щодо: матерiальнофiнансового та органiзацiйного забезпечення здiйснення мiсцевого
самоврядування в районах мiста; утворення чи не утворення в мiстi районних
рад та в разi їх утворення визначення обсягу й меж повноважень районних
рад; адмiнiстративно-територiального устрою та з iнших питань у межах i
порядку, визначених Конституцiєю та законами України, об’єднуються
поняттям органiзацiя управлiння района ми в мiстах. Отже, формування та
використання матерiально-фiнансової основи мiсцевого самоврядування
здiйснюється в межах їх управлiнської дiяльностi. А управлiнська дiяльнiсть
становить предмет адмiнiстративно-правового регулювання.
Держава бере участь у формуваннi доходiв бюджетiв мiсцевого
самоврядування, фiнансово пiдтримує мiсцеве самоврядування. Витрати
органiв мiсцевого самоврядування, що виникли в наслiдок рiшень органiв
державної влади, компенсуються державою. З одного боку, таке положення є
певною гарантiєю тощо, що мiсцеве самоврядування має певну захищенiсть
вiдвтручання держави у сутомiсцевi справи. Якщо ж таке втручання
вiдбулося i потягло за собою певнi витрати з мiсцевого бюджету, то вони
гарантовано мають компенсуватися державою. З iншого боку, ця гарантiя
залишається дещо декларованою, оскiльки на сьогоднi практично вiдсутнiй
механiзм такого вiдшкодування.
Таким чином, матерiально-фiнансову основу органiв мiсцевого
самоврядування складають об’єкти державної власностi, а також майно, що
знаходиться в комунальнiй власностi i передане в управлiння органам
державної влади.
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СИСТЕМА СТРАТЕГIЧНОГО УПРАВЛIННЯ РОЗВИТКОМ РЕГIОНУ
Проведення в країнi економiчних перетворень призвело до зростання
ролi регiонiв у всiх сферах життя суспiльства. При цьому їх функцiонування
обумовлює необхiднiсть формування ефективної системи управлiння, здатної
реалiзовувати економiчну полiтику в умовах ринку. Адже нинi для України
стратегiя економiчного розвитку економiки регiонiв є головним завданням їх
розвитку. Саме тому доцiльним є визначення стратегiчних прiоритетiв
регiональних суб’єктiв господарювання для забезпечення сталого розвитку
країни, скорочення їх ассиметрiй i мiжрегiональних диференцiацiй. З цiєю
метою здiйснюється розробка систем стратегiчного управлiння регiональним
економiчним розвитком. Проте системи стратегiчного управлiння розвитком
економiки регiонiв знаходяться на початкових етапах становлення i не
досягли того ефекту на який розраховували при їх розробцi.
Регiоналiзацiя змушує науковцiв шукати принципово новi напрями
стратегiчного планування розвитку регiонiв та пiдвищення їх
конкурентоспроможностi. Дослiдження щодо стратегiчного управлiння
регiональним розвитку проводили як вiтчизнянi, так i зарубiжнi вченi:
В.I. Вiдяпiна, В.М. Осипов, Т.Ю. Коритько, С.Б. Тимофiєва, О.П. Романко та
iн. Але досi залишається невизначеними проблеми стратегiчного управлiння
та його роль у формуваннi конкурентних переваг регiону.
Метою даного дослiдження є визначення основних аспектiв та елементів
системи стратегiчного управлiння розвитком регiону.
Стратегiчне управлiння вiдiграє помiтну роль на будь-якому рiвнi
управлiння, будь то державний, регiональний або корпоративний рiвень. При
стратегiчному управлiннi регiоном мотивацiйнi механiзми повиннi бути
розробленi не тiльки й не стiльки для службовцiв адмiнiстрацiї регiону, а в
основному, для населення регiону.
В свою чергу, стратегiя економiчного розвитку регiонiв, за умови
використання основ стратегічного управління – це загальний напрямок
досягнень цiлей, деяка узагальнююча модель дiй, необхiдних для досягнення
поставлених цiлей управлiння на основi обраних критерiїв (показникiв) та
ефективного розподiлу ресурсiв.
Регiон є не тiльки вiдкритою соцiальною системою, але й системою, яка
в значнiй мiрi залежить вiд зовнiшнiх факторiв. Використання системного
методу дозволяє визначити сильнi й слабкi сторони регiону, iмовiрнiсть
негативного й позитивного впливу зовнiшнього середовища. За допомогою
системного методу також можна визначити фактори й причини, що
викликали проблему в цiлому i її складовi частини. У першу чергу, при
застосуваннi системного методу проводиться збiр i оцiнка iнформацiї,
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причому оцiнка iнформацiї виконується з погляду її надiйностi, аналiзується
динамiка й визначається тенденцiя змiни зовнiшнього фактору.
Варто зауважити, що суб’єктом управлiння виступають мiсцевi органи
влади, котрi визначають розвиток регiону у взаємозв’язку iз загальною
нацiональною стратегiєю розвитку. Система стратегiчного управлiння дає
змогу ефективно управляти економiкою в умовах невизначеностi зовнiшнiх i
внутрiшнiх чинникiв i параметрiв економiчного розвитку. Стратегiя визначає
напрямки майбутнього розвитку регiону, яким мiсцева громада буде
слiдувати в довгостроковiй перспективi, закладає основу для розробки
програм економiчного розвитку територiї, цiльових програм i проектiв,
пов’язаних з реалiзацiєю стратегiї, вирiшенням питань локального характеру,
розвиткомтериторiальних спiльнот базового рiвня. Сутнiсна специфiка
стратегiчного управлiння, на вiдмiну вiд iнших методiв управлiння
економiчним розвитком регiону, полягає в прийняттi та реалiзацiї
управлiнських рiшень на основi розробки i офiцiйної легiтимiзацiї стратегiї
розвитку регiону. Для регiону стратегiя його довгострокового розвитку – це
iнструмент цiлеспрямованого впливу регiональних органiв влади на
основних суб’єктiв територiї з метою пiдвищення якостi життя мiсцевої
громади та конкурентоспроможностi регiону.
Однiєю з умов забезпечення позитивного характеру динамiки розвитку
економiки регiону є управлiння цим процесом. Як об’єкт управлiння
економiчний розвиток регiону характеризується винятковою складнiстю i
багатоаспектнiстю, а також високою залежнiстю вiд впливу чинникiв
зовнiшнього порядку. Специфiка управлiння подiбними об’єктами полягає в
тому, що одночасно потрiбно забезпечувати пiдтримку окремих її параметрiв
в певному стабiльному станi, здiйснювати антикризовий вплив на iншi
параметри, забезпечувати динамiчний розвиток у контекстi вирiшення
головного завдання регiонального розвитку – досягнення рiвня якостi життя
населення, котре вiдповiдає прийнятим в суспiльствi соцiальним стандартам,
i забезпечення внеску регiону в розвиток економiки країни, через систему
мiжрегiонального подiлу працi. Призначення системи стратегiчного
управлiння розвитком економiки регiону полягає в тому, що, як важлива
складова державної системи регiонального управлiння, вона здiйснює
формування стратегiчних цiлей економiчного розвитку регiону та механiзму
їх реалiзацiї таким чином, щоб задовольнити потреби об’єкта управлiння, з
одного боку, i забезпечувати умови та обмеження, що накладаються на
розвиток економiки регiону, з iншого.
В умовах глобалiзацiї соцiально-економiчних процесiв необхiдне
вдосконалювання регiонального стратегiчного управлiння по наступних
прiоритетних напрямках:
1. Вiдхiд вiд ієрархічних i багатоступiнчастих структур управлiння i
акцентування уваги на моделях «матричного» i «сiткового» типу, що
дозволяють пiти вiд чисто технократичного пiдходу до вирiшення соцiальноекономiчних проблем.
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2. Зниження числа владних iнститутiв i пiдроздiлiв, що дiють на
постiйнiй i жорстко регламентованiй основi. Розвиток тимчасових проектних
органiзацiй i творчих колективiв, що дiють на основi єдиної цiльової
настанови i поставлених завдань.
3. Розвиток форм перехресного фiнансування i сполучення проектiв i
програм, що дозволяє погоджувати прибутковi i збитковi проекти, знижувати
витрати.
4. Впровадження таких методiв управлiння як делегування повноважень,
подiл ризикiв мiж окремими пiдроздiлами органiзацiї, стимулювання й
заохочення здiбностей i можливостей працiвникiв.
5. Облiк i подiл iнтересiв всiх зацiкавлених сторін i учасникiв
конкретного проекту за допомогою колективного прийняття рiшень,
пiдвищення об'єктивностi прийнятих рішень за допомогою використання
експертних методiв i методу зворотного зв'язку при реалiзацiї ухвалених
рiшень.
Таким чином, система стратегiчного управлiння розвитком регiону
полягає у цiлеспрямованiй дiяльностi всiх зацiкавлених суб’єктiв управлiння
i господарювання пiд керiвництвом органiв влади i управлiння регiону по
досягненню намiчених цiлей i завдань розвитку на основi ефективної
адаптацiї до постiйно змiнюваних параметрiв зовнiшнього середовища.
Важливим чинником стратегiчного управлiння розвитком є технологiя його
реалiзацiї. Стратегiчне управлiння розвитком залежить вiд географiчної,
економiчної, соцiальної та полiтичної складових регiону для ефективної
системи функціонування.
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ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ МОТИВАЦІЇ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У сьогоденних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме
персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує фірмі успішне,
довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво
багатьох фірм стикається з проблемами неефективного використання різних
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видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу,
зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в результатах своєї
діяльності.
Механізм мотивації до праці зумовлюється системою інтересів та
стимулів, які заохочують людей до певних дій чи лінії поведінки.
Мотиваційний
аспект
управління
трудовою
діяльністю
широко
застосовується в країнах із розвиненою ринковою економікою.
Формування механізму мотивації виходить за межі традиційного
наукового уявлення про мотивацію як економіко-соціально-психологічну
категорію. На відміну від більшості існуючих наукових поглядів на
мотивацію як на об'єкт дослідження в сфері праці, на думку Абаєвої Є. Н.,
необхідно зосередити увагу на мотивації як на об'єкті прикладання праці на
тому чи іншому підприємстві, враховуючи якість функціонування системи
управління персоналом [1].
Визначення ролі мотивації має два найважливіші аспекти:
1. перший – пов'язаний з самим процесом трудової діяльності
працівника та є складовим елементом у підсистемі аналізу та розвитку
стимулювання праці як засобу до ефективної праці;
2. другий – пов'язаний з процесом пошуку прикладання праці особою та
залежить від її здібностей, навичок, кваліфікації, потенціалу тощо, який є
більш широким поняттям мотивації та охоплює усі підсистеми в системі
управління персоналом.
З погляду управління персоналом, у системі якого первинним етапом є
планування, прогнозування та маркетинг персоналу, «стратегічна система
удосконалення механізмів управління (менеджменту) персоналом на
підприємстві повинна ґрунтуватися у плановому порядку на чотирьох
основних напрямках: плануванні потреби у персоналі; управлінні оплатою
праці; системі регулювання персоналу; навчанні та підвищенні кваліфікації
персоналу», як зазначає Мончак З. В. [2].
Відтак можна констатувати, що навіть розгляд ролі мотивації праці в
системі управління фірмою не звужується лише до застосування засобів
стимулювання праці. На наш погляд, інноваційна роль мотивації
безпосередньо стосується усіх підсистем управління персоналом – від
планування до інформаційного забезпечення, що потребує вдосконалення
взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем – навчальними закладами,
службами зайнятості, агенціями з найму персоналу тощо.
Зважаючи це, можна констатувати, що розвиток мотивації праці як такої,
залежить від підрозділів підприємства, які реалізують усі функції в системі
управління персоналом, а не займаються лише стимулюванням праці. Як
зазначає дослідник Колот А. М., превентивного значення набуває: мотивація
праці у підрозділах, задіяних в системі управління персоналом; пошук
шляхів щодо вмотивованості потенційних працівників на підприємстві,
враховуючи пропозицію ринку праці; налагоджена взаємодія між
працівниками структурних підрозділів, які зайняті виконанням функцій щодо
вдосконалення системи управління персоналом, а саме: плануванням,
64

прогнозуванням та маркетингом персоналу, наймом та обліком персоналу,
умовами праці, налагодженням позитивних трудових відносин між
працівниками, стимулюванням праці, розвитком кадрів, соціальним
розвитком трудового колективу, розробленням організаційних структур
управління, юридичним забезпеченням трудових стосунків, інформаційним
забезпеченням із зовнішнім середовищем [3].
Для керівництва фірми персонал є найбільш цінним ресурсом – адже
саме персонал може постійно удосконалюватись. Мотивація персоналу є
одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємства в
цілому. Високий ступінь вмотивованості підлеглих, нинішні керівники
ставлять на перше місце в ряді внутрішніх факторів підвищення
конкурентоздатності своєї діяльності.
Матеріальні види мотивації використовуються в основному для
поліпшення продуктивності праці на короткий період. Однобічний вплив на
працівників лише грошовими методами не приводить до довгострокового
поліпшення продуктивності праці. Окрім того, потреба в грошах має межу.
Якщо людина досягає її рівня, то гроші стають умовою нормального
психологічного стану. У такому випадку домінуючу роль відіграватимуть
інші способи мотивації праці [4].
Системи мотивації праці, запропоновані вище, у своїй більшості
спираються на матеріальне заохочення працівників. Це пояснюється тим, що
в умовах сучасного економічного стану в нашій країні працівники
зацікавлені в працевлаштуванні саме на тих підприємствах та організаціях, де
забезпечують найбільш високий рівень заробітної плати. Але незважаючи на
те, що на більшості підприємств матеріальному стимулюванню приділяється
найбільша увага, постійне підвищення рівня заробітної плати не сприяє
втриманню трудової дисципліни та продуктивності праці на належному рівні.
Це говорить про те, що працівникам підприємства бракує морального
заохочення до праці. Виникає питання, як задовольнити духовні та соціальні
потреби співробітників. Спираючись на теорію людських потреб, Басаков
М.І. сформулював п'ять рекомендацій щодо задоволення цих потреб, а саме:
1. створити на роботі єдину команду;
2. періодично проводити наради;
3. не руйнувати без необхідності неформальні групи;
4. створити умови для прояву активності працівників поза організацією;
5. на роботі дати можливість людям продуктивно спілкуватися.
Нині, коли через складну економічну ситуацію дуже сутужно
встановити високу заробітну платню, особливу увагу треба приділити
нематеріальному стимулюванню праці, створити гнучку систему пільг для
робітників, наприклад:
1. застосувати гнучкий графік, неповний робочий тиждень;
2. можливість працювати як на робочому місці, так і вдома;
3. поставити працівникам знижки на продукцію, яку випускає компанія,
де вони працюють;
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4. надавати позику співробітникам на придбання побутової техніки,
автомобіля та інші.
Важливим нематеріальним стимулом до сумлінної праці є поліпшення
якості організації праці, що передбачає постановку мети, розширення
трудових функцій, використання гнучких графіків виконання завдань,
поліпшення умов праці[4].
Отже, інноваційна роль мотивації полягає у формуванні продуктивного
мотиваційного механізму в системі управління персоналом фірм, дасть змогу
вирішити важливу практичну проблему щодо нестачі кваліфікованих кадрів,
з одного боку, а з іншого, – уможливить підвищити рівень вмотивованості
працівників саме тих підрозділів, які виконують свої службові обов’язки з
комплектації підприємства кадрами необхідної кваліфікації, з необхідним
підприємству рівнем освіти та потенціалом.
При цьому на особливу увагу заслуговує застосування сучасних
наукових підходів під час побудови системи управління персоналом на
підприємстві за двома напрямками: розроблення функціонально-цільової
моделі системи управління персоналом із розробленням комплексу завдань
для працівників служби управління персоналом, враховуючи їх
функціональні обов’язки; розроблення організаційної структури служби
управління персоналом із визначенням кількості працівників за нормами
управління.
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ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД «МОЗКОВОЇ АТАКИ»
У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИБОРІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному світі відбуваються глобальні зміни в системі суспільного
виробництва. Здійснюється перехід від виробництва масового споживання до
диверсифікованого споживання.Необхідною умовою існування підприємства
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стають постійні інновації та зміни. Посилюється внутрішня нестабільність
функціонування організаційно-виробничих систем.
Одна із основних труднощів управління полягає у необхідності
приймати рішення в умовах невизначеності. Дійсно, на будь - якому рівні
управління у підприємницькій справі виникають задачі, розв’язання яких не
може бути отримано тільки на базі точних розрахунків у зв’язку з великою
кількістю і різноманітністю факторів, параметрів або внаслідок того, що
деякі з них не можуть бути виміряні. У той же час в управлінській діяльності
необхідно приймати рішення з урахуванням розвитку процесів у
майбутньому та наслідків цих рішень. Необхідність розв’язання цих
суперечностей привела до переоцінки значення формального досвіду і
розуміння того, що навіть за відсутності суворо математичних обґрунтувань
рівень невизначеності можна знизити за рахунок використання суджень
спеціалістів і можливості людини приймати раціональні рішення в умовах
неможливості їх повної формалізації [1].
Експертні методи прийняття рішень у стратегічному виборі
передбачають врахування суб'єктивних суджень експертів про відповідність
кожної альтернативної стратегії параметрам стратегічного вибору, про
оптимальний варіант відбору та про майбутній стан підприємства в разі
реалізації обраної стратегії. При стратегічному виборі використовують ряд
відомих експертних методів, зокрема і експертний метод “мозкової атаки”.
Метод “мозкової атаки” означає колективну творчу генерацію ідей. По
формі названий метод нагадує вільну дискусію експертів, які є фахівцями з
різних аспектів стратегічної діяльності: економісти, юристи, маркетологи,
менеджери, інженери, технологи, спеціалісти комерційної діяльності, з
управління
персоналом
тощо.Дискусія
повинна
проходити
без
регламентування, невимушено, виступи, репліки мають бути спонтанними,
по ходу появи ідей, припущень в результаті висловлювань колег.Наслідком
такої “мозкової атаки”, має стати список, де всі пропозиції, припущення,
міркування структуруються, класифікуються за певними параметрами,
критеріями, обмеженнями та прогнозованими результатами[2].
“Мозковий штурм” проводиться в два етапи: перший етап - генерація
ідей, другий етап - практичний аналіз висунутих ідей. Головний принцип
відбору експертів - різноманітність професій, кваліфікації, досвіду, здатність
людей до наукового уяві і розвиненою інтуїції, інтелектуальної розкутості.
Головне завдання першого етапу - набрати якомога більшу кількість
варіантів вирішення проблеми, шляхів досягнення, ідей, думок, які
відображаються на спеціальних картках. На другому етапі картки
збираються, сортуються, аналізуються групою експертів, аналітиків, які
повинні слідувати принципам:
- жодна ідея не повинна виключатися, всі ідеї повинні бути
класифіковані та узагальнені;
- група аналітиків повинна бути добре підібрана, вони повинні володіти
чітким логічним мисленням і терпимістю до чужих ідей;
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- для забезпечення об'єктивності аналізу ідей повинні бути
сформульовані чіткі критерії, яким повинні слідувати всі члени експертної
групи.
У процесі мозкового штурму, як правило, спочатку рішення не
відрізняються високою оригінальністю, але після деякого часу типові,
шаблонні рішення вичерпуються, і у учасників починають виникати
незвичайні ідеї. Ведучий записує або якось інакше реєстру є всі ідеї, що
виникли в ході мозкового штурму.
Успіх мозкового штурму сильно залежить від психологічної атмосфери і
активності обговорення, тому роль ведучого у мозковому штурмі дуже
важлива. Саме він може “вивести з глухого кута” і вдихнути свіжі сили в
процес.
Метод “мозкової атаки” (віднесена оцінка) регламентується такими
правилами:
- забороняється критична оцінка висунутих ідей;
- обмежується термін одного виступу;
- допускаються багаторазові виступи одного учасника;
- всі висловлені ідеї обов'язково фіксуються;
- оцінка висунутих ідей здійснюється на наступних етапах
аналітиками[3].
Заборона обговорення висунутих ідей дозволяє, з одного боку,
ознайомитись з різними підходами до вирішення проблеми, з другого боку,
однак, обмежує можливість сконцентрувати увагу учасників на більш
продуктивних ідеях, які оцінені за певними критеріями.
Щоб усунути зазначені недоліки, розроблений метод “мозкової атаки”
деструктивна віднесена оцінка (ДВО), який дозволяє оперативно проводити
оцінку значного числа варіантів. Суть цього методу полягає в тому, щоб
активізувати учасників “мозкової атаки” на генерування значної кількості
ідей з наступним деструктуванням (руйнуванням) раніш висунутих ідей і на
їх основі формувати контрідеї.
Переваги мозкового штурму
1. Заохочення до креативного мислення.
Мозковий штурм є одним із небагатьох способів генерації ідей з
використаннямструктурованої процедури.
2. Вихід за межі стандартного мислення.
В процесі колективної роботи зменшується шанс обминути продуктивну
ідею.
3. Простота.
Мозковий штурм - це метод, який легко зрозуміти та застосовувати. Він
не вимагає високотехнологічного обладнання чи довготривалої підготовки.
Одночасно його результати можна швидко оцінити.
Недоліки мозкового штурму
1. Висока ступінь залучення учасників. Брейнстормінг спрацює лише
тоді, коли учасники спроможні висловити пропозиції, які стануть доробком
усієї групи.
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2. Неповнота процесу.
Реальні переваги ідей та пропозицій, які учасники висловлюють в ході
мозкового штурму можуть бути оцінені лише за межами навчальної
аудиторії [4].
Успішні організації - це ті, які здатні мобільно реагувати на ситуації, що
складаються
у
зовнішньому
середовищі,
і
залишатися
конкурентоспроможними.
Таким чином технології мозкового штурму мають велику значущість,
оскільки корисні не тільки для колективного вирішення проблем на нараді,
розвитку творчого потенціалу його учасників, підвищення вартості ресурсів
компанії, але також для розвитку смислової, комунікативної та емоційної
компетентності керівників і фахівців, формують у них ефективні навички
говоріння і слушания.
В даній роботі були розглянуті існуючі види мозкового штурму;
методологія, принципи та етапи проведення мозкового штурму; основні види
технологій мозкового штурму.
Методи “мозкових атак” класифікується за ознакою наявності або
відсутності зворотного зв’язку між керівником та учасниками “мозкової
атаки” в процесі вирішення проблемної ситуації. Наявність зворотного
зв’язку дозволяє концентрувати увагу учасників лише на варіантах, корисних
за тими чи іншими критеріями для вирішення проблемної ситуації.
На мою думку, мозковий штурм є невід'ємною частиною процесу
прийняття рішень в організації. Безсумнівно, що грамотний керівник повинен
завжди тримати на озброєнні дану техніку прийняття рішень, адже вона
сприяє мисленне зростання, орієнтації на розвиток і пошуку можливостей.
Це дозволяє колективу не тільки вижити в умовах інтелектуальної
конкуренції, але і завдяки компетентності та емоційної грамотності при
впровадженні інновацій створити корпоративну культуру, що сприяє
стабільному успіху, і допомогти зрозуміти глибші причини змін.
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КЕРІВНИК У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
У суспільній свідомості багато стереотипів, один з яких: чоловік кращий
керівник, ніж жінка. Під словом «гендер» розуміється соціокультурна основа
людини - сукупність поведінкових характеристик і ролей, що визначають
особистісний, соціальний та правовий статус чоловіка або жінки в певному
суспільстві. Дослідження гендерних аспектів управління обумовлено
активним проникненням жінок в управління економікою, а також появою
такої соціальної категорії, як «ділові жінки ». В ході професійної адаптації у
жінок на перший план виходить соціально-психологічний аспект, а у
чоловіків – професійно-діяльний. При здійсненні однакової професійної
діяльності, чоловіки і жінки по-різному до неї відносяться. В ході планування
власної кар'єри чоловіки чітко орієнтовані на результат, тоді як жінки в
рівній мірі орієнтовані і на процес, і на результат.
Як правило, вчені погоджуються з твердженням, що в українському
суспільстві переважає гендерна нерівність. Щоб змінити традиційне
сприйняття
керівників-чоловіків
і
керівників-жінок
на
користь
рівноправності, необхідна відмова від стереотипів. Стереотип хоча і
поверхневий погляд, але він є стійкою громадською думкою. Виходячи з
цього, вивчення гендерних стереотипів буде актуально до тих пір, поки
суспільство не подолає традиційні погляди на чоловіків, жінок і взаємини
між ними [2].
В останнє десятиліття з'явився такий термін, як «гуманітарний
менеджмент». Цей менеджмент іноді називають жіночим. Цьому типу
керівництва не характерно домагатися успіху будь-яким шляхом, мети за
всяку ціну. Згідно з ним, жінка впевнена, що при керівництві треба
поєднувати інтуїцію, жорсткість і дипломатію, дотримуватися норм етики і
залишатися людиною. Часте висловлювання про те, що жіноче керівництво
сприймається більш насторожено обома статями, знаходить підтвердження і
в український, і у західних дослідників [4]. Багато вчених вкрай насторожено
оцінюють здатність жінок досягати вищих ієрархій в організації, пояснюючи
це тим, що жінки самі не бажають завойовувати ці позиції, і сильно
вираженими статевими стереотипами. Жінки схильні переоцінювати чоловічі
гідності і недооцінювати гідності інших жінок і самих себе. Серйозні
розбіжності криються в оцінках, які дають чоловіки і жінки своєї керівної
ролі. Чоловіки і жінки по сферам діяльності розподілені неоднорідно [3].
Жінки, як правило, пізніше влаштовують свою кар'єру, ніж чоловіки, але
форми побудови професійної кар'єри у жінок набагато різноманітніше.
Виділяють три основних види кар'єри у жінок: лінійна - постійне ведення
домашнього господарства; переривчаста - жінка на певний час припиняє
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працювати заради сім'ї, а потім знову повертається на роботу; паралельна жінка працює і веде домашнє господарство [1].
Жінки частіше сприймають кар'єру як особисте зростання, як
самореалізацію, а чоловіки ставляться до кар'єри як до перспективної і
престижної посади. Чоловіки співвідносять роботу з просуванням по службі,
тоді як жінки поділяють два поняття: виконувана робота і кар'єра.
У жінок і чоловіків часто різняться стилі здійснення управління. Жінки
схильні використовувати демократичний стиль керівництва. Жінкименеджери орієнтовані на групу, вміння спілкуватися. Чоловіки-менеджери
використовують авторитарну стратегію, опору на владу, директивність,
контроль.
Одним з проявів диференціації в стилях управління є відмінність в
характері лідерства серед чоловіків і жінок. Чоловіки частіше
використовують ділову модель лідерства (прагнення до влади, домінування,
формування цілей, стратегічний розвиток), а жінки – соціальну
(спрямованість на спілкування, взаємодія, врегулювання міжособистісних
відносин).
У стресових ситуаціях чоловіки і жінки керівники поводяться порізному: чоловіки менеджери впадають в диктаторство, замикаються в собі,
жінки ж вдаються до порад, діляться проблемами з оточуючими. Чоловіки і
жінки переживають одні і ті ж емоції, але виражають їх по-різному. Жінкикерівники менше схильні до «зривів», вони продуктивніше вирішують спірні
питання, вони уважніше ставляться до підлеглих. Жінки-керівники емоційно
стійкі, прагнуть до самореалізації, вміють встановлювати високі ділові
відносини. При порівняно успішності чоловіка-керівника і жінки-керівника,
чоловік-керівник виявляється більш «ефективний» при постановці цілей
організації, по параметру лідерських якостей; жінка «ефективніше» в сфері
мотивації персоналу, комунікації, при прийнятті рішень, вона з більшою
користю використовує знання і потенціал співробітників.
Потенціал переваги чоловіків і жінок-керівників доповнює один одного
як ключ і замок. Оптимальна, з точки зору ефективності, демографія
організації передбачає однакову кількість жінок і чоловіків на всіх рівнях
управління.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Практично перед кожним підприємством стоїть завдання отримати
максимальний прибуток для своїх акціонерів і власників. Вирішити її можна
двома способами: нарощувати обсяги продажів або скорочувати витрати.
Беручи до уваги жорстку конкуренцію на ринку і обмежений попит, другий
варіант більш привабливий.
Мета будь-якої оптимізації – підвищення ефективності роботи
організації, а не просто зниження витрат. Скорочення витрат невіддільне від
поняття «ефективність витрат», або, кажучи мовою економіки,
«рентабельність витрат». Існує три основні моделі підвищення ефективності
витрат:
• «чисте» зниження витрат – зниження витрат за рахунок позбавлення
від непродуктивних витрат. Основна економія йде за рахунок постійних
витрат;
• «інтенсифікація» витрат – відбувається навіть деяке збільшення витрат,
але при цьому більш істотно збільшується і виручка. Як правило, це
відбувається при впровадженні нового обладнання, технологій, які
збільшують продуктивність обладнання, а отже, і виручку. Ефективно для
компаній, що розвиваються на ринках;
• «фіксація» витрат - коли при збільшенні виручки витрати не
збільшуються. Як правило, це або збільшення ціни на продукцію, або
рівноцінне збільшення продуктивних витрат і зниження непродуктивних.
Ефективно для «витривалих» компаній, де використовують бережливе
виробництво [1].
У реалізації сучасних методів управління витратами українська практика
ринкового періоду істотно відстала від західної. У зв'язку з цим виникає
необхідність розгляду методів, що складають ядро систем управління
витратами на сучасному промисловому підприємстві. Практика виробила ряд
основних методів, які використовуються для оптимізації витрат:
1) метод застосування носіїв витрат;
2) застосування закону Парето;
3) порівняння витрат, побудова діаграм, бенчмаркінг;
4) АВС-метод (Activity Based Costing)[2].
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Метод застосування носіїв витрат
Носії витрат - причини, фактори, впливають на величину витрат.
Найбільш простий метод. Аналіз носіїв витрат дозволяє обгрунтувати
управлінські рішення і проводити оптимізацію витрат. Статті витрат і носії
витрат:
• зарплата: ефективність роботи, місцезнаходження, рівень розвитку
підприємства, територіальний фактор, галузь;
• сировина і матеріали: закупівельна ціна, масштаб закупівлі, якість
сировини, рівень відходів;
• витрати на фінансування: процентна ставка, рівень інфляції, рівень
інфляції, кредитна історія, субсидії, місцезнаходження;
• витрати на ремонт: число одиниць обладнання, вік обладнання або
термін служби, відсоток його зносу;
• витрати на електричну та теплову енергію: місцезнаходження, площі,
енергоємність виробництва, ефективність використання, система обігріву;
• збутові витрати: число замовлень, кількість клієнтів, кількість
виписаних
рахунків;
• складські витрати: середній час зберігання одиниці продукції, якість
зберігання, автоматизація, механізація складу, трудомісткість роботи;
• транспортні витрати: віддаленість покупців і постачальників, кількість
клієнтів [3].
Застосування Закону Вільфредо Парето
Виявляємо найбільш важливі, значущі статті витрат, так як тільки по
ним можна отримати суттєву економію. Застосовуємо закон Парето (правило
80/20): для отримання 80% ефекту достатньо виявити і оптимізувати витрати,
що становлять найбільшу питому вагу (20%). Тобто для отримання суттєвої
економії необхідно оптимізувати вагомі витрати. Ступінь контрольованості
статті може служити перешкодою в управлінні витратами. Одночасно з
урахуванням значущих витрат керівництву необхідно зосередити увагу на
тих, які можна поступово знизити, а також на тих, які швидко ростуть і
можуть досягти високих значень найближчим часом.
Порівняння витрат, побудова діаграм, бенчмаркінг
Бенчмаркінг (Benchmarking) – система оцінки діяльності підприємства за
допомогою порівняння з будь-яким відповідним аналогом. Аналіз тенденцій
по діаграмі витрат. Метод передбачає аналіз зміни витрат в попередні
періоди, виявлення важливих і істотних витрат, їх відхилень, причин і
подальшу розробку заходів щодо усунення причин виникнення проблеми:
• багато підприємств не знають власної структури витрат;
• немає чіткого розуміння розподілу відповідальності за витрати;
• в компаніях не визначені чіткі цілі по зниженню витрат;
• відсутність культури економії як елемента корпоративної культури [2].
ABC-метод (Activity Based Costing) обліку, аналізу та оптимізації витрат
по процесах
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Метод АВС дозволяє підприємству з високим ступенем достовірності
визначати вартість і продуктивність операцій, оцінювати ефективність
використання ресурсів і обчислювати собівартість продукції (робіт, послуг).
Часто дані, отримані таким методом, радикально відрізняються від
результатів традиційних методів калькуляції.
Етапи розподілу за методом АВС:
1) визначаємо бізнес-процеси в компанії;
2) збираємо інформацію і групуємо її по бізнес-процесу;
3) визначаємо носій витрат для кожного процесу;
4) відносимо витрати по процесам на продукт відповідно до носія
витрат, який є мірою потреби продукту в процесах [3].
Метод АВС використовується для планового калькулювання витрат в
середньостроковій і довгостроковій перспективі; для планування і прийняття
управлінських рішень.
АВС-метод не доцільно застосовувати:
1) в організаціях з великою часткою непрямих невиробничих витрат;
2) в організаціях зі складними і різноманітними продуктами, клієнтами,
ринками, каналами збуту;
3) в організаціях, які очікують зміни або в яких часто здійснюються
зміни [4].
Оптимізація управління витратами - найважливіший елемент системи
управління витратами. Без оптимізації витрат неможливо досягнення
конкурентоспроможності та виживання компанії в умовах мінливої
середовища.
Невід'ємний елемент оптимізації - розробка заходів, які допомагають
оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємства, виявити
резерви зниження витрат на виробництві, зібрати інформацію для підготовки
планів і прийняття раціональних управлінських рішень в області оптимізації
витрат. Без участі управлінців і співробітників цей процес не буде
результативним.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТУ
НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Ризик притаманний будь-якій господарській діяльності. При цьому в
Україні управління ризиками не отримало широкого розповсюдження. Для
усунення подібної ситуації слід вивчати ключові поняття і підходи, що
забезпечують реалізацію системи управліннями ризиками. В умовах
невизначеної господарської ситуації, ймовірності виникнення кризових явищ
в діяльності підприємства і загрози його банкрутства управління ризиками
може органічно вписатися в загальну концепцію стратегії управління
підприємством. Не потрібно забувати і про те, що ризик не завжди
характеризує виключно негативний вплив: ризикуючи, можна як понести
майнову шкоду, так і знайти додаткову вигоду.
Основні дослідження провідних учених ведуться щодо визначення ролі
ризик-менеджменту в управлінні, з урахуванням основних етапів управління
ризиком, а також виокремлення основних концептуальних підходів до
процесу управління ризиком з урахуванням наявних ресурсних можливостей
вітчизняного підприємства. Дослідженням цієї проблеми присвячені праці
таких вчених, як А.А. Жигірь,Богомол О.Г., М. В. Боровик, але питання
залишається дискусійним та невирішеним, зокрема, у визначенні ніші
управління ризиками в сучасній системі функціонування підприємств.
Система управління ризиками в підприємницькій діяльності орієнтована
на досягнення необхідної рівноваги між отриманням доходів і зниженням
витрат і покликана стати елементом системи менеджменту організації, тобто
повинна бути інтегрована в загальну стратегію компанії, її плани і діяльність.
При розробці стратегії, компанії важливо враховувати наявність ризику,
в іншому випадку це може уповільнити її економічний розвиток, оскільки
створення ефективної системи функціонування бізнесу неможливо без
урахування впливу імовірнісних негативних подій.
В
економічній
літературі,
присвяченій
ризик-менеджменту,
зустрічається безліч визначень поняття «ризик». На наш погляд, найбільш
точно відображає сутність ризику наступне визначення: ризик – це
діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого
вибору, в процесі якої є можливість якісно і кількісно оцінити ймовірність
досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети. Але
явище ризику не можна розглядати тільки з негативного боку - в ряді
випадків ризикова діяльність є і найбільш доцільна [1].
Як і для будь-якої економічної категорії суть підприємницьких ризиків
виражається через набір їх функцій. У зв'язку з цим суть господарського
ризику розкривається через функції, виконання яких забезпечує його
існування.
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Однією з таких функцій є інноваційна функція, опосередковано
реалізується через існування ризикових ситуацій. Вона полягає в тому, що
ризик змушує підприємців шукати нетрадиційний підхід до вирішення
проблем, тим самим мотивуючи їх на неординарні рішення.
Регулятивна функція проявляється у тому, що, з одного боку, ризик
побічно сприяє подоланню чинників, які перешкоджають нововведенням, з
іншого - без певної уваги ризик може стати проявом суб'єктивізму.
Захисна функція ризику виявляється в тому, що якщо для підприємця
ризик - це природний стан, то нормальним повинно бути і терпиме ставлення
до невдач. Можливість помилки слід розглядати як невід'ємну частину
самостійності, а не як результат професійної неспроможності. Прикладом
реалізації захисної функції ризику виступає створення різних резервів.
Аналітична функція передбачає вибір керівником менш ризикованого і
дохіднішого рішення в результаті оцінки пулу існуючих варіантів [2].
Таким чином, на нашу думку, зазначені вище функції господарського
ризику свідчать про його суттєвий вплив на ведення підприємницької
діяльності. Ризик може викликати великі майнові втрати, але може і
принести дохід. Тому особливо важливим є вибір правильного рішення
управління ризиком в підприємницькій діяльності.
Для зниження впливу ризику необхідний його аналіз, результати якого
забезпечують управління ним. Тобто ризик-менеджмент повинен починатися
з виявлення проблеми і закінчуватися тільки тоді, коли буде відомі
результати дії заходів, вжитих для вирішення проблеми. Саме таким чином
слід переходити від одного вразливого місця до іншого або здійснювати
аналіз ризиків параллельно. У зв'язку з цим принциповими є розуміння і
послідовне проходження всіх етапів управління різиком:
- планування;
- аналіз ризику;
- виявлення проблемних місць;
- вибір рішення з можливих варіантів;
- здійснення заходів по боротьбі з ризиком.
Останній з названих етапів має кілька способів реалізації, розглянемо
деякі з них більш детально. В Україні велика кількість компаній
використовують такі прийоми ризик-менеджменту, як ухилення і локалізація
ризику. Перший прийом полягає у відмові від проектів, що викликають у
підприємця навіть невеликі сумніви. Наприклад, компанії вважають за краще
співпрацювати тільки з перевіреними постачальниками, з партнерами, які
викликають довіру, і не укладають договори з новими компаніями. Другий
варіант передбачає ідентифікацію джерел ризику і на цій основі контроль
найбільш небезпечних джерел їх виникнення.
Менш істотним прийомом ризик-менеджменту серед українських
компаній є метод диверсифікації ризику. Диверсифікація ризику означає
розподіл коштів за різними напрямками, не пов'язаним між собою [3].
Крім прийомів ухилення, локалізації, диверсифікації ризику широко
поширені методи зниження ризику.
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До методів зниження ризику відносяться самострахування, страхування,
лімітування, хеджування.
Лімітування часто застосовується великими компаніями, що мають
розгалужену структуру. Прикладом реалізації даного методу може бути
установка меж інвестування в конкретний проект, меж позикових коштів
компанії, меж компетенції у прийнятті рішень співробітниками.
Суть страхування полягає в тому, що компанія передає свою
відповідальність за ризики страховій фірмі.6
Самострахування полягає в формуванні компанією спеціальних фондів
для подолання негативних впливів ризику.
Хеджування - негайне укладення компанією контракту через
імовірнісного зміни курсів валют, яке може негативно позначитися на
економічній діяльності компанії.
Ризик-менеджмент повинен починатися з виявлення проблеми і
закінчуватися тільки тоді, коли буде відомий результат дії заходів, вжитих
для вирішення проблеми.
Також може використовуватися метод прийняття ризику, коли вартість
заходів щодо зниження ризику виявляється вище, ніж вартість заходів по
боротьбі з його негативними наслідками.
Таким чином, суть ризик-менеджменту проявляється через комплексний
аналіз виробничих, технологічних, фінансово-економічних та інших
факторів, що впливають на господарюючого суб'єкта.
Подолання негативних наслідків ризику вимагає наявності істотних
ресурсів, у зв'язку з цим підприємствам і компаніям необхідно формувати
ефективні дії по мінімізації ризику. В основі ризик-менеджменту лежить
всебічний аналіз фінансово-економічних, виробничих, технологічних і інших
чинників, які здатні впливати на результати діяльності компанії. Потрібно
надавати значення не тільки існуючим ризикам, а й потенційним, щоб
своєчасно вживати заходів щодо їх скорочення.
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМТСВА
В даний час особливого значення набувають питання практичного
застосування сучасних форм управління персоналом, які дозволять
підвищити соціально-економічну ефективність будь-якої фірми.
Сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення з
великого числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка
пов'язана з управлінням кадровою складовою виробництва, тобто персоналом
підприємства.
Сьогодні особливе значення надається підвищенню рівня роботи з
кадрами, постановці цієї роботи на міцний науковий фундамент,
використанню накопиченого протягом багатьох років вітчизняного і
зарубіжного досвіду.
Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили
такі відомі західні та вітчизняні фахівці, як І. Ансофф, Х. Мінцберг,
А. Томпсон, А.Дж. Стринкленд, Булєєв І.П., Шершньова З.С., Оборська С.В.,
Нємцов В.Д., Довгань Д.Є. та ін. Однак сутність аспектів управління
персоналом потребує подальших досліджень.
Персонал - сукупність працівників певної галузі або конкретної
юридичної особи, які перебувають у організаційно-правовому зв'язку і
забезпечують виконання відповідних функцій і завдань. Складовими
персоналу можуть бути окремі групи чи категорії працівників. У складі
персоналу виділяються посадові особи, службовці та інші працівники [3].
Управління персоналом фірми - це вплив на людську складову компанії,
спрямований на перетворення з урахуванням здібностей кадрів і цілей фірми.
Управління персоналом базується на концепції управління - загальне
поняття про приналежність людини до фірми. Базовою концепціэю
управління персоналом зараз вважається роль працівника в даній фірмі, його
мотивація, знання, здібності та вміння використовувати їх і справлятися з
важливими поставленими завданнями [1, с.35].
На думку науковця Шеметова П.В., управління персоналом має
здатність з'єднувати і використовувати весь ряд питань щодо адаптації
людини до зовнішніх чинників.
Виділяють 3 фактори, які впливають на кадровий склад компанії:
- структура фірми. Головний спосіб впливу на кадровий склад компанії це відносини за принципом «керівництво - підкорення»;
- культурні цінності, особливі норми, принципи поведінки, в яких
працівники діють самостійно без будь-якого тиску;
- ринок - рівноправні взаємовідносини, засновані на реалізації товарів і
послуг, збіг інтересів продавця і покупця [2, с.152].
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Не можна виділити головний з цих трьох аспектів, так як все залежить
від фінансової ситуації в країні. Зараз відділи з управління персоналом в
компанії істотно розширюють коло обов'язків, а також беруть участь в
дослідженні мотивації та оплати праці співробітників компанії, також
допомагають в адаптації персоналу та формуванні особистісних якостей,
просуванню по кар'єрних сходах, мінімізація конфліктів серед колег.
З'єднання навичок вітчизняних і зарубіжних фірм допомагає зрозуміти
завдання системи управління персоналом - забезпечення кадрами, їх якісне
застосування, а також розвиток навичок і умінь. У зв'язку з цим і формується
система управління персоналом фірми.
Результативність системи управління персоналом обумовлюється
ступенем здійснення спільних цілей фірми. Результат якісної роботи кадрів
фірми залежить від можливості виконувати необхідні функції і завдання.
Під можливістю розуміється присутність у працівника потрібних для
фірми знань і умінь, стресостійкості і посидючості. Недостатньо одиного
навика для виконання поставлених завдань. Щоб виконувати всі вимоги
фірми, співробітник повинен володіти цілим спектром умінь і знань [2, с.98].
Але, щоб співробітник якість і своєчасно виконував свої обов'язки, необхідна
правильна мотивація праці. Тільки в цьому випадку фірма досягне потрібних
результатів.
На мотивацію можуть впливати багато факторів: кар'єрний ріст;
розвиток кадрів; оцінка діяльності і так далі.
Можливість виконувати працівником поставлені завдання багато в чому
залежить від навчання, тренінгів, тестування, які дає йому керівництво;
атестації співробітника, його морального стану; мотивації.
Незважаючи на те, що зараз існує безліч фірм, різноманітного виду
діяльності, з яким вони пов'язані, кожна фірма використовує вищевказані
фактори у своїй роботі. Кадрами вирішуються одні й ті ж питання, незалежно
від роду діяльності.
Таким чином, управління персоналом підприємства досить складний
процес, який неможливий без відповідного знання про методи, принципи,
стилі управління персоналом і без вироблення відповідної концепції
управління. І результат якісної роботи кадрів фірми залежить від можливості
виконувати необхідні функції і завдання.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Становлення та розвиток ринкових умов господарювання зумовлюють
зміну місця і ролі підприємства в системі економічних відносин. Хід
суспільного виробництва в цілому, успіхи економічного і соціального
розвитку країни стали залежати від підсумків діяльності окремих
підприємств. Такий перехід певним чином впливає на організаційні
структури підприємства та форми взаємодії учасників відтворювального
процесу, вони приймають новий вигляд. Таким чином, наявність в економіці
різних за формою власності секторів і типів господарств ставить перед
підприємствами зовсім інші, ніж раніше, завдання і вносить зміни в умови
взаємодії між різними підприємствами. Це диктує потребу у вирішенні нових
завдань організації управління на всіх рівнях економіки і передусім на
основному рівні – підприємствах.
Теоретичним і практичним питанням стратегічного менеджменту та
управління стратегічним розвитком підприємств присвячено роботи відомих
зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких: Р. Акофф, І. Ансофф,
А. Воронкова, О. Віханський, В. Герасимчук, О. Гончар, П. Друкер,
Ю. Іванов, Е. Коротков, Н. Кирич, М. Кизим, Б. Карлофф, А. Міщенко,
Т. Мостенська, І. Отенко, В. Пономаренко, М. Портер, А. Слаттер, І. Смоліна,
А. Томпсон, А. Стрікленд, Н. Скопенко, Р. Фатхутдінов, А. Чандлер,
З. Шершньова тощо. Проте в сучасних умовах завдання щодо висвітлення
сутності стратегічного управління і складових його процесу з урахуванням
мінливих процесів економіки країни реалізоване не повністю та потребує
додаткових досліджень.
Діяльність підприємства сьогодні є більш динамічною й охоплює не
лише сферу виробництва, але й сфери обміну, розподілу ресурсів,
фінансовий ринок та логістичні операції. Сьогодні найважливішим
завданням для підприємств є аналіз ринку, попиту та пропозиції, мотивів
поведінки споживачів і конкурентів на ринку, форм і каналів збуту продукції,
форм та рівня конкуренції, способів просування товарів, можливості
введення інтенсивних технологій.
У таких умовах розробка управлінських рішень потребує розгляду
конкретних подій, оцінки їх впливу на діяльність підприємства та результати
його функціонування. Орієнтація підприємств на вирішення проблем
довгострокового зростання та розвитку передбачає використання моделей,
методів та інструментів стратегічного управління.
Досліджуючи поняття «розвиток підприємства», доцільно дати
визначення поняттю «стратегічний розвиток підприємства», який можна
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розуміти як безперервний процес цілеспрямованих кількісних і якісних змін,
зумовлених трансформацією зовнішнього і внутрішнього середовища, що
формують загальний напрям діяльності підприємства у довгостроковій
перспективі, спрямований на досягнення поставлених цілей [1].
Аналіз більшості наукових джерел дає змогу зрозуміти, що на
сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до визначення поняття
«стратегічне управління» та його сутності. Низка авторів визначає
стратегічне управління як діяльність або процес щодо економічноефективного досягнення перспективних цілей підприємства на основі
отримання конкурентних переваг та адекватного реагування на зміни
зовнішнього середовища.
В умовах сьогодення головним орієнтиром для підприємств у сфері
управління розвитком є питання забезпечення життєздатності. Надійність,
стійкість, живучість та вмотивованість до розвитку – це основні складники
життєздатності, які віддзеркалюють різні аспекти підприємництва.
Існує безліч моделей процесу стратегічного управління, що різняться
одна від одної кількістю і змістом послідовних кроків. Найбільш відомими є
моделі І. Ансоффа, М. Мескона та А. Томпсона, проте всі моделі мають
єдиний логічний ланцюжок, а відмінності не є принциповими.
У загальному вигляді технологія процесу стратегічного управління
містить такі стадії:
- визначення місії і короткострокових цілей підприємства (усвідомлення
проблем, розробка стратегічного бачення і місії організації, встановлення
оптимальної сукупності збалансованих цілей);
- стратегічний аналіз (використовується технологія стратегічного
аналізу, яка включає оцінку, аналіз потенціалу, позиції та конкурентну
перевагу організації, і вплив факторів зовнішнього середовища);
- вибір стратегії розвитку (полягає в підготовці переліку стратегій і у
виборі кращої альтернативи для даної ситуації);
- реалізація стратегії (передбачає організаційні заходи щодо реалізації
обраної стратегії: розробка проекту і плану, реструктуризація, формування
культури та організаційної структури відповідно до обраної стратегії);
- контроль та оцінка виконання положень стратегії (полягає в контролі
стратегічного процесу, а також в оцінці виконання дій та внесенні коректив)
[2].
В умовах господарювання можна виділити такі сучасні підходи до
вироблення стратегій управління:
1. Контроль над затратами. Стратегії такого типу базуються на зниженні
власних витрат в порівнянні із затратами конкурентів шляхом обов'язкового
контролю над затратами, або шляхом регулювання розміру підприємства і
обсягу продукції, завдяки чому досягається вища ефективність виробництва.
2. Стратегія диференціації, її суть полягає в концентрації організацією
своїх зусиль на декількох пріоритетних напрямах, де вона намагається мати
більше переваг над іншими. Ці напрями можуть бути різними, тому варіантів
стратегії на практиці існує дуже багато.
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3. Стратегія
фокусування.
В
цьому
випадку
підприємство
цілеспрямовано орієнтується на якусь групу споживачів, або на обмежену
частину асортименту продукції, або на специфічний географічний ринок. У
такому випадку часто говорять про нішу на ринку [3].
Формування вдалої стратегії залежить від постійного аналізу таких
елементів підприємства як фінансовий стан організації, який визначає, яку
стратегію вибере керівництво в майбутньому; виробництво - має велике
значення для своєчасної адаптації внутрішньої структури організації до змін
зовнішнього оточення і її виживання в конкурентному середовищі; персонал;
організаційна культура та імідж організації.
Стратегічні рішення потребують певних знань. Для вибору ефективної
стратегії розвитку організації або для формування власного підходящого
стратегічного плану для конкретного підприємства, необхідно, щоб
менеджер, який буде приймати стратегічне рішення, розумів принципи
побудови стратегії, вмів аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього
середовищ організації та вплив, який вони справляють, був здібний до
стратегічного мислення.
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ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
На сучасному етапі побудови демократичної української держави одним
із пріоритетних завдань є ефективне управління суспільними процесами.
Йдеться, зокрема, про публічні справи, що поєднують у собі загальний
інтерес і потреби держави, усього суспільства та окремих мешканців держави
у самозбереженні та забезпеченні своєї життєдіяльності.
За сучасних умов глобалізації управління суспільним розвитком для
будь-якої держави основний зміст публічного управління характеризується
новими формами взаємодії в системі «суспільство - держава - людина», яка
функціонує в умовах зростаючого ускладнення відносин. Адже традиційні
форми та методи соціального управління не завжди відповідають сучасним
реаліям, коли процеси взаємодії публічного управління із суспільними
підсистемами пов’язані з різнобічним обміном енергією, інформацією та
іншими ресурсами, що збільшуються й прискорюються.
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Загальні риси та особливості державного управління досліджували такі
знані вчені, як В.Б. Авер'янов, С.С. Алексєєв, Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк,
В.М. Гаращук,
В.Я. Малиновський,
А.А. Манжула,
В.Я. Настюк,
Р.С. Павловський, В.П. Пєтков, Ю.М. Тодика, М.В. Цвік, О.М. Якуба та ін.
Метою даного дослiдження є обгрунтування ролі держави як суб'єкта
управління суспільними процесами.
Сутність держави розкривається і реалізується через взаємодію із суспільством, у тому, що і як вона робить щодо упорядкування та вдосконалення приватної і суспільної життєдіяльності людей. Суспільна роль, яку
відіграє держава в управлінні справами суспільства, вирішуючи основні
питання соціального розвитку, реалізується через функції держави, спрямовані в кінцевому рахунку на задоволення різноманітних інтересів як
окремих особистостей, еліт, соціальних груп, так і суспільства в цілому [1, с.
52].
Об'єктивна необхідність державного управління суспільством
обумовлена низкою факторів: як загальними історичними та соціальнополітичними, так і специфічними, для конкретного суспільства. Перша група
чинників пов'язана з природою держави, його об'єктивним призначенням.
Варто зазначити, що держава має здійснювати регулятивну діяльність,
спрямовану на соціальний розвиток як безпосередньо, так і опосередковано,
створивши відповідні економічні, соціально-політичні й духовні передумови
для збагачення соціального потенціалу суспільства. Держава покликана бути
головним знаряддям свідомого й планомірного розв'язання суперечностей
процесу розвитку й функціонування соціальної сфери. Регулятивна
діяльність має передбачати постійний пошук найраціональніших форм і
способів поєднання прогресивних протилежностей з урахуванням інтересів
людей, соціальних спільностей, насамперед соціальних класів, верств, груп,
народу загалом, з використанням як основного регулятивного механізму
власної зваженої соціально-економічної політики, державного прогнозування
та координування. Тим самим держава буде здатна не лише створювати
об'єктивні умови для свідомого й планомірного розв'язання суперечностей у
сфері соціального буття, а й безпосередньо регулювати й розв'язувати ці
суперечності[2, с. 25].
Таким чином, основним завдання будь-якої держави соціальної
орієнтації, виходячи із мотиваційного аналізу є: створення умов того, щоб
здорова повноцінна людина могла заробити собі та членам своєї сім’ї на
проживання; забезпечення такого перерозподілу благ за рахунок працюючих,
що дав би можливість існувати на рівні не нижче прожиткового мінімуму
тим членам суспільства, які вже, або ще не можуть працювати (інваліди та
інші недієздатні люди, діти); забезпечення середовища проживання, що
включає фізичну, екологічну, психологічну безпеку.
Можна виділити декілька суспільних функцій держави, які притаманні
їй на сучасному етапі і на реалізацію яких спрямована система державного
управління:
 політична (забезпечення цілісності того суспільства, формою якого
вона виступає);
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 соціальна (забезпечення прав і свобод кожного громадянина);
 економічна (створення організаційно-правових умов ефективної
економічної діяльності суспільства);
 екологічна (створення нормативно-правових умов захисту та безпеки
довкілля);
 патріотична (підтримання свободи, суверенітету та історичного існування етносів своєї країни в рамках світового співтовариства);
 зовнішня (зміцнення співробітництва з іншими державами, сприяння
розвитку міждержавних структур)[3, с. 240].
Деякі вчені додають до цього переліку також наступні функції:
 правова (здійснення правотворчості, правозастосування та правоохоронні;
 ідеологічна (підтримання передових ідеологічних течій, що ґрунтуються на визнанні загальнолюдських цінностей).
У свою чергу, зовнішню функцію держави можна подати такою, що
складається із більш конкретних функцій, а саме: оборони країни; інтеграції в
світове співтовариство; підтримання світового порядку; міжнародного
співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства.
Таким чином, істотним у діяльності держави як суб'єкта соціальної
політики є створення нею для кожної людини, соціальної спільності, групи
рівності способів життєдіяльності в освоєнні соціального буття,
індивідуальних способів реалізації соціального потенціалу кожного. На
практиці це означає створення державою на основі розроблених нею
концептуальних принципів здійснення соціальної політики умов і надання
прав для багатогранних, різноманітних способів соціальної людської
життєдіяльності.
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КОЛЕКТИВІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Створення умов для здорового соціально-психологічного клімату у
трудовому колективі є однією з найважливіших обставин підвищення
продуктивності праці та ефективної фінансово-економічної діяльності
підприємств. Конфліктні ситуації в колективі, роздратованість, швидка
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втомлюваність впливає на взаємовідношення людей між собою та
керівництвом і має суттєвий вплив на повноту віддачі працівників та
продуктивність їх праці.
Соціально-психологічний клімат має міждисциплінарне значення. Його
досліджують соціологи, економісти, філософи, психологи.
Зміст соціально-психологічного клімату розкрив філософ В. М. Шепель.
Соціально психологічний клімат, на його думку, - «це емоційне відображення
психологічних зв’язків членів колективу, що виникають на основі їхньої
близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів»[3].
Він вважав, що клімат відносин між людьми складається з трьох
кліматичних зон:
1) соціальний клімат, який визначається тим, наскільки в даному
колективі усвідомлені цілі та задачі суспільства;
2) моральний клімат, який окреслює моральні цінності, що в даному
колективі є пріоритетними;
3) психологічний клімат, ті неофіційні відносини, які склалися між
працівниками, що працюють в одному структурному підрозділі.
Методологічні й концептуальні підходи, оригінальні методи оцінки
соціально-психологічного клімату, конкретні шляхи регулювання соціальнопсихологічного клімату запропоновані в роботах таких відомих психологів:
Паригін Б. А., Андреева Г. М., Платонов К.К. та соціологів: Дряхлов Н.І.,
Купріянов Є.А.
Серед наукових публікацій, які включали дослідження методологічних
засад виявлення та реалізації резервів підвищення продуктивності праці,
необхідно відзначити праці економістів Грішнової О. [2], Гончарова Ю. [1], в
яких досліджуються методологічні засади трактування економічної категорії,
продуктивність праці, основні її структурні елементи та фактори, які
впливають на неї.
Соціально-психологічний клімат у колективі будь-якого підприємства
виступає головною умовою зростання продуктивності праці кожного
працівника, задоволеності працівників працею і колективом. «Соціальнопсихологічний клімат колективу - це домінуючий у конкретному колективі
відносно стійкий психічний настрій, який формується на основі психічного
відображення умов життя і діяльності в міжособистісній взаємодії» [4].
Соціально-психологічний клімат трудового колективу – стан
міжособистісних взаємин у трудовий колектив. Слушний соціальнопсихологічний клімат сприяє зростанню продуктивність праці у колективі,
задоволеності працею членів колективу та його згуртованості»[5].
«Соціально-психологічний клімат – це якісна сторона міжособистісних
стосунків, яка проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, що
сприяють чи перешкоджають продуктивній спільній діяльності та всебічному
розвитку особистості в групі» [3].
Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктивності
праці, який може зростати або знижуватись під дією різноманітних факторів.
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Одним із головних факторів впливу на продуктивність праці є соціальнопсихологічний клімат.
На основі досліджень різних підприємства, виділяються наступні
соціально-психологічні фактори макросередовища і мікросередовища, що
мають прямий вплив на ефективність діяльності підприємства та
продуктивності праці. Фактори макросередовища - це те середовище, в якому
будуються і розвиваються відносини людей. До цих факторів належать:
суспільно-політична та економічна ситуація на підприємстві, рівень життя
населення, соціально-демографічні фактори. Фактори мікросередовища – це
матеріальне і духовне середовище особистості в трудовому колективі. До
яких відносяться: мотивація працівників; психологічна сумісність;
неформальні етичні відносини; групова згуртованість; форми прояву
конфліктів; повага, терпимість; стиль управління [2].
У колективі, де панує сприятливий соціально-психологічний клімат
працівники діють злагоджено та ефективно, з легкістю реалізують виробничі
та соціальні плани, а у трудовому середовищі з негативним соціальнопсихологічним кліматом можна помітити низький рівень продуктивності
праці, порушення трудової дисципліни та зокрема незадоволеність працею.
За оптимального соціально-психологічного клімату забезпечується
максимальне втягнення працівників у діяльність, яке є умовою ефективності
цієї діяльності. Показниками останньої виступають продуктивність праці,
соціальний розвиток організації і ступінь реалізованості творчого потенціалу
кожного працівника у діяльності [4].
Умови праці визначають структуру виробничих відносин. Вони не
залежать від волі конкретної людини, а спонукають людей до певних
взаємовідносин, регулюють не тільки виробничий процесу, а й соціальнопсихологічний клімат. У цьому розумінні умови праці є суттєвими
факторами, що впливають на соціально-психологічний клімат. Якість і
продуктивність праці в колективі залежать не тільки від організації
діяльності, оснащеності, умов, а й від рівня групового розвитку,
міжособистісних стосунків, психологічної сумісності, згуртованості, стилю
керівництва. Соціально - психологічний клімат можна розглядати як один з
важливих факторів і резервів підвищення ефективності праці. Соціальнопсихологічні резерви в умовах сприятливого соціально-психологічного
клімату виникають на всіх рівнях структурної організації колективу.
Для забезпечення сприятливого соціально – психологічного клімату у
трудовому колективі необхідно застосовувати такі заходи: проведення
тренінгів для згуртування колективу та налагодження дружніх стосунків;
запропонувати працівникам провести спільні заходи, або виконати спільні
завдання; при необхідності запросити фахівця з психології.
У ході вирішення поставлених задач було розглянуто поняття
визначення соціально-психологічного клімату, та його вплив на
продуктивність праці. Виявлено, що у різних авторів зустрічається різне
уявлення про соціально-психологічний клімат. Виявлено, що дані визначення
не враховують вплив клімату безпосередньо на продуктивність праці, тому
під соціально-психологічним кліматом слід розуміти притаманний певному
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колективу стан групової психіки, зумовлений міжособистісними відносинами
членів колективу, що в значній мірі впливає на взаємовідношення людей між
собою та з керівництвом і має суттєвий вплив на повноту віддачі працівників
та продуктивність їх праці.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
Туризм в наш час є значним соціальним і політичним явищем, яке
впливає на економіку багатьох країн і цілих регіонів. Це вигідна і
високоприбуткова галузь, яку можна порівняти за параметром ефективності
інвестиційних вкладень з нафтогазовидобувною та переробною
промисловістю, а також з автомобілебудуванням. Сучасна індустрія туризму
вважається однією з найрозвиненіших галузей, займаючи значне місце на
світовому ринку послуг. На сьогодні туризм - галузь у світі, що зростає
найбільш стрімко. Всесвітня Туристична Організація прогнозує на
збільшення обсягів світового туризму втричі у найближчі двадцять років[1].
Концепція управління розвитком зеленого туризму базується на певних
принципах[3]:
- екологічності, яка розуміється як прагнення оптимізувати механізми
збереження та відновлення природного та соціокультурного довкілля при
веденні діяльності, що приносить дохід, зокрема туристичної
- сталого розвитку, який розуміється як оптимізація параметрів розвитку
з урахуванням меж зростання, об'єктивно заданих внутрішніми
характеристиками системи і зовнішніми факторами
- ефективності, як основи функціонування ринкового механізму
- соціального партнерства влади - бізнесу - місцевої громади - широкого
кола зацікавлених неурядових організацій усіх рівнів
- адекватності вжитих заходів специфіки й особливостей, властивим
зеленому туризму на відповідній території
- диференційованості підходу до організації заходів з розвитку зеленого
туризму.
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Сільський зелений туризм - значний сектор економіки, який заслуговує
найбільшої уваги в Україні. Він потенційно може забезпечити вагомий
внесок в економіку села у вигляді нових робочих місць, збільшення
надходжень від зовнішньо-економічної діяльності, поповнення державного
бюджету через сплату податків, сприяє зниженню імпорту та інтенсифікує
використання місцевих природних сировинних ресурсів.
Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в усіх регіонах
України зумовлена такими обставинами [5]:
1. Розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале
підприємництво, важливе для оздоровлення економіки аграрних районів
країни.
2. Регіони України володіють малоосвоєним рекреаційним потенціалом,
що потребує пошуку альтернативних та ефективних стимулів для його
раціонального використання туристичних цілях.
3. Створення та розвиток агрорекреаційного сервісу вирішує низку
напружених соціальних проблем багатьох регіонів, зокрема, масового
безробіття, закордонного заробітчанства, складного соціального клімату
тощо.
4. Збережена етнокультурна самобутність історичних країв нашої
держави виступає ексклюзивною, міжнародно-туристичною, конкурентною
перевагою, що дозволить Україні бути серед основних осередків розвитку
сільського туризму в Європі.
Розвиток сільського зеленого туризму, як будь-який інший вид
господарської діяльності, вимагає чіткого планування. Чимало аматорівпочатківців, а такими в більшості випадків є особи, які намагаються
займатися сільським зеленим туризмом, спершу недооцінюють планування
цього підсобного чи основного приватного бізнесу. Опираючись лише на
модні тенденції чи міркування знайомих, можна зазнати поразки, коли
вкладені кошти й зусилля так і не окупляться, а замість підприємницького
азарту в свідомості назавжди залишиться розчарування щодо доцільності
займатися цією діяльністю[2].
Основними напрямами планування сільського зеленого туризму є[4]:
• планування збору та розповсюдження інформації. Досі в Україні мало
уваги приділяють вивченню ринкової інформації стосовно сільського
туризму. Без цього виникають складнощі для інвесторів, організаторів
ефективного агро-туристичного бізнесу та туроператорів, при проведенні
маркетингових кампаній тощо;
• планування комплексу маркетингових заходів з просування, прямої
реклами й збуту агротуристичного продукту. У теперішній ситуації власники
сільських осель мають ще слабкі й, фактично, аматорські зв'язки з ринком,
тому при плануванні потрібно насамперед враховувати маркетингові
стратегії просування й збуту;
• планування характеру освоєння агро-рекреаційно-ресурсного
потенціалу територій;
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• територіальне планування розподілу та просторово-часової циркуляції
туристичних груп (планування раціональної експлуатації рекреаційнотуристичного ресурсу сільської місцевості);
• бізнес-планування та планування механізмів формування й розподілу
інвестиційного капіталу;
•планування
соціально-інфраструктурного
розвитку
сільських
місцевостей;
• інвестиційне та технологічно-інноваційне планування реконструкції,
технічного переоснащення, капітального будівництва, розширення профілю
діяльності та сталого стратегічного розвитку в конкурентному середовищі;
• економічне планування внутрішньо-річного та внутрішньо-сезонного
розподілу обслуговуючих потужностей агро-туристичної оселі;
• планування заходів щодо забезпечення екологічної сталості
природокористування в сільських районах, збереження етнокультурного,
біотичного й ландшафтного різноманіття.
Досліджуючи організацію сільського зеленого туризму неможливо не
згадати Вінниччину, яка також є перспективним регіоном для розвитку цього
виду туризму. У Вінницькій області послуги сільського зеленого туризму
надають 13 сільських осель. Вони пропонують комфортне проживання,
сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти
харчування, цікаве дозвілля. Найбільш активними в розвитку сільського
зеленого туризму є Барський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський,
Літинський,
Могилів-Подільський,
Немирівський,
Тиврівський
та
Ямпільський райони. Прихильники зеленого туризму мають змогу відвідати
такі місця як: мережу садиб «Родинне гніздо», що у м.Гайсин, Садибу
«Березино» що у с.Зарванці, базу відпочинку «Печерський Водограй» що у
с.Печера, Санаторій «Березовий Гай», що у м.Хмільник та багато інших.
Одним із найпопулярніших місць розвитку сільського зеленого туризму є
Державний історико-культурний заповідник «Буша» (с.Буша, Ямпільський
район).
Підсумовуючи вищесказане, необхідно відмітити, що концептуальний
підхід до розвитку сільського зеленого туризму в Україні, який представляє
систему поглядів на забезпечення умов для розвитку зеленого туристичного
сектора як високоефективної, конкурентоспроможної галузі місцевої
економіки, має позитивний соціокультурний ефект для місцевого населення і
українського суспільства в цілому. Вирішення даного завдання забезпечить
розвиток перспективних форм і методів ефективного управління сферою
зеленого туризму, як в окремих регіонах, так і в цілому по країні, що
об'єктивно відповідає її стратегічним завданням соціально-економічного
розвитку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах реформації та розбудови економіки України дедалі більшого
значення набувають проблеми управління. Сьогодні в Україні створення
системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим
пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціальнополітичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю
роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача
організації управління підприємствами – створення цілком нових систем
управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок
функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом
організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих
систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати
цілей в умовах ринкових відносин.
Проблем пошуку інноваційних підходів до системи управління
персоналом стосуються наукові праці зарубіжних учених: П. Друкера,
І. Нонаки, В. Горфінкеля, А. Єгошина, В. Половинка, А. Прихача,
Н. Суровкіна, В. Тамберга, В. Швандара, Г. Шершні. Цим питанням
присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як A. Колот, Д. Богиня,
І. Галиця, М. Семикіна, О. Крушельницька, Д. Мельничук,
М. Виноградський.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів управління
персоналом в сучасних умовах.
Персонал підприємства – особовий склад кваліфікованих робітників
підприємства, фірми або організації, які володіють професійною здатністю
до праці, тобто мають спеціальну підготовку та потребують грамотного
управління і створення умов для їхнього розвитку, а також здатні до змін
відповідно до розвитку інших факторів і елементів виробництва [2, с. 55].
Саме від нього залежить рівень конкурентоспроможності підприємств, а
також наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби
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виробництва, наскільки успішно воно працює в цілому, а відтак, чи буде
воно конкурентоспроможним, адже у сучасній світовій економіці це є
важливою здатністю підприємства й без цього важко втриматись у ринковій
структурі відносно інших конкурентів.
Система управління персоналом підприємства – система, у якій
реалізуються функції управління персоналом. Вона включає підсистему
загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем,
що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій.
Цілями управління персоналом підприємства являються:
- підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових
умовах;
- підвищення ефективності виробництва та праці, а саме досягнення
максимального прибутку;
- забезпечення високої соціальної ефективності функціонування
колективу.
Успішне виконання поставлених цілей потребує виконання наступних
завдань:
- забезпечення потреби підприємства в робочій силі в необхідній
кількості та кваліфікації;
- досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційнотехнічною структурою виробничого потенціалу та структурою трудового
потенціалу;
- повне та ефективне використання потенціалу робітника та виробничого
потенціалу в цілому;
- забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня її
організованості, вмотивованості, самодисципліни, виробітки у робітника
звички до взаємодії та співробітництва;
- закріплення робітника на підприємстві, формування стабільного
колективу як умова окупності коштів, що тратяться на робочу силу
(залучення, розвиток персоналу);
- забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівників по
відношенню до змісту праці, умов праці, виду зайнятості, можливості
професійно-кваліфікаційного та посадового просування;
- узгодження виробничої та соціальних задач (балансування інтересів
економічної та соціальної
підприємства та інтересів працівників,
ефективності);
- підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей
управління при скорочення витрат на робочу силу.
Ефективність управління персоналом найбільше залежить від принципів
та методів управління персоналом. Чим більшою є компанія і чим більше
підрозділів вона має, тим краще будуть узгоджуватись певні принципи
здійснення управління. Але для початку варто сказати про засоби управління,
за допомогою яких здійснюється процес управління персоналом. Існує три
групи засобів управління: опосередковані засоби управління, прямі та
квазізасоби.
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До опосередкованих або непрямих засобів управління належать: оцінка
робочого місця; характеристика посади; оцінка співробітника.
До найбільш важливих прямих засобів управління входять такі: бесіди з
підлеглими, обговорення в колективі, під час яких приймаються рішення;
делегування завдань і повноважень; інформація та комунікація; критика та
заохочення; вказівки та директиви; контроль за результатами праці та
службовий нагляд [1, с. 131].
Важливо зазначити також, що ефективне функціонування системи
управління конкурентоспроможністю підприємства можливе лише тоді, коли
буде створений високий рівень кадрового потенціалу. 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.
Сьогодні відчувається гостра необхідність в наукових дослідженнях з
проблеми оптимізації організаційних структур управління, пошуку нових
підходів, розробці методик, що дозволяють вибрати той вид організаційної
структури, який найбільшою мірою відповідає рівню розвитку підприємства,
та приведення його до конкурентоспроможності. Відсутність наукових
розробок по відзначеним аспектам або низька їх якість призводить до того,
що оптимізація структур багатьма підприємствами не проводиться або
здійснюється методом проб і помилок, що знижує результативність їх
господарської діяльності [3, с. 88].
Таким чином, основна ціль управління персоналом - це
формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу
персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття
професійної гордості та забезпечення соціальної ефективності колективу.
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Незважаючи на наслідки глобальної фінансової кризи, готельне
господарство України розвивається інтенсивно та динамічно. Однак,
побудова нової ринкової моделі економіки в українській державі вимагає
розробки якісно нових підходів до формування ефективних механізмів
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управління в готельному господарстві. Тому у комплексі заходів
забезпечення
конкурентоспроможності
вітчизняного
готельного
господарства важливого значення набуває необхідність наукового пошуку
ефективних та інноваційних підходів щодо формування маркетингової
політики підприємств.
Доцільність використання ринкової ціни як ефективного економічного
інструменту в діяльності підприємства готелю вказують у своїх наукових
працях Н. В. Корж, Р.А. Афанасьєв, Р. Бейкер, А. Войчак, Б. Карлоф, Ф.
Котлер, І. В. Ліпсиц, В.М. Тарасевич, Ю.Г. Тормоса, І.К. Салімжанов і ряд
інших учених. При цьому ціна в процесі реалізації продукції повинна
створювати підприємству, що працює на конкурентному ринку, умови для
покриття всіх поточних витрат і отримання необхідного прибутку.
Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів формування
тарифів на готельні послуги.
Правильна методика встановлення ціни, розумна цінова тактика,
послідовна реалізація глибоко обґрунтованої гнучкої цінової стратегії
складають необхідні компоненти вдалої діяльності готельного підприємства
в жорстких умовах ринку.
В основі ціни будь-якої послуги готельного господарства є її повна
собівартість. Повна собівартість послуги розміщення у номері відповідної
категорії уособлює сукупність трудових, матеріальних та фінансових витрат,
виражених у грошовій формі в розрахунку на одиницю послуг [1, с. 173].
У практиці готельного бізнесу використовується велике різноманіття
різних тарифів. Основними видами є стандартний (базовий) і спеціальний
тарифи.
Стандартний (базовий) тариф – базова розрахункова ціна даного
номера.
Спеціальний тариф – стандартний тариф, зменшений на певну величину
(знижку). Використовується для розширення ринку збуту продукції, є
основною «зброєю», що використовується в конкурентній боротьбі.
Серед спеціальних тарифів можна виділити такі наступні види.
Сезонні тарифи – використовуються готелями, які офіційно оголошують
два або декілька сезонних тарифів (тарифи високого сезону, сезону і
міжсезоння).
Сезонні тарифи можуть бути як більше базового тарифу, так і менше.
Під час високого сезону тариф на мешкання в готельних номерах може бути
встановлений на максимально високому рівні, що значно перевищує базовий
тариф. У даному випадку величина тарифу на мешкання в готельних номерах
визначається попитом.
Під час міжсезоння тарифи можуть бути встановлені на мінімальному
рівні. Метою діяльності готелів у такий період є не стільки отримання
прибутку (тариф може бути встановлений на рівні витрат, оскільки витрати
виступають як нижня межа при встановленні ціни), а залучення клієнтів і
відшкодування постійних витрат, які матимуть місце незалежно від рівня
завантаження готелю (в загальній величині витрат, пов'язаних з
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експлуатацією і обслуговуванням готелів, близько 70% займають постійні
витрати).
Тарифний календар залежить від кліматичних умов курорту, його
специфіки (наприклад готель на побережжі або на гірському курорті).
Подібну практику активно використовують і багато міських готелів. Для них
високим сезоном можна назвати робочий тиждень, а мертвим – вихідні дні
[2, с. 121].
Тарифна політика готелю повинна також враховувати святкові дні
(наприклад, під час Різдва і Нового року практично у всіх готелях наступає
високий сезон). Враховується проведення масових, популярних заходів
(олімпійських ігри, чемпіонати, міжнародні виставки, ярмарки, свята, що
здобули всесвітню популярність і т.ін.).
Під час таких подій зростає притік туристів, підвищується попит на
готельні номери і, як наслідок, готелі надають мешкання в номерах за
завищеними цінами (тарифам).
Тарифи для особливих категорій клієнтів. Багато готелів визначають для
себе перелік особливих клієнтів, для яких будуть використані пільгові
тарифи. Так, в одних готелях існують пільгові тарифи для викладачів і
вчителів, в інших – для учнів і студентів. Більшість готелів надає значні
знижки людям літнього віку і т.ін.
Особам, якi представляють державну i мiсцеву владу за кордоном
надається мешкання в готелях за спецiальними тарифами. Втрати в цiнi за
конкретний номер компенсуються гарантiєю отримання певного мiнiмуму
клiєнтiв вiд урядових i державних служб.
Варто зазначити, що вибiр методiв цiноутворення та цiнової полiтики
багато в чому заданий цiлями i стратегiєю готелю. Мiжнародна практика
формування готельних тарифiв i цiн має свою специфiчну методологiю.
Структура вартостi розмiщення гостей включає повну собiвартiсть послуг
розмiщення, прибуток, кiлька видiв податкiв i зборiв, комерцiйних надбавок i
знижок.
У зарубiжнiй практицi використовуються два основнi методи
визначення цiн на готельнi номери: метод «великого пальця» та формула
Хаббарта.
Метод «великого пальця» визначає вартiсть номеру в розмiрi $1 на
кожнi $1000, витрачених на будiвництво та умеблювання кожного номеру,
виходячи з 70% завантаження готелю. Однак, такий пiдхiд до визначення
цiни має декiлька недолiкiв. Якщо завантаження готелю нижче 70%, то для
отримання запланованого доходу доведеться підвищувати ціни на номери.
Крiм того, такий метод цiноутворення не враховує частку додаткових послуг
у валовому доходi готелю, а також вплив iнфляцiї.
Формула Хаббарта орiєнтована на отримання бажаного прибутку.
Методика розрахунку цiни така:
1. Розраховуються загальнi операцiйнi витрати готелю (сума прямих i
непрямих витрат, в т. ч. з експлуатацiї номерного фонду, адмiнiстративнi та
iншi загальногосподарськi витрати, витрати на маркетинг, амортизацiю
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будiвлi, обладнання, меблiв, бiлизни, обов’язковi податковi та страховi
платежi).
2. Визначається прийнятна сума прибутку, вiдповiдно до цiнової
полiтики готелю, та загальна планова вартiсть основних i додаткових послуг.
Мiнiмальна сума прибутку – норма прибутку на вкладений капiтал за
мiнiмальною облiковою банкiвською ставкою.
3. Визначається планова вартiсть послуг розмiщення як рiзниця мiж
загальною вартiстю продукцiї, робiт, основних i додаткових послуг готелю та
плановою сумою доходiв (виручки) ресторану, кафе i барiв, інших доходів.
4. Розраховується плановий обсяг реалізації послуг розміщення, як
добуток максимальної пропускної спроможності готелю на плановий
коефіцієнт завантаження номерного фонду [1, с. 66].
Дана формула досить ефективна для розрахунку середніх стратегічних
цiн, виходячи з яких визначаються реальні ціни. Як правило, щойно
збудований готель не приносить прибутку за першi два-три роки його
функціонування. Ціни, розраховані за формулою Хаббарта, забезпечують
готелю якнайшвидший вихiд на стадiю прибутковостi.
До вагомих напрямів діяльності менеджерів готелю належить
формування тарифів (вартості проживання) на готельні номери (місця),
послуги, що визначає ефективність його діяльності на ринку послуг
гостинності. Розв'язання цієї проблеми доцільно здійснювати комплексно, з
урахуванням багатьох чинників. Планування підприємством гостинності
зумовлює необхідність постійного моніторингу стану ринку, готовності до
ринкових коливань з метою забезпечити реалізацію стратегії саморозвитку та
економічного виживання в умовах конкуренції.
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В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів,
букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного
працівника до знань і розумінь іншого. Комунікація має найважливішу роль в
індустрії гостинності. Ефективна комунікація важлива на будь-якому
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робочому місці, але деякі вважають, що це найважливіша якість менеджера
готелю. Як менеджер готелю важливо спілкуватися з гостями та іншими
членами персоналу. Менеджери витрачають більшу частину свого часу,
спілкуючись в усній, або письмовій формі зі своїми співробітниками, або із
зовнішніми факторами.
Комунікативний менеджмент - це професійна діяльність виробника,
посередника, і споживача щодо реалізації комунікаційної стратегії, яка
сформована відповідно до мотивів, інтересів, відносин і конкретною метою
кожного [1, c. 3].
Основну роль комунікативного менеджменту в готельній індустрії є
зв'язок з клієнтами. Першою важливою частиною комунікації в індустрії
гостинності є спілкування з клієнтами. Клієнти повинні бути пов'язані з
обслуговуючим персоналом для того, щоб зробити резервування номерів в
готелів, авіакомпаній, ресторанів. Фахівці сфери обслуговування в індустрії
гостинності повинні вміти розмовляти з клієнтами і надавати інформацію.
Наприклад, при заселенні в готель, якщо немає чіткого зв'язку з
клієнтом, то клієнт не буде знати, де знаходиться його номер або як туди
дістатися. Цю інформацію необхідно повідомити при реєстрації заїзду.
Комунікативний менеджмент в готельній індустрії вивчали такі фахівці
як Орленко О.В., Носова І.О., Якимчук Д.М., Ярошенко Н.Ю., Юрченко Ю.В.
та інші.
Переконливі комунікативні навички важливі в індустрії гостинності.
Такі готелі як Marriott International, Hyatt Hotels Corporation витрачають
чималі гроші на навчання свого персоналу [2, c. 150]. Хороші комунікативні
навички є мистецтвом, а не природним навиком, тому слід розглянути
можливість навчання для підвищення кваліфікації персоналу. Хороші
комунікативні навички вразять ваших гостей, що надалі буде вигідно для
вашого готельного бізнесу.
Новітнє дослідження консалтингового агентства HawkPartners
присвячено ефективності використання різних каналів комунікації в
готельній індустрії [2, c. 153]. Компанія опитала понад 1200 осіб, з початку
2018 року зупинялися в готелях під час відпустки чи ділових поїздок, й
спробувала визначити, які канали комунікації найбільш ефективні для
визначення оцінки, при виборі та бронюванні готелю впливають за
запам'ятовуваність бренду, намір приїхати знову і підвищують ймовірність
хороших рекомендацій.
Дослідження показало, що для мандрівників, які беруть участь у якійнебудь програмі лояльності, сайти готелів є найбільш цінним
джерелом інформації при пошуку і виборі, за ними йдуть сайти програм
лояльності [3, с. 261].
Тоді як мандрівники, які не зареєстровані ні в одній програмі лояльності,
при виборі готелю спираються на дані великих туристичних порталів, таких
як Expedia, Hotels.com, Travelocity або Orbitz.
Портали, які акумулюють відгуки мандрівників, на чолі з TripAdvisor,
відіграють важливу роль при оцінці і виборі готелю. Рекомендації сильно
впливають на вибір мандрівників у віці до 30 років.
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Акції, спрямовані на просування бренду та заохочення клієнтів, що
ефективно впливають не тільки на процес вибору готелю, але і на
запам'ятовування бренду і намір його рекомендувати — причому набагато
краще, ніж традиційна реклама.
Отже, комунікативний менеджмент відіграє важливу роль у сфері
гостинності. Основні найефективніші канали комунікації:
1. Досвідчений персонал та його зв'язок з клієнтами;
2. Здатність слухати та розуміти потреби клієнтів;
3. Сайти готелів, де вказана детальна інформація про дану послугу;
4. Сайти програм лояльності;
5. Акції, які заохочують клієнтів.
Комунікації об'єднують працівників готелю та їхніх клієнтів. Персонал
готельного підприємства повинен ідеально володіти комунікативними
навичками, щоб закріпити імідж і репутацію готелю, що дозволяє йому
протистояти різного роду зовнішнім впливам в довгостроковій перспективі.
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завжди
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певною
невизначеністю, а отже, існуванням ризиків відносно успішності його
реалізації. На сучасному етапі розвитку світової економіки характерною
рисою розвитку машинобудівних підприємств є функціонування в умовах
світової кризи і постійне вдосконалення виробничої діяльності з метою
налагодження виробництва нових видів продукції, що мають високу
конкурентоспроможність. Поняття диверсифікації підприємств неможливо
розглядати без дослідження диверсифікації наявних на них виробничих
процесів. Але для мінімізації ризиків і забезпечення високого економічного
потенціалу у ході реалізації диверсифікаційних проектів, пов’язаних із
вдосконаленням виробничих процесів, необхідно зробити вибір найбільш
оптимальної стратегії диверсифікації.
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Процес дивесрифікації досліджувались в працях відомих дослідників,
зокрема американців Ансоффа І., Стрикленда А. Дж., Томсона А. А., Котлера
Ф., австрійця Візера Ф., російських учених Григорьєва С. А., Грязнова А. Г.,
Калташова Л. І., Маркова В. Д., Петрова А. Н., та вітчизняних Георгіаді Н. Г.,
Демченка Г., Кузьміна О. Є., Мельник О. Г., Міщенко А. П., Попової С. М.,
Радєвої М. М.
Диверсифікація з погляду ведення комерційної діяльності означає
розподілення джерел свого прибутку та ризику між незалежними одиницями.
У такому випадку, якщо одне джерело зникне, це не створить важке
становище на підприємстві [1].
Поняття диверсифікації існує у двох формах:
- розширення асортименту товарів, організація випуску нових видів
продукції в межах "власної" галузі, тобто збільшення частки нового товару,
збільшивши відтак кількість споживачів та їхній попит на товар. Існує й
фіктивна диверсифікація, суть якої полягає в тому, що підприємство оновлює
свій товар (дизайн), але якість залишається тією самою, причому ціна
зростає.
- вихід за межі основного бізнесу, проникнення в нові галузі та сфери
господарювання. Може відбуватися як через створення нових підприємств,
так і завдяки придбанню фірм або об’єднанню з ними. Тобто підприємства
спеціалізуються на багатогалузевій і багатофункціональній виробничій
системі. Поняття "диверсифікація" – безперервний економічний процес
розвитку декількох непов’язаних або обслуговуючих виробництв, розробки
нових видів товарів, робіт, послуг, які здійснюються суб’єктом
господарювання для реалізації визначених ним економічних інтересів у
конкретних ринкових умовах під впливом економічного регулювання органів
управління держави [2].
Неможливо однозначно визначити найбільш ефективну форму
диверсифікації, оскільки її вибір залежить від особливих умов кожного
окремого підприємства. На нашу думку, потрібно чітко проаналізувати усі
показники підприємства перед вибором форми диверсифікації, а саме:
- виробничий потенціал підприємства;
- стан основних засобів;
- стан фінансових ресурсів;
- стан трудових ресурсів;
- етапи життєвого циклу товарів які виробляє підприємство;
- конкурентоспроможність;
- кон’юнктуру ринку товарів які виробляються і плануються
вироблятись після проведення диверсифікації.
Аналіз цих показників дасть змогу керівництву зрозуміти, чи варто
диверсифікувати виробництво, в якому масштабі, яку форму обрати, тощо.
Таким чином, враховуючи динамічність і нестабільність сучасного
ринкового середовища, диверсифікація діяльності є одним із шляхів
інвестування капіталу підприємства і зменшення рівня ризиків, особливо,
якщо подальший розвиток в основній сфері діяльності обмежений.
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Диверсифікаційне зростання сприяє стабілізації доходів підприємства,
посиленню його конкурентних позицій, підвищенню прибутку й
рентабельності, що виступає важливим фактором зростання капіталізації та
збільшення ринкової вартості підприємства. Обираючи стратегію
диверсифікації, необхідно проводити постійний аналіз поточної ситуації,
оцінку конкурентної позиції та привабливості галузі із врахуванням переваг
та недоліків впровадження даної стратегії.
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УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Інноваційна діяльність організації є сьогодні найважливішим фактором
її розвитку. За деякими оцінками, нововведення забезпечують 60%
конкурентних переваг, тоді як тільки 40% припадає на прямі інвестиції. У
цьому взаємозв҆ язку актуальним стає формування або вдосконалення систем
управління цим видом діяльності, створення ефективної системи управління
інноваціями та інноваційними процесами на підприємстві, узгодженої з
діяльністю організації і її стратегією. В рамках кожної такої системи повинні
вирішуватися завдання стратегічного, тактичного і оперативного управління.
Побудова цих систем має враховувати як досвід, накопичений у сфері
загального
менеджменту,
стратегічного
менеджменту
та
інших
управлінських областей, так і специфіку цього виду діяльності. [3]
Під час обговорення стратегічного управління інноваційною діяльністю
виникає необхідність визначення основних понять, процедур, характеру
взаємодії елементів цієї системи і, в першу чергу, взаємодії стратегії
організації та інноваційної стратегії. Особливу увагу, на мій погляд, потрібно
приділити визначенню поняття «інноваційна стратегія», оскільки це
дозволить внести ясність в визначення місця інноваційних стратегій в
системі стратегічного управління організаціею.
Визначення цього поняття, з одного боку, має відповідати логіці
інноваційного менеджменту, а з іншого системі понять стратегічного
менеджменту, де дається вихідне визначення стратегії.
Переходячи до обговорення ролі інноваційної стратегії в системі
стратегічного управління, слід зазначити, що вона оцінюється по-різному.
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Так, В.Г. Мединський пише, що «загальна стратегічна орієнтація
підприємства безпосередньо впливає на формування інноваційної стратегії».
С.А. Агарков зазначає, що «інноваційна стратегія підпорядкована загальній
стратегії підприємства».[1]
На мій погляд, слід підкреслити і зворотний вплив. За словами
М. Портера, «компанії домагаються конкурентних переваг шляхом
інновацій». Таким чином, слід говорити про взаємодію, взаємовплив стратегії
організації та інноваційних стратегій. У своїй більшості ці визначення не
дають повного представлення про специфіку інноваційних стратегій.
При формуванні типології інноваційних стратегій ряд авторів трактує їх
як модель поведінки підприємства в умовах ринку. Так, наприклад, крім
наступальної, оборонної та імітаційної до числа інноваційних стратегій
відносять стратегіі зростання, в тому числі стратегію інтенсивного розвитку,
стратегію інтеграційного розвитку, стратегію диверсифікації, стратегію
скорочення. З таким згрупованням можна, погодитися за умови, що всі ці
стратегії мають відношеннятільки до власне інноваційного розвитку, а не
діяльності організації в цілому.
У той же час слід враховувати, що елемент інноваційності в згаданих
вище стратегіях може бути присутнім, оскільки кожна стратегія повинна
бути по-своєму унікальною, а отже, в даному разі інноваційної. До певної
міри це пов'язано із виділенням не тільки процесних інновацій, а й
маркетингових і організаційних. Останні істотно розширюють область
обговорення, дозволяючи стверджувати, що інновації можуть бути
представлені не тільки в науково-технологічній, але і в організаційній сфері,
наприклад, в стратегічному управлінні, яке також, по-своєму, як зазначено
вище, має бути інноваційним.
Під час обговорення інноваційних стратегій більшість авторів
підкреслюють їх численність і різноманітність, в той час як однієї з
найважливіших завдань є концентрація зусиль в цій області.
Інноваційну діяльність, на думку І.Б. Гурікова, можна розглядати як
елемент «інноваційної синергії», маючи на увазі концентрацію ресурсів на
розробці та освоєнні ключових і проривних технологій, що дають ефект в
бізнесі. [2]
Підводячи підсумки, слід зазначити, що інноваційні стратегії повинні
розглядатися в органічному зв'язку з інноваційноі діяльністю, а також зі
стратегією діяльності організації. У першому випадку доцільно формування
типології інновааційних стратегій, безпосередньо пов'язаних з досягненням
тих стратегічних цілей, які поставлені в інноваційній сфері. У другому
випадку мова повинна йти про стратегії, які вимагають інноваційного
забезпечення, а самі мають комплексний характер, але до числа інноваційних
не належать. Оскільки до числа типів інновацій прийнято відносити
маркетингові та організаційні, інноваційні стратегії не слід зводити тільки до
продуктових і процесним. Ряд інноваційних стратегій, виділених в літературі,
може бути віднесений до напрямів інноваваційної політики організації.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
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.
Головним завданням управління персоналом, по суті, є орієнтація
працівників на досягнення цілей організації. Однією із головних функцій
управління на підприємстві є саме мотивація. Підприємство можереалізувати
свій потенціал до економічного зростання лише за умов ефективної
мотивації. У сучасних умовах проблемою мотивування персоналу є
недосконалість методів мотивації на підприємствах, недостатнє
фінансування заходів, спрямованих на підвищення мотивації працівників, а
також те, що на підприємствах не приділяють належної уваги мотивації [1].
Саме тому питання удосконалення мотивації праці персоналу на
підприємстві є актуальним і зумовило вибір теми дослідження, сформувало
його мету і завдання.
Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї історії
економічної науки. Питаннями мотивації працівників 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 [3].
Завданням даного дослідження є виявлення методів мотивування
персоналу на підприємствахза сучасних умов діяльності.
Мотивування являє собою процес формування такого психологічного
стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності,
спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє собою прагнення працівника
задовольнити свої потреби; в загальному розумінні - це сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової
діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних
цілей [2].
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Важливу роль на підприємстві відіграє система мотивації
управлінського персоналу.Вона 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 залученої праці;
‒структурованості - характеризує поділ заробітної плати на частини,
кожна з яких є відображенням особистого вкладу працівника в досягнення
поточних, кінцевих і віддалених результатів діяльності підприємства;
‒відкритості системи мотивації персоналу - прозорість та інформаційна
доступність для кожного працівника [1].
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 - нескінченний.

Рисунок 1 – Система мотивації персоналу
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Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є:
‒грошові виплати за виконання поставлених цілей - працівники повинні
бути впевнені в наявності стійкого зв’язку між матеріальною винагородою та
своєю працею.
‒покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть
принести шкоду підприємству.
‒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.
‒професійне навчання - можливість розвитку особистісних якостей і
отримання спеціальних знань, які відкривають більш 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 [3].
За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати
такі завдання:
– залучення й утримання на підприємстві 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;
– використання рiзноманiтних форм визнання заслуг;
–покращення морально-психологiчного стану працiвникiв через
вiдповiдну форму визнання;
– стимулювання підвищення трудової активності колективу
підприємства.
Отже, розглядаючи питання вибору форм і методів мотивації
працівників, необхідно завжди пам’ятати про психологічний аспект цієї
проблеми. Адже різні категорії працівників мають розбіжності у своєму
ставленні до тих форм мотивації, які мають застосовуватись з огляду на
рівень кваліфікації, стаж роботи, стать, вік, освітній рівень та інші фактори.
Адекватно реагувати на зміни в оцінці своєї праці людина починає лише тоді,
коли її власна оцінка буде визначати ці зміни як суттєві. Крім того,
стимулююча дія матеріальних виплат спостерігається лише при певному її
значенні і до певної межі. В зв’язку з цим достатньо ефективним буде також
поєднання різного роду пільг, заходів соціального захисту, забезпечення
здійснення потреб працівників у спілкуванні, самореалізації, які будуть
гармонійно доповнювати традиційні способи матеріального стимулювання,
спрямовувати більшу увагу роботодавця на конкретного працівника. У будь103

якому разі це буде справляти позитивний психологічний вплив на
працюючого, створювати додаткові мотиви для його трудової активності.
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РОЛЬ ЖЕСТІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В сучасних умовах, при активному розвитку процесів глобалізації та
інтернаціоналізації,
важливого
значення
набувають
міжкультурні
комунікації. Вони є невід'ємною умовою функціонування сформованої
світової економічної системи, а також політичної, соціальної та культурної
сфер. Жести при цьому є одним з ключових елементів даного процесу. Вони
відіграють чималу роль в розумінні співрозмовника і встановленню зв'язку з
ним, що в свою чергу сприяє найбільш ефективному досягненню цілей,
поставлених перед учасниками комунікаційного процесу.
Комунікація – це процес передавання інформації від однієї особи до
іншої. Комунікаціями пронизана вся система управління організацією.
Метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації [1].
Вчені встановили, що за допомогою вербального спілкування ми
передаємо лише 35% інформації співрозмовникам. Решту 65% ми
повідомляємо, використовуючи інші способи спілкування, такі як жести,
міміка, пози, одяг, зачіски, предмети, що оточують нас, звичні для нас дії. Ці
форми спілкування об'єднані поняттям «невербальні комунікації» [2].
Невербальна
комунікація
становить
обмін
невербальними
повідомленнями між людьми, а також їх інтерпретацію. Прочитання
елементів невербальної комунікації сприяє досягненню найкращого
розуміння між співрозмовниками. Інтерпретація невербальних повідомлень
можлива, оскільки за кожним з них в певній культурі закріплено певне
значення.
Однак в разі міжкультурних комунікацій виникають труднощі
інтерпретації елементів невербальної комунікації, викликані культурними
відмінностями. Це може послужити причиною непорозумінь і надалі
призвести до виникнення некомфортної ситуації або ж до конфлікту.
Особливу увагу в даній ситуації варто приділити жестам. Оскільки, вони
часто несуть в собі не тільки інформацію про особу співрозмовника, а також і
його ставлення до сказаного, а в деяких випадках, можуть використовуватися
в якості замінника слів.
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Жecти можуть бути дoвiльними i мимoвiльними, кyльтyрно
зумовленими та фiзioлогічними. Так, позiхaння або чyхaння – фiзiологічні.
Це так звані жести-адаптори – рyхy рyк, орієнтовані на себе або на
використання фізичних об'єктів. Але більша частина жестів культурно
обумовлена, вони є символами та мають договірний характер. Саме друга
група жестів вносить певні труднощі в здійснення міжкультурних
комунікацій.
Зіставлення жестів, що зустрічаються в повсякденному спілкуванні у
різних народів, показує, що жести, що вживаються в аналогічних ситуаціях
людьми різних національностей, часто не збігаються, а якщо збігаються за
формою, то відрізняються за змістом.
Тому, щоб досягти успіху в спілкуванні з іноземним співрозмовником,
необхідно заздалегідь вивчити культурні особливості застосування певних
жестів і знаків в країні, з представником якої ви збираєтеся спілкуватися.
Крім того, для ефективної взаємодії, бажано уникати використання зі свого
боку жестів, які є специфічними, характерними виключно для вашої країни і
можуть невірно тлумачитися співрозмовником.
Наприклад, похитування головою з боку в бік у нашій країні, а також
більшості країн Європи висловлює заперечення або незгоду, але при
спілкуванні з болгарами, греками або індійцями слід бути уважніше, так як в
їх культурі даний жест означає схвалення.
Все ж в різних культурах нерідко можна зустріти і абсолютно ідентичні
за своєю формою і змістом жести. Використання таких засобів спілкування
часто може допомогти при виникненні непорозумінь з боку співрозмовника,
пов'язаному з використанням при спілкуванні іноземної для нього мови [3].
Отже, можна зробити висновок, що способи «невербальної комунікації»
грають важливу роль в процесі спілкування. З їх допомогою передається
велика частина інформації, вони допомагають краще зрозуміти
співрозмовника, визначити його ставлення до теми. В особливій мірі всього
вище переліченого сприяє правильна інтерпретація жестів, які повсюдно
використовуються в процесі комунікації. Однак в процес ідентифікації та
розшифровки жестів в міжкультурній комунікації часто утруднений з огляду
на те, що існують культурні особливості і відмінності. У той же час
неправильна інтерпретація невербальних повідомлень, зокрема жестів, може
привести до виникнення непорозумінь.
Однак жести також можуть служити в якості деякого способу подолання
так званого «мовного бар'єра», в разі його виникнення.
Таким чином, можна зробити висновок про важливу роль, яку
відіграють жести в міжкультурної комунікації та необхідності приділення їм
особливої уваги.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Останнім часом в Україні, в умовах невизначеності та загострення
економічної й політичної кризи, промислові підприємства у своїй діяльності
зазнають впливу різних чинників: глобалізації економіки, високого рівня
конкуренції, недосконалості законодавства та інших чинників, які
зобов’язують сучасні компанії, в процесі планування своєї діяльності,
враховувати підвищення соціально-політичної напруженості суспільства у
взаємозв’язку зі збільшенням рівня інфляції в країні, й зростання цін на
енергоресурси в умовах їх постійного споживання. Кризові ситуації, що
виникають на промислових підприємствах – це найскладніші явища в період
їх життєвого циклу, які призводить до зниження показників ефективності їх
виробничо-господарського функціонування й фінaнсової стійкості суб’єктів
підприємництва.
Розгляд питань організаційно-економічного спрямування щодо
теоретико-методологічного розвитку антикризового менеджменту в
економіці не є новими. Тому, за остaнній час все більше науковців і
практиків звертаються до сучасних праць теоретико-методологічного
інструментарію антикризового управління, що викликано нестабільністю
економічного розвитку в нашій країні. Проблематику організаційноекономічного забезпечення антикризового управління розглядають відомі
науковці: М. В. Білошкурський, І. О. Бланк, О. В. Василенко, Р. М. Волчек,
Ю. Є. Гайворонська, Т. В. Гринько, О. С. Дубинська, Л. І. Єгорова,
Н. Ю. Єршова, В. В. Жильченковa, К. І. Залогіна, С. М. Іванюта,
Н. П. Карачина, Н. В. Картохіна, А. Л. Колос, В. С. Король, Н. М. Літвін,
Л. О. Лігоненко, О. В. Манойленко та ін. Однак, незважаючи на
бaгатоманітність і цілеспрямованість наукових публікацій вище
представлених науковців, проблема ранньої діагностики та профілактики
кризових явищ залишається не достатньо дослідженою з урахуванням
сучасного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на
діяльність суб’єктів господарювання в ринкових умовах і воєнно-політичної
ситуації в Україні.
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Провідні фaхівці антикризового менеджменту стверджують, що
поведінка менеджера впливає на вирішення кризової ситуації на
підприємстві. Проте, очевидним є те, що рішення, яке затверджують в
проблемній ситуації, досить часто є гіршим, ніж коли ці проблеми
вирішувалися в існуючих та стриманих умовах.
Головне завдання керівництва за таких умов полягає в ефективному та
результативному вирішенні певних проблем, які дозволили б здобути
омріяних результатів, а саме, отримання мінімальних несхвальних наслідків
та раціонального використання ресурсного потенціалу підприємства, що є
одним з основних особливостей формування організаційно-економічних
аспектів антикризового менеджменту нa підприємстві. Тому, з метою
підвищеного рівня ефективності господарювання за умов кризи
господарюючим суб’єктам доцільно послідовно впроваджувати спеціальну
систему превентивного управління, а саме:
- проводити моніторинг зовнішніх та внутрішніх проблемних ситуацій
на підприємстві;
- удосконалювати організаційну структуру, як на стратегічному, так і на
функціональному рівнях;
- адаптувати систему антикризового управління до внутрішніх умов
функціонування організації на ринку;
- продуктивно використовувати страхові внески працівників і
засновників компаній (резервні фонди) для вирішення проблемних ситуацій
під час впливу кризових ситуацій на підприємницьку діяльність;
- постійно удосконалювати процес оперативного просування інформації
між структурними підрозділами на засадах контролінгу з метою вчасного
реагування проблем що виникають і приймають управлінські рішення щодо
мінімізації впливу кризових ситуацій на діяльність компаній.
Альтернативним варіантом антикризового управління промислових
підприємств виступає раціоналізація об’єму споживання ресурсів. Цей
фактор позитивно впливає на фінансову рівновагу господарств та забезпечує
позитивний грошовий потік. Проте, перелік заходів щодо оптимізації стану
фірми є досить індивідуальним для кожного окремо взятого діяча ринку. В
першу чергу, це залежить від сфери бізнесу, кон’юнктури ринку, товарного
асортименту та номенклатури виготовленої продукції, системи управління,
технологічних особливостей, регіональної інфраструктури та інших факторів.
Отже, криза є не тільки негативним фактором виробництва, але й
переходом до нового, більш ефективного рівня життєдіяльності організацій
на ринку. Успішне подолання кризових явищ багато в чому залежить від
організаційно-економічних особливостей системи управління підприємством.
Висока компетентність менеджерів з антикризового управління дозволить
своєчасно визначати конкретні заходи запобігання кризових ситуацій, і на
цій основі підвищення результативності в системі управління. Все це
позитивним чином впливатиме на рівень конкурентоспроможності та
компетентності організацій на ринку.
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РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Однією з найбільш наближених до народу складових влади є місцеве
самоврядування. Що ж означає цей термін? Місцеве самоврядування – це
право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України.
Періодично або частково обговорюється в засобах масової інформації, у
доповідях політиків, державних діячів і завжди викликає інтерес серед
науковців. Основними проблемами сільського розвитку залишаються
нестабільні умови й організація праці, низький рівень побутових умов,
нестійке матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад
інженерної інфраструктури, що створюють передумови для зростання
міграційного потенціалу сільських жителів і нестійкого сільського розвитку.
Думки учених і політиків свідчать про те, що рішення місцевих питань
безпосередньо сільським населенням є захистом інтересів народу та
гарантією стабільності держави взагалі.
Іноді органам місцевого самоврядування не вистачає ані досвіду, ані
повноважень, ані фінансування. Відповіддю на це є початкове формування в
Україні дієздатного механізму місцевого самоврядування в теперішніх
економічних та політичних умовах, а також в межах адміністративних
реформ. Надійною основою для побудови розвитку села при цьому
вважатиметься лише відрегульоване законодавство і забезпечення ресурсами
та відповідна фінансова самостійність. Місцеве самоврядування нині отримує
від Уряду недостатньо коштів для повноцінної роботи, а займатися
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самофінансуванням не всім громадам під силу, тому і виникає проблема за
проблемою.
Програма сталого розвитку сільських територій до 2020 року вже
розроблена Урядом. Відмітимо, що більшість заходів уряду стосовно села
мають тимчасовий характер, який не спрямований на довгострокові,
стабільні результати та сталий розвиток. Таким чином, виникає необхідність
створити такий напрямок, який сприятиме об’єднанню уряду, місцевих
органів влади та самоврядування і громади села. На мою думку, ця система –
єдиний спосіб який забезпечить стійкий розвиток сільських територій. Усі
процеси, що повинні відроджуватися на селі, мають співпадати з інтересами
селянства, оскільки відродження села базується на переборенні сільської
бідності.
Сільські жителі асоціюють свій потенціал, свої можливості в органах
місцевого самоврядування лише тільки як право голосу на місцевих виборах.
Слабке розуміння суті місцевого самоврядування призводить до
несприятливих кінцевих результатів, оскільки звичайний народ не бере
участі в організації суспільного життя, не розуміє своїх можливостей
впливати на це життя.
Коли мова йдеться про село, благополуччя сільського населення, про
динаміку сталого розвитку сільських районів, необхідною умовою є розгляд
таких цільових питань, як соціальні умови, розвиток підприємництва в
сільській місцевості. Не менш важливим є охорона навколишнього
середовища за умови міцного фундаменту у вигляді місцевого
самоврядування.
Ще одним завданням місцевого самоврядування є формування
достатньої територіальної громадськості, яка буде спроможною самостійно
управляти своєю територією, приймати рішення щодо поточних проблем і
планувати стратегічний розвиток села. Звісно, все це буде відбуватися за
умов індивідуального територіального розташування, тобто наскільки далеко
розташовані села від міст, райцентрів, і соціальних, психологічних умов
життя сільської громадськості (традиційна трудова діяльність, належні умови
для життя, спільні цінності щодо аграрного напрямку). Первісним органом
місцевого самоврядування є територіальна громада певного населеного
пункту, тобто жителі, які проживають на території села або селища, що є
самостійним адміністративно-територіальним утворенням. Обсяг прав
громади досить великий, проте більшу частину роботи проводять органи
місцевого самоврядування: сільські ради, їх виконавчі органи, а також
районні й обласні ради. Безумовно, вони мають максимальні права у
виконанні місцевого самоврядування. Характерними органами місцевого
самоврядування є районні та обласні ради.
Вдосконалення місцевих податків і зборів сприяє підвищенню
результативності податкової діяльності держави, адже вони мають бути
основною прибутковою статтею бюджетів органів самоврядування і
відігравати важливу роль при формуванні місцевих фінансів.
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Основними завданнями сталого розвитку сільських територій є такі:
створення на сільських територіях господарських систем, що
саморозвиваються, підвищення економічної активності населення,
відродження традиційних та розвиток нових виробництв, розвиток з
переробки сільськогосподарської сировини на місцях, зміцнення ринкового
простору та певних виробничо-збутових зв’язків; розвиток місцевого
самоврядування
для
формування
соціально-організованого
та
відповідального громадянського суспільства на селі; підвищення
привабливості проживання населення на сільських територіях.
Підсумовуючи я хочу сказати, що вдосконаливши податкову діяльність
держави та сформувавши територіальну громадськість можна буде вирішити
проблеми місцевого самоврядування розвитку сільських територій.
У розвитку нашої держави пріоритетним має стати соціальне та
економічне благополуччя не тільки мешканців сільських територій, а й усіх
інших жителів міст. А через деякий час сталий розвиток сільських територій,
вирішення соціальних проблем населення будуть одним з умов
безконфліктного розвитку суспільства.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Відповідно до закону, місцеве самоврядування - це гарантована
державою реальна здатність територіальної громади самостійно або під
відповідальність обраних органів та посадових осіб вирішувати справи
місцевого значення в межах визначених Конституцією і законами України.
Діяльність місцевої ради не повинна створювати перешкод для
здійснення безпосереднього управління містом громадянами шляхом
використання таких інструментів як громадські слухання, місцева ініціатива,
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збори громадян, референдум, електронна петиція. Однак на практиці
новообрані депутати і міські голови часто забувають подбати про це.
Система місцевого самоврядування в Україні, переживши етап
становлення, набуває все більшого значення. Та все ж дивлячись на
незначний час її існування як самостійної владної інституції, є також велика
кількість невирішених питань та проблем в її функціонуванні.
Абсолютна більшість громадян нашої держави час від часу стикається з
результатами
функціонування органів місцевого самоврядування
(позитивними чи негативними), а значить на основі цього досвіду в них
формується ставлення до влади – як місцевої, центральної, а також до
держави в цілому.
Найголовнішою проблемою, яка вимагає удосконалення – є
фінансування місцевого самоврядування. Як засіб її вирішення стала
великомасштабна бюджетна реформа, яка полягає в децентралізації
міжбюджетних відносин.
Децентралізація - це передача значних повноважень, значних ресурсів та
бюджетів від державних органів, органам місцевого самоврядування. Кожен
рівень місцевого самоврядування отримує свої виключні повноваження.
Внаслідок цього виконавчій владі залишаються тільки контрольні та
координуючі повноваження. Органи місцевого самоврядування та органи
виконавчої влади позбавляються невластивих їм функцій, отримують логічні
повноваження і перетворюються із конкурентів на партнерів.
Завдяки збільшенню розмірів громади та району з'являються додаткові
місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовувати. Усі
місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає
прогнозованість і стабільність надходженнь. Місцеві податки стають
основою місцевого бюджету які прямо залежать від громади та її влади, це
мотивує владу громади до збору податків, а мешканців до їх
сплати.Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого
розвитку громади, району та регіону. Органи місцевого самоврядування
стають відповідальними перед виборцями за свою ефективність, а перед
державою – за законність своєї діяльності.
Отже, можна зробити висновки, що територіальна організація влади на
регіональному рівні має певні недоліки саме через обмеження повноваження,
відсутність внутрішньо організаційних структур для виконання виконавчих
функцій та спільний з місцевими адміністраціями – місцевий бюджет.
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ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогоднішній день багато підприємств зіткнулися з проблемою
критичного впливу підприємницьких ризиків на ефективність ведення
бізнесу, можливості модернізації та розширення діяльності. Ми можемо
бачити що, існує обґрунтована причина появи ризиків у підприємницькій
діяльності. Через те що підприємство не може обчислити результати і
врахувати вплив на нього різних факторів, а також, з тієї причини, що й самі
чинники можуть змінюватися в процесі здійснення проекту і досягнення
виробничих завдань. Це може виникати через недостатність досвіду
ефективного управління підприємством, а також може призвести до
виникнення помилок при прийнятті рішень і зниження ефективності його
діяльності. Проблеми ризик-менеджменту в останній час все більше
привертають увагу до вітчизняного бізнесу, який, як і західні підприємці,
зіштовхуються з численними ризиками, які пов’язані з ринком, також з
коливанням курсів акцій, валют, сировини, а також зі збільшенням ступеня
відкритості національної економіки та посиленням міжнародної конкуренції.
Основні дослідження провідних учених ведуться з питань аналізу
підприємницьких ризиків, методики їх здійснення, системи оцінки їх рівня,
облікового відображення наслідків ризику та заходів управління ним,
облікового-аналітичного забезпечення ризик-менеджменту можемо побачити
у працях вітчизняних вчених, як: К.П. Боримська, М.З. Валович, В.М. Вовк,
А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, С.М. Дячек, М.Д. Корінько,
Т.М. Королюк, Я.Д. Крупка, І.Д. Лазаришина, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних,
С.З. Мошенський, О.В. Олійник, І.А. Панченко, Л.О. Примостка та ін.
Під підприємницьким ризиком розуміють можливість небезпеки, або дія
навмання в надії на сприятливий результат, або імовірність виникнення
збитків чи недодержання доходів порівняно з прогнозами. Оскільки ризик
може відбутися, а може і не відбутися, то можливі два результати: збиток,
прибуток. На сьогодні немає однозначного поняття сутності ризику.
Підприємницькі ризики можна класифікувати за видами діяльності таким
чином:
− ризики операційної діяльності:
− ризики процесу постачання (ризик придбання, транспортний,
лізинговий, валютний, юридичний);
− виробничі ризики (венчурний, технічний, екологічний, інноваційний і
технологічний);
− ризики процесу реалізації (товарний, комерційний, транспортний,
юридичний,
торговельний,
валютний,
маркетинговий,
ризик
неплатоспроможності);
112

− ризики фінансової діяльності (кредитний, інфляційний, валютний,
відсотковий та депозитний ризики, ризик неплатоспроможності та
порушення фінансової рівноваги і розвитку тощо) [2].
Багато видатних економістів в сутності ризику бачать можливість
відхилення від мети, але ризик це не завжди втрата чогось для підприємства.
На нашу думку гарно досліджений ризик стане менш збитковим для
підприємства і навіть в деяких випадках принести ще прибуток.
Ризики можна класифікувати за такими ознаками:
1. Класифікація за родом небезпеки;
2. За характером діяльності;
3. За характером обліку;
4. Класифікація ризиків за часом;
5. За характером наслідків;
6. За ступенем ризиків.
Як зазначає І.А. Панченко, інформація, що надається користувачам про
наявні та потенційні ризики, є обмеженою, що впливає на достовірність
показників звітності [3].
Серед науковців не існує єдиної точки зору щодо послідовності
здійснення економічного аналізу підприємницького ризику. Так В.А.
Кравченко виділила два етапи аналізу ризику – етап виявлення ризиків
(факторів ризику) та етап їх оцінки. Проте науковцем зазначено, що
виявлення та оцінка тісно пов’язані між собою, і не завжди можна розділити
їх на самостійні частини загального процесу. Крім того, часто аналіз
здійснюється у протилежних напрямках – від оцінки до виявлення і навпаки.
В ході нашого дослідження ми виявили, що велика кількість та
різновиди підприємницьких ризиків не дозволяють чітко визначити вплив їх
наслідків на результати діяльності підприємства та його фінансовий стан в
цілому. Тому здійснена ідентифікація підприємницьких ризиків (за видами
діяльності підприємства) та основних методів управління ними (розподіл
(передача) ризику, створення резервів на покриття його наслідків,
страхування ризиків тощо) сприяє уточненню інформаційного забезпечення
аналізу підприємницьких ризиків, що формується системою бухгалтерського
обліку, та визначенню змістовних складових бухгалтерської звітності щодо
ризикованих господарських операцій (процесів, видів діяльності), умовних та
дійсних наслідків ризику. Отже ми визначили, що ризик є об’єктивним
елементом у прийнятті будь-якого господарського рішення через те, що
невизначеність- неминуча характеристика умов господарювання в сучасних
умовах[4].
В ході нашого дослідження обґрунтовано, що проведення аналізу
ризиків у сучасних кризових умовах господарювання є необхідним заходом
забезпечення безперебійного функціонування підприємства. Упрaвління
екoнoмічними ризикaми суб’єктів господарювання визначено як систему
цілеспрямoвaнoгo впливу нa всі види ризику підприємствa, які в свoїй
сукупнoсті дoзвoляють уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні
нaслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo хaрaктеру гoспoдaрськoгo середoвищa.
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КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сьогодні імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності
будь – якого підприємства зумовлює необхідність здійснення антикризового
управління, яке повинно ґрунтуватись на розробці комплексу заходів виходу
із кризи та подолання неплатоспроможності. Останнім часом цей термін
набув значного поширення, однак розуміння сутності цього напряму
управління, його змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя ще
знаходиться на стадії формування. Це спричинює різні підходи та
тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових положень.
Дослідженням методологічних аспектів виникнення кризи на
підприємстві займалися і продовжують займатись вітчизняні та зарубіжні
науковці, як: Бланк І.О., Бикова О.О., Біляцька Т.М., Кошкіна В.І., Лігоненко
Л.О., Мороз О.В., Терещенко О.О., Череп А.В., Штангерт А.М. та ін.
Можемо виділити декілька видів кризи. По перше це загальна криза.
Загальна криза – це сукупність проявів (ситуацій) або стан у певний момент
часу, що виникає при порушенні нормального функціонування суб’єкта
підприємства у середовищі його господарювання.
Загальна криза може з’явитися в будь який момент під час гармонійного
розвитку підприємства і носити характер непереборної катастрофи або
виникнути відповідно до припущень і розрахунків. Дуже часто трапляється
коли криза з’являється зненацька, тобто без будь-якого попередження для
підприємства.
По друге не менш важливою є локальна криза. Локальна криза
підприємства – це погіршення діяльності в одній із підсистем підприємства,
зумовлене впливом об’єктивних та суб’єктивних, зовнішніх та внутрішніх
факторів [2].
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А також є ще одна не менш важлива криза для підприємства це криза
постачання.
Криза постачання – це:
− по перше, тривалий у часі процес, у період якого оборотні кошти,
призначені для придбання продукції виробничо-технічного призначення, не
перетворюється у виробничі запаси через їхню відсутність або з інших
схожих причин;
− по друге, тимчасове порушення процесу своєчасного і безперебійного
забезпечення виробництва товарів або послуг на підприємстві всіма видами
продукції виробничо-технічного призначення;
− по третє, ситуація, що характеризується наявністю збою на одному, чи
одночасно декількох етапах проходження матеріально-технічного постачання
підприємства.
Ми розділяємо позицію тих фахівців які вважають, що криза так само
потрібна системі яка розвивається як і стабільний стан. Кризу потрібно
розглядати як переломний момент у розвитку системи, що дає простір
новому витку економічних змін[1].
Як правило, антикризове управління поділяється на два типи:
− антикризове управління зі стабільно функціонуючим підприємством.
Таке управління включає в себе профілактику кризи, недопущення його
настання, максимальне згладжування циклічних коливань, тобто постійне
відстежування стану факторів кризи, реалізація превентивних заходів по
настанню кризової ситуації;
− антикризове управління підприємством, яке перебуває в кризі. Даний
тип управління включає в себе виведення підприємства з кризи, розробку і
реалізацію антикризової стратегії, виведення підприємства на нормальний
рівень функціонування.
Криза підприємства викликається невідповідністю до його фінансовогосподарських параметрів та параметрів навколишнього середовища. Процес
виявлення криз можна розділити на три стадії розвитку – управлінська,
фінансова та економіко-правова.
Практика показує, що кризи неоднакові не тільки за своїх причин і
наслідків, тому існує необхідність в засобах і способах управління ними[3].
Плюсом такої системи є її відносна простота і можливість планувати
свої дії з урахуванням можливостей і перспектив розвитку.
У запобіганні криз ключову роль відіграє своєчасна діагностика стану
економіки і визначення ймовірності виникнення криз.
Багато власників малого і середнього бізнесу не знають сутність
виникнення кризи на підприємстві та не проводять своєчасної комплексної
діагностики стану підприємства сучасними сучасними методами.
Для того, щоб подолати кризу спочатку необхідно добре її дослідити і
тільки після того приймати рішення чи застосовувати відповідні дії.
Підприємство буде стійким до різних видів криз тільки після того коли обере
правильну стратегію їх ліквідації.
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В сучасних умовах господарювання наявність конкурентних переваг
будь-якого підприємства є запорукою його виживання на ринку. Високий
рівень конкурентоспроможності підприємства повинен свідчити про
ефективність його функціонування, гнучкість і адаптивність до змін
зовнішнього середовища.
Досягнення конкурентних переваг на ринку є однією з найважливіших
вимог ринкової економіки, яка характеризує можливість підприємства
протистояти кризовим явищам в економіці, виживати та розвиватися навіть
за несприятливих макроекономічних умов. Отже, дана тема є досить
актуальною для подальших досліджень.
Питання ефективного управління конкурентоспроможністю підриємства
знаходиться в колі зору багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як:
Г. Азоєв, Л. Гринів, Я. Гордон, Ж.-Ж. Ламбен, А. Павлов, М. Портер, А. Сміт,
Ф. Хайєк, Т. Харченко, П. Хейне, А. Челенков, Й. Шумпетер, А. Юданов.
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних основ управління
конкурентоспроможністю підприємства.
Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через
конкуренцію. Проблема конкурентоспроможності була предметом вивчення
економічної, соціологічної, юридичної наук, при цьому кожна з них
обґрунтовувала свої цілі, застосовувала специфічні методи дослідження даної
проблеми. Найчастіше поняття “конкурентоспроможність” вживають тоді,
коли споживач обирає той чи інший товар або послугу фірми, враховуючи їх
якісні показники.
Розуміння конкурентоспроможності трактується фахівцями по-різному.
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується
ступенем реального чи потенційного задоволення конкретної потреби
споживача у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими
на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати
конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами на даному
ринку [3, с. 271].
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Управління конкурентоспроможністю підприємства - це сукупність
заходів, які спрямовані на систематичне вдосконалення виробу, постійний
пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення сервісу,
реклами. Її необхідно розглядати, як складову частину системи управління
підприємством. Фактори управління конкурентоспроможністю підприємства
можуть бути внутрішніми й зовнішніми, (рис. 1) [2, с. 170].

Внутрішні фактори:
- організаційно-правова форма підприємства;
- структура підприємства;
- науково-технічний рівень виробництва;
- соціальний потенціал підприємства;
- культура;
- ресурси;
- психологічний клімат колективу;
- налагодженість шляхів постачання;
- створення ділового іміджу

Взаємодія
факторів

Механізм управління
конкурентоспроможністю
підприємства

Зовнішні фактори:
- ринок товарів, технологій, робочої сили;
- фондовий ринок;
- виробниче середовище;
- науково-технічне середовище;
- соціальне середовище;
- державне регулювання

Рисунок 1 – Фактори управління конкурентоспроможністю підприємства
Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства буде
найбільш ефективнішим у тому випадку, коли він посилює мотивацію
діяльності людей. При такому механізмі узгодженість інтересів взаємодіючих
сторін досягається вибором методів і ресурсів управління відповідно до
природи факторів управління, на які здійснюється вплив. При неузгодженості
інтересів неможливе здійснення ефективного впливу на внутрішні та
зовнішні фактори і досягнення поставленої мети. Механізм управління
конкурентоспроможністю є складною категорією управління. Він являє
собою сукупність заходів, які спрямовані на досягнення поставлених цілей.
При
розробці
політики
управління
конкурентоспроможністю
підприємствам необхідно дотримуватися певних умов:
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- науково-технічного рівня і ступеня удосконалення технологій
виробництва та використання новітніх винаходів та відкриттів;
- впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва;
- виявлення конкурентоспроможних товарів, які характеризуються
нормативними, технічними, економічними параметрами;
- економічної ефективності використання всіх ресурсів підприємства
(матеріальних, трудових, фінансових);
- фінансової стійкості підприємства, що визначається системою
показників та коефіцієнтами активності підприємства, поточної ліквідності,
автономії та ін. [1, с. 88].
Таким
чином,
процес
управління
конкурентоспроможністю
підприємства являє собою сукупність заходів, які спрямовані на
систематичне вдосконалення цінових та якісних характеристик продукції,
постійний пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення
умов продажу та післягарантійного обслуговування, реклами.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
В НАВЧАННІ ПЕРСОНАЛУ
На сучасному етапі розвитку економіки знання та вміння персоналу
набувають все більшого значення для результативної діяльності організації,
конкурентоспроможності, здійснення інновацій. На даний час інвестиції в
персонал залишаються актуальним та суперечливим питанням для власників
та менеджерів підприємств. Теоретичні дослідження цієї проблеми не
реалізовані у конкретних практичних рішеннях, не завжди очевидним є
вплив інвестицій у персонал на результати діяльності підприємства, західні
методики мотивації персоналу мало адаптовані до соціально-економічних
умов України.
Різним аспектам питання професійного розвитку кадрів, розвитку
системи професійної освіти, навчання персоналу та формування
інвестиційного портфелю його розвитку приділяли увагу багато як
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зарубіжних, так і вітчизняних учених. Серед них: Г. Беккер, В.Брокбенк,
Д. Парсон, Л. Щербак, М. Дрозач, О. Семикіна та інші.
Більшість підприємств та організацій використовують процес навчання
персоналу не тільки як спосіб підвищення рівня його кваліфікації, але і як
ефективний інструмент, що дозволяє формувати корпоративну культуру і
підвищувати лояльність співробітників. Вибір форми навчання залежить від
довгострокових цілей компанії, рівня освіченості працівників, поточного
бюджету розвитку.
Найбільш важливий фактор організацій в інформаційному суспільстві знання, навички, кваліфікація, вміння працівників, які можна поділити на ті,
що мають своє відображення на інформаційних носіях (бази знань) та ті, що
існують тільки в головах та руках персоналу. Міжнародне дослідження
«Управління кваліфікованим персоналом» (Global Talent Management Report)
[2] показало, що ефективність діяльності та фінансова стабільність
організації багато в чому будуть залежати від ступеню узгодження та
інтеграції програм управління персоналом. Результати дослідження виявили
такі тенденції розвитку управління кадрами як створення внутрішнього
резерву, заповнення та координацію ключових посад, гнучкий підхід до
роботи персоналу, стимулювання персоналу за допомогою надання доступу
до найбільш дорогих формам освіти.
Потреба в навчанні різних категорій персоналу визначається як
вимогами роботи або інтересами організації, так і індивідуальними
характеристиками співробітників. Активність в придбанні нових знань і
розвиток тих чи інших професійних навичок залежать від віку, професійного
досвіду, рівня здібностей, особливості трудової мотивації та інших факторів.
Ретельний облік відмінностей у рівні підготовки учасників навчання
дозволяє домогтися більш раціонального використання їх часу та зниження
витрат організації. Навчання може починатися з різних ступенів (етапів)
програми в залежності від рівня знань і ступеня підготовленості працівників
до засвоєння матеріалу.
Вирішальним фактором для компанії при виборі програми навчання
виступає розрахункова ефективність витрат, тобто співвідношення вигод,
одержуваних у результаті підвищення професійного рівня працівників, і
витрат на навчання [1, с. 88].
Ефективність від проведеного навчання оцінити досить важко. Якщо
навчання відноситься до виконання технологічних функцій, то ефективність
вимірюють за показниками продуктивності праці до і після навчання. Крім
того, можна скористатися методом порівняння з виробничими показниками
працівників, що не навчались. Однак такий підхід не враховує ряд
принципових моментів, які грають іноді ключову роль при управлінні
компанією. Так, до додаткових позитивних змін, що досягаються в процесі
організації навчання на підприємстві, можна віднести зростання
ефективності роботи співробітника за рахунок накопиченого досвіду, або
підвищення ступеня його задоволеності; формування лояльності та мотивації
в результаті отриманих додаткових знань, поліпшення корпоративного духу
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компанії в результаті спільного навчання співробітників і формування
корпоративного стилю їхньої поведінки, необхідного організації для
досягнення поставлених перед нею цілей, зменшення конфліктності,
збільшення ініціатив тощо. В ході оцінки доцільно виявити ступінь впливу
програми підвищення кваліфікації співробітників на зміну робочих
показників, причини її недостатньої віддачі та заходи коригування щодо
підвищення ефективності програми в майбутньому. Для виключення впливу
вторинних факторів, не пов'язаних з проведеним навчанням, зазвичай
використовується трендовий аналіз попередніх періодів. Визначається
тенденція зміни показника до проведення тренінгу і зіставляється з
отриманими в результаті фактичними даними.
Кожна навчальна програма повинна мати конкретні цілі та показники
вимірювання інвестицій. Так, наприклад, навчання персоналу щодо
планування грошових коштів, впровадження системи бюджетування на
основі центрів фінансової відповідальності дозволить знизити витрати на
кредити, які будуть мінімізовані. Оцінка таких інвестицій може бути
здійснена за реакцією персоналу ( задоволеність, знання, поведінка), а також
зменшення витрат на кредити до 30% [3].
Таким чином, в даний час розвиток людських ресурсів із статті витрат
перетворився на об'єкт інвестицій, і як будь-які інвестиції вони вимагають їх
ефективного використовування. Ефективність інвестицій в людський
потенціал вимірюється відповідно поставленним цілям і повинна містити
кількісні (окупність витрат) та якісні показники (задоволення персоналу,
лояльність, корпоративна культура тощо).
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних умовах господарювання, що супроводжуються постійними
економічними змінами, значно зростає рівень непередбачуваності
зовнішнього середовища. За таких обставин перед підприємствами постає
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ряд складних проблем, що вимагають негайної реакції та швидкого
вирішення, що напряму визначається ефективністю управління на
підприємстві.
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 [1, c. 84-85].
Серед передумов успіху економічно розвинутих країн однією з
найголовніших є ефективне використання науково обґрунтованої та якісно
побудованої системи управління організацією – менеджменту. Менеджмент
виступає унікальним засобом формування ефективних ринкових
стратегій,залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, впровадження
нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо.
Існує велика різноманітність визначень сутності та складових елементів
системи менеджменту. Аналіз публікацій, пов’язаних з обраною тематикою,
свідчить про те, що проблема управління підприємством, тією чи іншою
мірою, одержала відображення у багатьох наукових працях, проте немає
чіткого уніфікованого визначення сутності та складових системи
менеджменту [1, c. 87].
Так, Стадник В.В. та Йохна М.А. дають таке визначення системи
менеджменту як сукупності пов’язаних між собою елементів організації, що
взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем для досягнення
поставлених цілей на основі оптимального використання наявних
ресурсів [4, с.28].
Крушельницька О.В. і Мельничук Д.П. розглядають систему управління
як упорядковану сукупність згуртованих елементів, які відрізняються
функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення
загальної мети діяльності організації [2].
Система управління підприємством – це система керування людьми й
технічними засобами, як об’єктами управління, для досягнення ними
досягнення попередньо визначених цілей. Сучасні системи менеджменту на
підприємствах складаються з наборів систем управління за певною ознакою.
Поділ системи менеджменту підприємства на декілька складових систем
управління, згідно з цим підходом, проводиться з метою зменшення
комплексності загального управління і підвищення рівня керованості
створених таким чином підсистем [3, с. 55-57]. Ефективність управління
організацією в цілому залежатиме від ступеню взаємодії окремих підсистем
менеджменту при досягненні загальних цілей.
Загальна система управління організацією в такому випадку
розробляється з урахуванням специфіки та сфери її діяльності. Основними
аспектами при розробці такої системи є такі:
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– місія і бачення підприємства;
– оперативні, тактичні і стратегічні задачі підприємства;
– організаційна структура підприємства;
– структура виробничих процесів;
– моніторинг і аналіз процесу досягнення поставлених завдань;
– наявність і якість інформаційного забезпечення;
– способи і методи розробки, прийняття та реалізації управлінських
рішень;
– врахування специфіки управління кадрами підприємства;
– дотримання фінансової стабільності підприємства.
Таким чином, в системі менеджменту можна виділити декілька
взаємопов’язаних та взаємозалежних між собою підсистем управління, що
забезпечують виконання всіх вказаних вимог.
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ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Суть управління конфліктними ситуаціями та їх розв’язання полягає в
умінні вірно вибудувати свою особисту поведінку, висловити власну точку
зору, не викликаючи психологічної захисної реакції з боку іншої людини.
Комунікативний інцидент або конфлікт з'являється досить часто, тим
більше, коли ніхто не переймається щодо встановлення зворотних зв'язків з
керуючим підприємством, тобто ніхто не звертає уваги на його помилки[1,
с. 117-129]. Подібна обстановка у колективі з'являється в той час, коли
працівнику, наприклад, не доповідають про те, що його цінують та шанують.
Обов'язок за налагодження відповідних зв'язків та їх втілення в першу чергу
покладається, звісна річ, на начальника, тобто менеджера.
Значимо впливає на зменшення конфліктних ситуацій в управлінській
роботі така складова, як контроль. Інцидентом треба вміти керувати.
Управлінський нюанс цієї проблеми, не рахуючи укладення, попередження і
падіння, охоплює ще симптоматику, діагностику, прогнозування та контроль
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конфлікту. Це може допомогти своєчасному виявленню симптомів
конфліктної історії і формуванню відповідної манери поведінки. В наслідок
цього можна відзначити належні типи конфліктів:
• дійсний конфлікт - сприймається неупереджено і правильно;
• відносний конфлікт - залежний від певних подій, які можуть
змінюватися, але ці умови не усвідомлюються конфліктуючими сторонами;
• зсунутий конфлікт - за ним криється інший конфлікт, його можна
вважати істинною причиною конфліктного .
• невірно дописаний конфлікт - той, який невірно тлумачиться;
• латентний конфлікт - зобов'язаний відбутися, проте не з'являється
внаслідок того, що не усвідомлюється;
• невірний конфлікт - справжніх причин та передумов для виникнення
конфлікту не має, але він з'являється в свідомості конфліктуючих сторін
через невірне сприйняття і розуміння історії [2, с. 401-422].
Щоб запобігти конфліктній історії або ж її здолати, в разі якщо вона
з'явилася, начальник або ж менеджер зобов'язаний покращувати в собі вміння
і здатності здорової організації громадського місця, наприклад щоб індивіди
не заважали реалізації цілей та можливостей один одного, тобто досягти
такої взаємодії членів колективу, коли не порушується і не пригнічується
воля кожного з них, і отже, не допускається лімітування їх ймовірностей по
реалізації власних інтересів. Для того, щоб управління конфліктами в
організації або ж на підприємстві було дієвим, власне, що в колективі
існуватимуть приводи для всіляких точок зору, всіляких скарг і вимог, які
викликають дискусії, конфлікт поглядів, колізій.
В наслідок цього в даних випадках треба прагнути дізнатися об'єктивні
причини для конфлікту обох сторін, тому що лише тільки пізнання їх
інтересів, скарг, вимог має можливість сприяти знаходженню коштів для
попередження та вирішення цих конфліктів. Підсумовуючи вище сказане,
нами було сформовано конкретні критерії, слідуючи яким можливо
домогтися усунення комунікативних конфліктів, а саме:
• начальник або менеджер повинні пам'ятати, що у конфлікті щоразу
трапляється більш ніж одна окрема першопричина. В наслідок цього
потрібно принципово, поглиблено проаналізувавши історію виникнення
інциденту, спробувати все-таки їх виявити;
• керівник має можливість значимо збільшити шанси вдалого вирішення
конфлікту, в разі якщо він власною поведінкою демонструє, що вважає
конструктивні конфлікти звичайними проявами в житті організації та, беручи
участь в їх укладенні спільно з іншими, спирається не на вагу власної влади
та досвіду, а на дослідження прецеденту та вагомі аргументації;
• необхідно прагнути осмислити справжні передумови конфлікту, як би
поглиблено вони не були завуальовані конфліктуючими сторонами.
Тим не менш важливо сприймати емоційну природу конфліктів
керівнику, внаслідок того, що від нього багато в чому залежать
інтенсивність, тривалість і результативність конфліктних ситуацій[3, с. 235247]. Принципово взяти до уваги те, що будь-який з названих стилів
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ефективний лише тільки при певних умовах. Треба вміти правильно
застосувати будь-який із них і створювати усвідомлений вибір, беручи до
уваги певні умови. Найкращі шляхи вирішення конфліктів орієнтуються
виключно певною ситуацією та обставинами.
Таким чином, можна зробити висновок, що дієві шляхи усунення
конфлікту полягають не в ліквідації його самого, а в усуненні тих підстав, які
його породжують. Діагностика та управління організаційними конфліктами
зобов'язані бути гарантією успішного функціонування фірми завдяки
створення працездатної атмосфери в колективі, де будь-який стане себе
комфортно відчувати і працювати для досягнення найліпшого результату.
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Кадрове забезпечення завжди було важливим питанням в діяльності
будь-якої організації. Робота службовців в органах самоврядування має свої
особливості та відрізняється від діяльності в органах державної влади. Хоча
загальна етика, мета державних службовців та посадових осіб як державної
влади , так і органів місцевого самоврядування одна – задовольняти потреби
територіальної громади, однак, механізм державного управління ще
покликаний ефективно реалізувати державну політику. Можна відмітити, що
практично розмежування функцій та владних повноважень між органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади вдалося
не зовсім. Причиною цього є проблема комплексного управління певною
територією та значна «одержавленість» місцевого самоврядування. Служба в
органах місцевого самоврядування має певні особливості з огляду на саму
природу місцевого самоврядування. Але вона має грунтуватися на тих же
основних принципах, підходах, нормативах, що й державна служба. Саме це
протиріччя
підтверджує актуальність дослідження
питань кадрового
забезпечення органів самоврядування.
Серед вчених і практиків, що займаються дослідженнями в напряму
кадрового забезпечення можна виділити роботи таких авторів як
М. Авраменко, Н. Алюшина, Л. Віткін, С. Ганоцька, Ж. Гарбар, Х. Дейнега,
С. Жарая, О. Журавель, С. Кудлаєнко, О.Лозовський, Т. Ляхович,
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П. Матвієнко, Г. Монастирський, О. Мороз, Н. Нижник, Р. Плющ, Л. Руснак,
Т. Соколова, С. Циц та ін.
Метою даного дослідженння є визначення основних аспектів кадрового
забезпечення органів місцевого самоврядування.
Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих законом. Поняття служби в органах
місцевого самоврядування поєднує серед інших такі її основні елементи, як
спрямування на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве
самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих
законом. Цим підкреслюється роль служби в органах місцевого
самоврядування в розв’язанні місцевих проблем управління, її зв’язок з
органами місцевої влади [3].
Специфіка посадових осіб органів місцевого самоврядування
(сільського, селищного, міського голови, голів районних, районних у містах
та обласних рад), обумовлена їх виборністю і відповідно, їх постійній
змінюваності. Тому особливої актуальності набуває проблема забезпечення
фаховості цих структур через створення системи підвищення кваліфікації (40
відсотків сільських, селищних та міських голів, 40-60 відсотків депутатів
місцевих рад під час чергових виборів обираються вперше). Інша складова –
це формування кадрів для структур відділів, управлінь органів місцевого
самоврядування. Дані призначення віднесені до компетенції сільських,
селищних, міських голів, голів районної, районної у місті, обласної ради на
конкурсній основі. Більш того, законодавством надається право головам
районних, районних у містах, обласних рад, самостійно без проведення
конкурсу приймати на службу своїх помічників, радників. Останнім часом ми
спостерігаємо позитивну динаміку в реформуванні конкурсних процесів
державними органами та контроль з боку громадськості, що дає можливість
здійснення дієвого нагляду за добором кадрів, умовами, що
унеможливлюють корупційні схеми при зарахуванні на посади, тому
населення територіальної громади має впливати на кадрову політику органу
місцевого самоврядування при наявності фактів низького професійного,
фахового рівня посадовців.
У сучасних українських реаліях не виконується в повному обсязі стаття
6 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка передбачає: «Умови
служби співробітників органів місцевого самоврядування повинні дозволяти
добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та
компетентності. Для цього забезпечуються належні можливості професійної
підготовки, винагороди та просування по службі».
Показовим є чітка
позиція Асоціації органів місцевого самоврядування України, Української
асоціації районних та обласних рад, які висловили критичні зауваження до
процедури добору кадрів. Неоднозначно сприймається доцільність
запропонованого у законопроекті поділу посад за групами, підгрупами та
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рангами в органах місцевого самоврядування, при відсутності чітких
механізмів їх існування в існуючій системі класифікації посад. З метою
підвищення престижності і залучення молоді до служби в органах місцевого
самоврядування, існує необхідність врегулювання питань оплати праці
посадових осіб місцевого самоврядування та приведення їх у відповідність до
норм оплати праці держслужбовців [2, с. 98].
Аналіз управління кадрами місцевого самоврядування в Україні показав,
що:
 посадові особи позбавлені перспективи довгострокового і стійкого
розвитку;
 посилюється залежність плинності кадрів від політичних впливів
(місцеві вибори);
 рівень освіти не дає упевненості у поступовому кар'єрному зростанні
(частина посадових осіб не має вищої освіти);
 фактично неконтрольований з боку держави процес підвищення
кваліфікації (підвищення кваліфікації проходять, у відсотковому відношенні
до загальної чисельності, на чверть менше посадових осіб, ніж державних
службовців);
 наявна безсистемність у здійсненні підвищення кваліфікації посадових
осіб і службовців органів місцевого самоврядування;
 не спостерігається зростання кількості посадових осіб, які підвищили
кваліфікацію, в результаті сплесків плинності кадрів у роки проведення
місцевих виборів.
Модернізація системи професійного навчання державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування є одним із основних напрямів
реформування державного управління, яке в умовах кризи має розглядатися
як головний чинник ефективності соціально-економічних реформ [1, с. 148].
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування є безперервним процесом і здійснюється за
такими видами: навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації;
тематичні
постійно
діючі
семінари;
спеціалізовані
короткострокові навчальні курси; тематичні короткострокові семінари,
зокрема тренінги; стажування в органах, на які поширюється дія Законів
України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" , а також за кордоном; самостійне навчання (самоосвіта),
зокрема щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
(для державних службовців).
Таким чином, пошук прогресивних методів вирішення вищезазначених
проблем та концептуальне оновлення поглядів на кадрову політику органів
місцевого самоврядування допоможуть якісно підвищити рівень соціального,
правового та фінансового забезпечення населення та прискорити процес
інтеграції України до європейської спільноти. Одним із ключових напрямків
такої реформи буде безпосередньо удосконалення кадрової політики на
місцевому рівні з метою підвищення професіоналізму та компетентності
посадовців різних рівнів.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ
МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасний керівник змушений переходити від технологій, орієнтованих
на нівелювання характеристик підлеглих, до максимального використання їх
індивідуальності, делегування виконавцям повноважень та відповідальності.
Нині активізація трудової діяльності персоналу виробничої організації в
багатьох випадках забезпечується демократизацією менеджменту. А також
організацією участі працівників у прийнятті рішень, створенням їм
можливостей для поповнення знань і розвитку навичок. В цих умовах
особливо необхідним є опанування керівниками підприємств таким сучасним
інструментом активізації поведінки творчих працівників і творчих
колективів, як самоменеджмент. Оскільки цей аспект управління персоналом
мало вивчений і забезпечений науково-практичними рекомендаціями,
об'єктом дослідження в даній статті обрано управління впровадженням і
розвитком самоменеджменту в організаціях.
Дослідження проблеми самоменедженту присвятили свої праці такі
вчені як: Толстікова О.В., Смирнова І.І., Кочетков В.М., Хоменко І.М.,
Багірова І.Х., Павлова В.А., Рижкова Г.А., Мазур В.М., Сладкевич В.П. ,
Лук’янова Н.О.
Метою даного дослідженння є визначення основних аспектів
самоменеджменту як головного інструменту розвитку персоналу
підприємства в умовах формування та реалізації системи мотиваційного
менеджменту.
Самоменеджмент – це сукупність процесів, пов'язаних з плануванням,
організацією, стимулюванням і контролем менеджера над власною
діяльністю, які забезпечують його ефективне функціонування в системі
управління. Самоменеджмент – сукупність раціональних методів і
організаційних важелів управління менеджером власною працею. Система
самоменеджменту ґрунтується на реалізації наукових підходів в сфері:
 планування діяльності;
 взаємодії і інтеграції власної роботи в систему зовнішнього оточення;
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і саморозвиток;
 наукова організація праці;
 моніторингу змісту власної роботи і її результатів;
 контролю відповідності особистої роботи вимогам зовнішнього і
внутрішнього середовища;
 стимулювання власної діяльності.
Під технікою особистої роботи розуміють сукупність технологій,
методів і прикладів організації праці, які забезпечують ефективну роботу
менеджера. Техніка особистої роботи направлена на оптимізацію витрат часу
і сприяє зростанню продуктивності менеджера.
Потреба використання самоменеджменту в системі мотиваційного
менеджменту підприємства зумовлена внутрішніми потребами підприємства
(потребою розвитку потенціалу працівників), а також існуванням певних
об’єктивних чинників зовнішнього середовища, а саме:
– зростання масштабів та динамізму змін в підприємництві та бізнесі, які
вимагають від менеджерів опанування нових підходів і навичок управління,
боротьби з можливим відставанням, здійснення безперервного розвитку;
– підвищення рівня невизначеності, тиску та напруженості в різних
сферах функціонування підприємства, які потребують від керівництва вміння
керувати самим собою;
– перетворення творчого потенціалу працівників в найбільш цінний
капітал підприємства, що зумовлює зростання ролі заходів, спрямованих на
збереження та розвиток цього потенціалу, в тому числі самим працівниками;
– вичерпування можливостей більшості традиційних методів
управління, що вимагають від менеджерів застосування сучасних
управлінських прийомів, спрямованих на переоцінку власного потенціалу,
його розвиток [1].
Для більшості підприємств характерним стає перехід від використання
жорсткого авторитарного стилю керівництва до впровадження більш
лояльних методів, заснованих на принципах рівності, демократії,
партисипативності управління тощо.
Одночасно з цим все більш істотним та свідомим є перехід до
управління не колективом в цілому, а кожним окремим працівником, який
хоча і являє собою частину системи, однак є унікальним індивідуумом,
незалежним суб’єктом з власними, індивідуальними потребами, інтересами,
прагненнями, вподобаннями, цінностями тощо. Врахування факторів, які
впливають у своїй сукупності на поведінку працівника, дозволяють
використовувати його потенціал, є важливою задачею сучасного менеджера,
який прагне розвивати свій бізнес, посилювати його позиції на ринку.
Впровадження самоменеджменту персоналу необхідно розпочинати з
всебічної діагностики колективу та особливостей організації, де він
запроваджується. Це дозволить сформулювати досяжні цілі, визначити, в
яких колективах і якими шляхами розвивати самоменджмент. Регулярний
моніторинг рівня розвитку та ефективності самоменеджменту персоналу
дозволить генерувати і впроваджувати адекватні методи розвитку та
регулювання цього процесу [2, с. 88].
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В самоменеджменті використовуються різні технології:
1. Технологія управління за ситуацією передбачає, що менеджер
приймає оперативні рішення, які торкаються персоналу, на основі постійного
спостереження і аналізу його діяльності.
2. Технологія управління за результатами полягає в тому, що корективи
в діяльності суб’єкта на наступний період вносяться в залежності від
досягнення запланованих результатів в минулому.
3. Технологія управління за цілями близька до минулої, але орієнтована
на досягнення не офіційних планових показників, а особистих цілей,
сформованих на їх основі працівниками спільно із безпосередніми
керівниками з врахуванням своїх індивідуальних здібностей і можливостей.
4. Технологія управління за відхиленнями виходить з тощо, що останні
часто зовсім не потребують коректування; часто їх подолання можливо
силами самих виконавців і лише при значній їх величині необхідне
втручання і допомога керівника[3, с. 10].
Таким чином, самоменеджмент дає можливість керівникові
підприємства визначитися з процесом управління з точки зору оптимізації
власних управлінських завдань, побудувати власні процеси стратегічного та
тактичного управління, отримуючи значно кращі результати праці. Це
вимагає інноваційного підходу у безпосередній роботі керівника
підприємства та підвищеному впливі на колектив, що зобов'язує мотивувати,
розвивати та навчати підлеглих. Самоменеджмент має перспективи розвитку,
якщо до соціального управління залучаються талановиті люди, які завдяки
своєму інтелекту і творчому потенціалу здатні створити умови для
досягнення головної мети соціальне відповідальної організації – це
підвищення якості життя його працівників.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА
В СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Сучасні дослідження проблеми лідерства доводять, що лідером стає
людина, яка наділена лідерськими якостями, або має лідерський потенціал,
що може реалізуватися у відповідних ситуаціях. Сьогодні в нашій державі
створилася така ситуація, що без лідерів не може вижити ні в політиці, ні в
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будь-якій іншій сфері. Тому проблема лідерства в цілому, реалізація
лідерського потенціалу залишається актуальною для політичної науки з
теоретичної і практичноїточокзору.
У контексті досліджуваної теми використовувались фундаментальні
роботи Дж.М. Кузес, М.Вебера, Н.Макіавеллі, Б. З.Познера, В.Парето,
З.Фрейда з науково-теоретичних підходів до пояснення природи, сутності
лідерства як соціально-психологічного феномену та факторів, які впливають
на йогоформування.
Історичний аналіз досліджуваного питання безпосереднім чином
пов’язаний із виявленням основних параметрів співвідношення державних і
самоврядних структур, їх взаємодії впроцесі становлення і розвитку держави,
його виділення з суспільства і функціонування якщо до самостійного
багатопланового соціального явища.
Самоорганізація населення є важливою частиною дієвого залучення
населення в процес обговорення місцевого розвитку, планування, прийняття
рішень з актуальних питань, моніторингу. Виконання рішень є основною
характеристикою демократизації системи державного управління на всіх її
рівнях і ключовою частиною розвитку громадянського суспільства в цілому.
Органи самоорганізації населення, сприяють підвищенню активності
населення до участі в місцевому управлінні та вирішенні соціальних питань
громади. Самоорганізація створюється тільки від ініціативи жителів
територіальної громади.
Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування єправом
територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл, селища таміста – самостійно
вирішувати питання місцевого значення вмежах Конституції і законів
України.
У ЗаконіУкраїни “Про місцеве самоврядування” у ст. 2 подається
видозмінене визначення самоврядування. Так, згідно цього Закону, місцеве
самоврядування в Україні–це гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади–жителів села чи добровільного об’єднання
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста– самостійно або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України. [1]
Формування лідера, який, володіючи системою гуманних внутрішніх
цінностей та не дозволяючи іншим маніпулювати ними, вибудує на їх основі
ефективну й дієву систему взаємозацікавлених між особистісних відносин у
керівній діяльності, спрямованій на щоденне служіння громаді та її жителям,
країні та державі. Лідерство в місцевому самоврядуванні необхідно офіційно
визнати основою успішності процесів децентралізації та реалізації
Українською державою започаткованих нею стратегічних реформ,
спрямованих на забезпечення гідних умов життя пересічним українцям.
Лідер — особа, яка чітко формує свою ціль і знаходить прибічників, які
будуть допомагати їй у самореалізації та досягненні вже спільної мети. Саме
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тому лідерство як процес, за допомогою якого людина здійснює вплив на
іншу людину чи на групу людей, є сучасною концепцією управління, в тому
числі управління змінами, ефективності його сприяє не стільки рівень
посади, скільки ступінь впливовості діяльності особи. [2]
З поняттям «лідер» тісно пов’язане поняття «лідерство» під котрим в
загальному розуміють складний механізм взаємодії тих хто проявляє свою
спроможність бути лідером та тих на кого цей прояв направлено.
Розглядаючи лідерство ми маємо на увазі, в першу чергу, психологічні
відносини, які виникають в групі. Борис Паригін вважав, що лідеррегулює
міжособистісні стосунки в групі. Американський політолог Роберт Такер
також застерігає від автоматичного ототожнення лідерства з перебуванням
певних осіб на посадах в державному апараті, він зазначає, що лідерство це
щось значно більше ніж прийняття управлінських рішень, це вплив на розум
та енергію тих людей, які мають зіграти свою роль в тому чи іншому процесі.
Лідерство– пов’язано з впливом на членів громади, які повинні
слідувати за лідером. Якщолідер не в змозівпливати на інших членівгромади,
то громада не піде за ним. Таким чином, лідерство означає вплив–не більше і
не менше.
Здатність до лідерства в дійсності представляє собою цілий комплекс
навичок і вмінь, причому майже кожному з них можна навчитися та
розвинути. Однак, лідерство має багато аспектів серед яких, слід виділити:
повага, досвід, навички спілкування з людьми, своєчасність, відповідальність
і т.д. Із цього переліку, багато чинників відіграють важливу роль стосовно
лідерства.
Довіра є важливою складовою лідерства. Однією з причин чому лідер
громади створює і зміцнює довіру до себе є те, що він досягає результатів,
причому постійно діє порядно, чесно і в манері, яка показу реальну особисту
зацікавленість громадою [3].
Отже, успішність самоорганізації будь-якої громади залежить від
динамічного та ефективного лідерства. Лідерство в громаді є складним
процесом, який потребує високого рівня взаємовідносин між членами
громади. Також передбачає наявність в громаді послідовників та помічників
в досягненні визначеної мети. Лідер громади будує відносини з членами
громади на довірі, мотивуючи та надихаючи їх, ставлячи довіру в основу
спільної діяльності. Лідер громади мотивує послідовників і контролює
рішення поставлених завдань.
Лідером громади стає та людина, чиї підлеглі отримують можливість
професійної та особистісної самореалізації і відчувають задоволення
відвиконаної роботи. За таким лідером хочеться слідувати, йому хочеться
допомагати.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Однією з базових ознак демократичної держави є принцип
децентралізації державної влади, перш за все, розширення повноважень при
вирішенні місцевих питань у органів самоврядування. В процесі розбудови
держави, на певному етапі розвитку, виникає зумовлена політнкоскономічннмн змінами об’єктивна потреба у перегляді принципів її
територіального устрою і певному перерозподілі адміністративних функцій.
Територіальне реформування завжди було пов’язане з кризовими явищами в
галузі державного управління.
В Україні після здобуття власної державності теж закономірно розпочався цей процес. Державне управління і місцеве самоврядування в
Україні не відповідає реаліям сьогодення, залишається внутрішньо
суперечливим, оскільки поєднує в собі інститути, що дісталися у спадок від
радянської системи, і нові, що сформувалися в період незалежності. Нинішнє
державне управління не сприяє проведенню соціально-економічних і
політичних реформ. Відповідно, процес становлення місцевого та
регіонального самоврядування в Україні відбувається досить складно та
суперечливо.
Проблеми місцевого самоврядування відображені в працях українських
наковців: А. Білоус, В. Кампо, В. Князєв, В. Кравченко, В. Молодцов,
М.Пухтинський, В. Рубцов, В. Толкованов, В. Тихонов та інші.
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України[1].
На сучасному етапі розвитку України як демократичної, соціальної та
правової держави реформування системи органів місцевого самоврядування є
нагальною вимогою часу. До нагальних проблемних питань, що потребують
вирішення, слід віднести такі:
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 визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних
забезпечити доступність і належну якість публічних послуг, що надаються
такими органами, а також необхідної для цього ресурсної бази;
 створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і
делегованих повноважень;
 розмежування
повноважень
у
системі
органів
місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях
адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності, а
також між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
на засадах децентралізації влади;
 запровадження механізму державного контролю за відповідністю
Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування і
якістю надання населенню публічних послуг та ін. [2, с. 4].
Враховуючі існування значних перешкод на шляху до ефективного та
реального місцевого самоврядування, що потребують якнайшвидшого
подолання, в країні робляться певні спроби щодо розробки та прийняття
нових законів та конституційних змін щодо розвитку місцевого
самоврядування в Україні. Без реформування місцевого самоврядування,
здійснення процесів децентралізації, деконцентрації неможливо подолати
негативні процеси в соціально-економічному та культурному розвитку
територіальних громад і регіонів, забезпечити суттєве підвищення рівня та
якості життя більшої частини громадян України, побудови місцевої влади
на засадах демократії.
Звернемося до світового досвіду, де місцеве
самоврядування
гарантується законодавством практично всіх західних демократій. Це
закріплено Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституціями
Німеччини і Австрії, земельними законами Швейцарії й спеціальними
законами Великобританії і США. Практично скрізь місцевому
самоврядуванню надані досить широкі компетенції [3].
Гарантіями місцевого самоврядування в межах децентралізації є
визначений рівень персонального, організаційного і планового суверенітету
громади. Їй, насамперед, надається самостійність у прийнятті положень,
статутів, постанов і актів місцевого права, обов’язкових для виконання всіма,
кого вони стосуються. Громада користується самостійністю й у вирішенні
кадрових питань. Це означає, що не держава направляє персонал на роботу в
громаду, а вона сама приймає рішення про те, хто буде виконувати
адміністративні функції. Щось подібне спостерігається в питаннях
управління – в можливості приймати і виконувати різні рішення. Ще більше
значення має самостійність громади у фінансових питаннях. Мова йде про
право вводити і стягувати податки і збори для здійснення необхідних
повноважень. Громада також зберігає незалежність в питаннях планування –
складанні перспективних планів забудови і проведенні підготовчих робіт для
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містобудування. Центральна влада, крім того, не втручається в складання
плану використання площ на всій території громади.
У зв’язку з вищезазначеним є можливим визначити основні питання, що
потребують якнайшвидшого вирішення:
 наділення органів місцевого самоврядування більш широкими
повноваженнями, що зробить їх реальним суб’єктом територіального
розвитку та вираження інтересів громад, їх дійсної самоорганізації та
самоврядності;
 чіткий розподіл функцій й повноважень органів місцевого
самоврядування та місцевих державних адміністрацій;
 розробка чіткої системи відповідальності та контролю;
 [2, с. 104].
Таким чином вирішення зазначених питань розвитку та зміцнення
системи місцевого самоврядування в Україні допоможе вирішити одну з
найважливіших проблем сучасної системи місцевого управління в цілому –
служіння народові України, забезпечення його потреб у послугах,
ефективного їх надання, забезпечення соціально-економічного розвитку
країни та її регіонів.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Мотивація персоналу є надзвичай важливим аспектом, адже саме
мотивація більшою мірою визначає як успіх діяльності підприємства, так і
позитивний розвиток економіки в країні взагалі. Мотивація — це сукупність
процесів, які спонукають, направляють і підтримують поведінку людини в
напрямку досягнення певної мети. Можна сказати, що це одна з
найскладніших і важливах завдань сучасного менеджменту.
Найскладнішим моментом в кризовій ситуації для підприємства є втрата
кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу стає неможливим. Під час
кризи більшість керівників підприємств приділяють особливу увагу збуту,
виробництву, фінансам, хоча насправді, треба було б взятися за
вдосконалення системи мотивації співробітників [1]. З точки зору управління
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персоналом кризова ситуація небезпечна тим, що співробітники втрачають
впевненість у своєму майбутньому.
Проблема полягає в тому, що в умовах навколишньої нестабільності,
чисельних звільнень і скорочень співробітників, персонал виявився не
мотивованість до певної роботи завдяки відсутності стабільнлоті.
Стимулювання персоналу в умовах кризи вимагає змін як в системі
матеріальної мотивації, так і нематеріальної.
До найбільш ефективних систем стимулювання трудової діяльності
відноситься матеріальна мотивація персоналу. Грошова винагорода
розцінюється співробітником як свідчення його цінності для підприємства.
Але під час кризи система матеріальної мотивації повинна змінюватися [2].
По-перше — при скороченні фіксованої частини доходу, давати
співробітнику заробити завдяки досягнення певних цілей, необхідних
підприємству. По-друге — роз’яснення співробітникам, яким чином
формується їх дохід, за що вони тепер отримують винагороду. По-третє —
визначати цілі співробітників, пов’язані з цілями організації і регулярно
контролювати за досягненням співробітниками поставлених цілей. Але не
завжди матеріальна мотивація персоналу приносить очікувані плоди. Це
досить важкий інструмент впливу, який необхідно застосовувати обережно і
з великим умінням.
До того через фінансові труднощі для більшості підприємств збільшення
матеріальної винагороди і премії для заохочення співробітників стає великою
і не виправданою розкішшю. У зв’язку з цим раціональне використання
нематеріальної мотивації дозволить компанії зміцнити лояльність
співробітників, підвищити їх інтерес до власного професійного рівня,
зменшити панічні настрої в колективі.
Нематеріальна мотивація реалізується за допомогою проведення низки
заходів з метою підвищення інтересу співробітників до їх роботи. Загальним
для цих заходів є те, що такі заходи не передбачають отримання додаткових
грошей працівником, в чому і полягає суть такої мотивації — за зарплату
працівник виконує свої трудові обов’язки краще за певних умов. Умов, яких
може стосуватись нематеріальна мотивація, безліч: починаючи від робочого
графіка і простору, закінчуючи взаєминами в колективі та простим діалогом з
керівництвом.
Досить давно відомі психологічні правила ефективної мотивації:
щирість в похвалі,повага особистості, зворотний зв’язок,реалістичність
цілей, заохочення групової роботи та співпраці,можливості для кар’єрного
росту, не персоніфікований характер покарань, диференційований підхід і т.
ін. Вибір правильних і ефективних інструментів тут багато в чому
визначається організаційною культурою компанії, характером даного бізнесу,
стадією життєвого циклу компанії на ринку таїї маштабами. В умовах кризи
найнеобхіднішим інструментом нематеріальної мотивації персоналу є
корпоративна культура підприємства [3].
Активність і позитивна енергія керівника, створення і підтримання
бойового духу команди в період кризи є найважливішими умовами для
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здійснення правельного антикризового управління. Енергія боротьби за
бізнес, оптимізм, віра і консолідація — це 33% успіху, а можливо, і більше
кількості відсотків. Чи встануть люди поруч зі своїми лідерами, чи проявлять
лояльність і відданість бізнесу, чи збережуть вони віру в успіх — залежить
від того, який стиль управління буде обраний керуючою командою.
Отже, потрібно відзначити, що будь-який чинник мотивації перед
введенням в дію потрібно видозмінювати відповідно до особливостей
колективу. У кожній організації складаються свої умови роботи, стиль
керівництва тощо. Це, перш за все, залежить від специфіки основної
діяльності, від термінів існування, розмірів організації і її управління.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків
соціально-економічного розвитку країни, регіонів та міст. Тому що
туристична індустрія генерує 11 % валового продукту в світі. Для України,
яка стоїть на шляху формування ринкової економіки, туризм сьогодні є
важливим чинником соціально-економічного розвитку як усередині держави,
так і в зовнішньоекономічній діяльності. Вже зараз туристична галузь
виробляє близько 4-6% валового національного продукту та 20%
зовнішньоторговельного обороту України, близько 15% робочої сили в
Україні зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях.
Вітчизняний туризм може стати однією з найприбутковіших сфер
економіки України. Пріоритетність розвитку туристичної галузі для України
можна визначити рядом причин:
- наявність значного різностороннього туристичного потенціалу;
- туризм сприятиме надходженню валюти в країну;
- туризм пов'язаний з багатьма іншими галузями економіки, тому
розвиток цієї індустрії покличе за собою розвиток багатьох супутніх галузей;
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- розвиток туризму в регіонах спричинить збільшення доходів місцевих
бюджетів [2].
Для розвитку туристичної сфери в Україні існують усі передумови.
Маючи вигідне геополітичне розташування, Україна володіє значним
рекреаційним потенціалом, крім цього, в Україні почали розробляються нові
маршрути, розвивається готельна інфраструктура, підвищується рівень
обслуговування туристів, що сприяє зростанню туристичних потоків. У
сукупності це сприяє динамічному розвитку туристичного бізнесу в Україні,
про що свідчить аналіз туристичних потоків, що зображений у таблиці 1.
Таблиця 1 – Туристичні потоки в Україні за 2012-2017 pоки
Роки Кількість
іноземних
громадян,
які
відвідали
Україну,
усього
осіб
2012 21415296
2013 23012823
2014 24671227
2015 12711507
2016 12428286
2017 13333096

Кількість
громадян
України,
які
виїжджали
за кордон,
усього осіб
19773143
21432836
23761287
22437671
23141646
24668233

Кількість
туристів,
обслуговуваних
суб’єктам
туристичної
діяльності
України, усього
осіб
2199977
3000696
3454316
2425089
2019576
2549606

Із загальної кількості туристів
Іноземні
Туристи
Внутрішн
туристи,
громадяни
і туристи,
млн.осіб України, які млн.осіб
виїжджали
за кордон
234271
270064
232311
17070
15159
35071

1250068
1956662
2519390
2085273
1647390
2060974

715638
773970
702615
322746
357027
453561

Загалом, аналіз туристичних потоків свідчить про пріоритетний напрям
розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, який є важливим чинником
підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць,
поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на
міжнародній арені. Крім того, цей напрям позитивно впливає на збільшення
надходжень до бюджету України від туристичної діяльності [4].
Безумовно, для вирішення таких проблем, як незадовільний стан
дорожнього покриття, низький розвиток єдиної транспортної мережі,
відсутність інформаційного облаштування необхідне значне бюджетне та
приватне фінансування. При цьому потрібно, щоб інвестори отримали дієвий
механізм сприяння інвестиціям.
А також одними з найважливіших кроків державної політики у сфері
туризму повинно стати створення позитивного іміджу України як
туристичної держави та активне просування туристичного продукту, і як
наслідок збільшаться інвестиції.
Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток
ринку туризму, є: демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан
населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та
багато інших чинників.
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В сучасних умовах інвестиції виступають важливим джерелом розвитку
туризму. В Україні, останнім часом, спостерігається поступове збільшення
інвестицій в туризм, але їх величина залишається недостатньою для
ефективної і повноцінної діяльності галузі. При цьому основна частина
(близько 80%) інвестицій припадають на технічне переоснащення і
реконструкцію і тільки 20% на нове будівництво. Інвестиційні кошти
вкладаються в лише найперспективніші та найрентабельніші об'єкти та
регіони, а саме міста Київ, Запоріжжя, Одеса [1].
Тому туристичний потенціал України використовується не в повній мірі.
Туристи, в основному, їдуть в Київ, Львів, Запоріжжя, Одесу та Закарпаття.
Що ж стосується інших міст і регіонів нашої країни, то там теж є потенціал
для організації доступного та цікавого відпочинку.
Корисні дані оприлюднив Інститут проблем управління ім. Горшеніна.
Так, в 129 населених пунктах соціологи опитали більше двох тисяч
повнолітніх українців. Згідно з даними опитування, 22% з них вважають, що
найбільший інтерес для туристів, 21% – природа, 15% – чистота водойм, 11%
– лікувальні води, грязі, солі, 11% – сільськогосподарська продукція. Майже
не були відзначені релігійні цінності, народна творчість, національна кухня
та археологічні пам’ятки. Проте більше чверті респондентів категорично
заперечили наявність у своєму регіоні будь-чого, що може становити інтерес
для туристів. Це свідчить про те, що не тільки у світі мало знають про
туристичний потенціал нашої країни. Про це мало знають і самі українці.
Отже, Україна має значні можливості для розвитку туристичної та
рекреаційної галузі, розширення співробітництва у даній сфері, але даний
туристичний потенціал в країні реалізується недостатньо. В України донині
немає повноцінної, адаптованої до ринкових умов державної політики
розвитку вітчизняного туризму, підвищення його економічної ефективності
та пізнавальної цінності.
На даний момент Україна має цілий ряд проблем, які потрібно вирішати
найближчим часом, якщо органи законодавчої влади прагнуть зробити ринок
туристичних послуг Україні перспективним напрямком розвитку держави в
цілому.
Основною проблемою розвитку туристичного ринку в Україні є
недостатня увага з боку держави, як сказано вище. Виважена і стимулююча
політика уряду у цій сфері повинна сприяти створенню належних умов, які
сприятимуть залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій в розвиток
регіонів, створювати сприятливі умови для суб’єктів підприємницької
діяльності, розвивати відповідну інфраструктуру. Актуальним і
перспективним є подальше вивчення міжнародного досвіду управління в
сфері туризму, дослідження ролі недержавного сектору, питань сталого
розвитку та механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в
сфері туризму в контексті глобального розвитку сучасності [3].
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Загальними причинами, що перешкоджають залученню іноземних
інвестицій капіталу в туристичну сферу з метою створення
конкурентоздатного на світовому ринку національного туристичного
продукту є:
- відсутність якісної інформації про туристичні регіони;
- нерозвиненість загальної інфраструктури, особливо в рекреаційних
територіях;
- корумпованість фіскальних та регуляторних органів;
- відсутність стабільної політичної та економічної ситуації;
- низький рівень законодавчого та інституційного забезпечення
інвестиційної діяльності;
- втручання місцевих органів влади та організацій контролю у
туристичний бізнес.
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На даний час публічне управління України перебуває на етапі
становлення, його принципові завдання залишаються незмінними і
спрямовані на створення такої моделі управління, яка б забезпечила
ефективне функціонування системи органів державної влади, органів
місцевого самоврядування усіх рівнів та громадських (неурядових)
організацій (інституцій) з метою реалізації державної політики у
найрізноманітніших її сферах і проявах. До того ж, курс України на
європейську інтеграцію також означає утвердження сучасної системи
публічного управління, яке органічно пов’язане з децентралізацією влади та
створює можливості усунення передумов для періодичних, тривалих
політичної і економічної криз.
Вирішення зазначених завдань потребує глибокого дослідження усього
комплексу сучасних механізмів публічного управління, основними з яких є
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організаційний та правовий. Ці механізми добре розроблені для системи
державного управління України, однак у контексті публічності вимагають
додаткового переосмислення, передусім з позицій сучасної теоретичних
підходів. У сучасних умовах відсутність належного теоретичного
опрацювання сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей
організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні
може поставити під сумнів ефективне вирішення багатьох завдань, які мають
бути вирішені у ході утвердження цієї системи.
У наукової роботах В. Б. Авер’янова, К. К. Афанасьєва, Ю. П. Битяка,
В. М. Гаращука, І. П. Голоснічeнка, О. В. Леонової, С. В. Ківалова,
І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, В. П.
Тимощука та інших учених досліджено низку особливостей реалізації
механізму публічного управління в цілому та у різних сферах зокрема.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів правового
регулювання публічного управління.
Правове регулювання - це владний вплив на суспільні відносини, який
здійснюється державою за допомогою всіх юридичних засобів з метою їх
закріплення, упорядкування, розвитку та охорони, спрямований на
відображення та узгодження суспільних інтересів задля розвитку основних
сфер суспільних відносин. Підвищення ефективності впливу на поведінку і
свідомість громадян шляхом проголошення їх прав та обов’язків,
встановлення дозволів та заборон, затвердження певних правових актів
потребує дослідження проблеми сутності правового регулювання державного
управління, адже регулювання найбільш важливих суспільних відносин
безпосередньо пов’язане з функціями держави [1].
В свою чергу, публічне управління (англ. - publіc management) - це
діяльність, яка забезпечує ефективне функціонування системи органів
державної
влади,
регіонального
врядування,
органів
місцевого
самоврядування, громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та
інших суб’єктів громадянського суспільства з метою реалізації державної
політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя [3, с. 121].
Сутність правового регулювання державного управління визначає його
функціональне призначення і відповідні способи й технології юридичного
забезпечення здійснення владної волі держави. Найважливішими серед них є:
встановлення загальноприйнятих умов нормальної упорядкованості
суспільних відносин, загальних правил суспільної життєдіяльності. Лише за
умови визнання цих правил і юридичного закріплення найбільш важливих із
них в правових нормах, можна відносити до правового регулювання;
актуалізація панування загальної волі, що виражається державою, у
дійсній і поточній державно-управлінській діяльності, легітимації і
юридичній єдності державних органів у рамках єдиної публічно-правової
особи, форм і методів його планомірної діяльності, балансування інтересів;
вироблення арсеналу засобів державного управління, що забезпечує
цілісність і роль закону у державному житті. По суті змістом такого
регулювання стають не стільки технології практичного здійснення
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управлінської діяльності, скільки технології вироблення, прийняття і
реалізації державних рішень як механізми забезпечення ефективності
державного управління, стратегічні засоби впливу держави на соціум, на
процеси його формування, функціонування і розвитку [2, с. 42].
Механізм правового регулювання публічного управління – це складова
системи управління, яка забезпечує здійснення впливу на фактори, від стану
яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта. При цьому
механізм має відображати стійкі взаємозалежності та взаємодії між
елементами керованої системи, забезпечувати узгодження їх інтересів.
Методи правового регулювання мають низку специфічних ознак.
Зокрема, за допомогою методів правового регулювання визначаються
особливості порядку, нормативних підстав та юридичних фактів, необхідних
для виникнення і реалізації учасниками суспільних відносин, що виникають
на підставі закону, договору, внаслідок правопорушення. Методи правового
регулювання визначають правосуб’єктність учасників правових відносин,
встановлюючи спеціальні процедури її реалізації .
Більшість дослідників до методів правового регулювання відносять
імперативний і диспозитивний методи. Імперативний метод правового
регулювання – це метод владних приписів, характерний для
адміністративного права. Диспозитивний метод (метод координації), на
відміну від імперативного метода, передбачає юридичну рівність учасників
правовідносин і застосовується, як правило, в цивільному праві, але має
місце в приватному адміністративному праві. Диспозитивний метод в
адміністративному праві застосовується для встановлення правового статусу
державних службовців і для здійснення ними посадових повноважень у сфері
публічного управління. Юридичним фактом у цьому разі, як правило,
виступає договір.
Таким чином, сутністю правового регулювання державного управління є
нормативне закріплення доцільних правил поведінки людей у відносинах
щодо приводу здійснення державної влади й управління. Взаємозв’язки і
взаємодії, що виникають у цьому процесі, є предметною сферою правового
регулювання відносин державного управління. Відповідно до цього
використовується метод правового регулювання державного управління комплекс прийомів, способів і засобів формування й упорядкування
реалізації державно-управлінських впливів на державно-правові інститути й
елементи, суспільну свідомість, поведінку і діяльність у цій галузі.
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СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах бурхливого розвитку конкуренції як на
внутрішньому,
так
і
на
зовнішньому
ринках,
забезпечення
конкурентоспроможності підприємств набуває особливої актуальності.
Конкурентоспроможність підприємства формується за рахунок багатьох
внутрішніх факторів. Персонал завжди був і залишається головним ресурсом
підприємства, а отже, і головним фактором формування та забезпечення його
конкурентоспроможності. Тому ефективне використання управління
персоналом стає одним із головних завдань із забезпечення конкурентних
переваг підприємства на ринку.
Теоретичні і практичні аспекти управління персоналом широко
висвітлені у працях О.А. Грішнової, Д.П. Богині, О.Ю. Славгородської,
М.І. Долішньої, А.М. Колота, І.С. Кравченко, Е.М. Лібанової, Л.С. Лісогора,
О.В. Макарової, В.М. Коломійця, І.Л. Петрової, М.В. Семикіної,
С.О. Цимбалюка, І.І. Цветкової, В.В. Близнюка, Б.М. Генкіна, О.О. Смірнова,
Р.А. Фатхутдінова, П. Друкера, М. Портера, А. Томпсона, А. Стрикленда та
інших провідних вітчизняних та зарубіжних вчених.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів системи
управління персоналом як складової забезпечення конкурентоспроможності
підприємства.
Персонал підприємства – особовий склад кваліфікованих робітників
підприємства, фірми або організації, які володіють професійною здатністю
до праці, тобто мають спеціальну підготовку та потребують грамотного
управління і створення умов для їхнього розвитку, а також здатні до змін
відповідно до розвитку інших факторів і елементів виробництва [1]. Саме від
нього залежить рівень конкурентоспроможності підприємств, а також
наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби виробництва,
наскільки успішно воно працює в цілому, а відтак, чи буде воно
конкурентоспроможним, адже у сучасній світовій економіці це є важливою
здатністю підприємства й без цього важко втриматись у ринковій структурі
відносно інших конкурентів.
Головним для функціонування будь-якого підприємства є його
забезпечення на рівні ресурсів. Якщо людському чиннику буде надаватись
мало уваги, то, як правило, це може призвести до низького економічного
ефекту. В сучасних умовах конкурентоспроможність підприємства
визначається за тим, яка кількість чинників і умов наявна на самому
підприємстві. Одним з таких, що створює конкурентоспроможність, є
наявність якісного управління персоналом. Це є основою досягнення
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конкурентних переваг. Роблячи висновок з цього, варто сказати, що
людський чинник є головним резервом розвитку виробництва.
У сучасних умовах, найкращою у вмiннi управлiння персоналом є
Японiя, адже в системi цiлей менеджменту перше мiсце вiдводиться розвитку
людських ресурсiв. В Українi, поки що, управлiнню персоналом значна увага
придiляється тiльки на теоретичному рiвнi.Управлiння персоналом становить
комплексну, прикладну науку i сферу практичної дiяльностi щодо розробки i
впровадження органiзацiйно-економiчних, адмiнiстративно-управлiнських,
правових i особистiсних факторiв, способiв, методiв впливу на персонал
пiдприємств для пiдвищення ефективностi дiяльностi останнiх. Знання й
умiння в областi роботи з персоналом, як правило, вiдсутнi й у бiльшостi
пiдприємцiв i керiвникiв, що знижує в цiлому ефективнiсть управлiння. В
практичнiй дiяльностi, кадровi служби слабко впроваджують науковi методи
оцiнки, розставляння i пiдготовки персоналу iз використанням результатiв
соцiологiчних i психологiчних дослiджень [2].
Варто зазначити, що методологiя управлiння персоналом припускає
розгляд сутностi персоналу органiзацiї як об'єкта управлiння, процесу
формування поведiнки iндивiдiв, що вiдповiдає цiлям i задачам органiзацiї,
методiв i принципiв управлiння персоналом.
Система управлiння персоналом пiдприємства – система, у якiй
реалiзуються функцiї управлiння персоналом. Вона включає пiдсистему
загального i лiнiйного керiвництва, а також ряд функцiональних пiдсистем,
що спецiалiзуються на виконаннi однорiдних функцiй [3].
Ефективнiсть управлiння персоналом найбiльше залежить вiд принципiв
та методiв управлiння персоналом. Чим бiльшою є компанiя i чим бiльше
пiдроздiлiв вона має, тим краще будуть узгоджуватись певнi принципи
здiйснення управлiння. Але для початку варто сказати про засоби управлiння,
за допомогою яких здiйснюється процес управлiння персоналом. Iснує три
групи засобiв управлiння: опосередкованi засоби управлiння, прямi та
квазiзасоби.
До опосередкованих або непрямих засобiв управлiння належать: оцiнка
робочого мiсця; характеристика посади; оцiнка спiвробiтника.
До найбiльш важливих прямих засобiв управлiння входять такi: бесiди з
пiдлеглими, обговорення в колективi, пiд час яких приймаються рiшення;
делегування завдань i повноважень; iнформацiя та комунiкацiя; критика та
заохочення; вказiвки та директиви; контроль за результатами працi та
службовий нагляд.
Для квазiзасобiв застосовуються робоча атмосфера та неформальнi
групи.
Важливо зазначити також, що ефективне функцiонування системи
управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства можливе лише тодi, коли
буде створений високий рiвень кадрового потенцiалу. Досить важливою
умовою формування ефективної команди є постiйний розвиток персоналу,
зокрема пiдвищення квалiфiкацiї. Рiвень квалiфiкацiї персоналу повинен
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випереджати розвиток технологiї виробництва i системи органiзацiї
виробничо-трудового процесу.
Сьогоднi вiдчувається гостра необхiднiсть в наукових дослiдженнях з
проблеми оптимiзацiї органiзацiйних структур управлiння, пошуку нових
пiдходiв, розробцi методик, що дозволяють вибрати той вид органiзацiйної
структури, який найбiльшою мiрою вiдповiдає рiвню розвитку пiдприємства,
та приведення його до конкурентоспроможностi. Вiдсутнiсть наукових
розробок по вiдзначеним аспектам або низька їх якiсть призводить до того,
що оптимiзацiя структур багатьма пiдприємствами не проводиться або
здiйснюється методом проб i помилок, що знижує результативнiсть їх
господарської дiяльностi [4].
Таким чином, управлiння персоналом має специфiчний вплив на рiвень
конкурентоспроможностi
пiдприємства.
Достатня
забезпеченiсть
пiдприємств персоналом вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї та професiйних
навичок, їхнє рацiональне використання, високий рiвень продуктивностi
працi мають велике значення для збiльшення обсягiв продукцiї та
пiдвищення ефективностi виробництва, а отже, i забезпечення конкурентних
переваг на ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ХХІ століття – це століття великих менеджерів, стрімкого розвитку
сфери бізнесу, створення новітніх технологій, ефективного виробництва та
високої конкурентноспроможності в умовах нестійкої економіки. В наслідок
цього з кожним роком з‘являється все більше ризиків для створення та
нормального функціонування буд-якого підприємства. Проте, ризик не
завжди погане явище і воно присутнє в усіх господарських процесах.Тому,
останнім часом
все більша кількість підприємців прагне до організації
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цілісної системи по управлінню ризиками. З цієї точки зору ризикменеджмент є одним з найбільш перспективних напрямків менеджменту.
За останні роки збільшилася кількість наукових досліджень і публікацій
провідних зарубіжних науковців та практиків з ризик-менеджменту, таких,
як: T. Андерсен, Т. Бедфорд, Д. Галай, Е. Гріффін, Х. Грюнінг, А. Дамодаран,
А. Заман, Дж. Кальман, Е. Кох, М. Круї, Р. Кук, М. Маккарті, Р. Марк, Г.
Монахан, П. Світінг, П. Хопкін, Т. Флін та ін. Разом із тим проблема
дослідження зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту, їх сучасного
досвіду та наукових розробок не знайшла належного відображення у наявних
вітчизняних наукових працях, що стримує розвиток української школи
ризик-менеджменту.
Будь-якій фінансовій або господарській діяльності компанії
притаманний ризик. В даний час в умовах суттєвих зовнішніх і внутрішніх
викликів невизначеність в діяльності підприємця стає більш значущою,
кількість ризикових ситуацій збільшується.
Система управління ризиками в підприємницькій діяльності орієнтована
на досягнення необхідної рівноваги між отриманням доходів і зниженням
витрат і покликана стати складовою системи менеджменту організації, тобто
повинна бути інтегрована в загальну стратегію компанії, її плани і діяльність.
При розробці стратегії компанії важливо враховувати наявність ризику,
в іншому випадку це може уповільнити її економічний розвиток, оскільки
створення ефективної системи функціонування бізнесу неможливо без
врахування впливу негативних імовірнісних подій.
В
економічній
літературі,
присвяченій
ризик-менеджменту,
зустрічається безліч визначень поняття «ризик». На наш погляд, найбільш
точно відображає сутність ризику наступне визначення: ризик – діяльність,
пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в
процесі якої є можливість якісно і кількісно оцінити ймовірність досягнення
передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. [1, c. 512-517]
Але явище ризику не можна розглядати тільки з негативної боку – в ряді
випадків ризикова діяльність є і найбільш маржинальною.
Як і для будь-якої економічної категорії суть підприємницьких ризиків
виражається через набір їх функцій. У зв'язку з цим суть господарського
ризику розкривається через функції, виконання яких забезпечує його
існування. Розглянемо деякі з них.
Однією з функцій, опосередковано реалізується через існування
ризикових ситуацій, є інноваційна функція. Вона полягає в тому, що ризик
змушує підприємців шукати нетрадиційний підхід до проблем, тим самим
мотивуючи їх на неординарні рішення.
Регулятивна функція проявляється у вигляді того, що, з одного боку,
ризик побічно сприяє подоланню чинників, які перешкоджають
нововведенням, з іншого – без певної уваги ризик може стати проявом
суб'єктивізму.
Захисна функція ризику виявляється в тому, що якщо для підприємця
ризик – це природний стан, то нормальним має бути і терпиме ставлення до
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невдач. Можливість помилки слід розглядати як невід'ємну частину
самостійності, а не як результат професійної неспроможності. Прикладом
реалізації захисної функції ризику виступає створення різних резервів.
Аналітична функція передбачає вибір керівником менш ризикованого і
вигіднішого рішення в результаті оцінки існуючих варіантів.[2, c.480]
Таким чином, на нашу думку, зазначені вище функції господарського
ризику свідчать про його суттєвий вплив на ведення підприємницької
діяльності. Ризик може викликати великі майнові втрати, але може і
принести дохід. Тому особливо важливим є вибір правильного рішення
управління ризиком в підприємницькій діяльності.
Для зниження впливу ризику необхідний його аналіз, результати якого
забезпечують управління ним. Тобто ризик-менеджмент повинен починатися
з виявлення проблеми і закінчуватися тільки тоді, коли буде відомий
результат дії заходів, вжитих для рішення проблеми. Саме таким чином слід
переходити від одного вразливого місця до іншого або здійснювати аналіз
ризиків паралельно.
У зв'язку з цим принциповими є розуміння і послідовне проходження
всіх етапів управління ризиком:
- планування;
- аналіз ризику;
- виявлення проблемних місць;
- вибір рішення з можливих варіантів;
- здійснення заходів по боротьбі з ризиком.
Останній з названих етапів має кілька способів реалізації, розглянемо
деякі з них більш детально. В Україні велика кількість компаній
використовують такі прийоми ризик-менеджменту, як ухилення і локалізація
ризику. [4]
Перший прийом полягає у відмові від проектів, що викликають у
підприємця навіть невеликі сумніви. Наприклад, компанії вважають за краще
співпрацювати тільки з перевіреними часом постачальниками, з партнерами,
які викликають довіру, і не укладають договори з новими компаніями.
Другий варіант має на увазі ідентифікацію джерел ризику і на цій основі
контроль найбільш небезпечних джерел.
Менш затребуваним прийомом ризик-менеджмента серед українських
компаній є метод диверсифікації ризику. Диверсифікація ризику означає
розподіл коштів за різними напрямками, не пов'язаним між собою.
Наприклад, компанія вкладає кошти не в один великий проект, а в кілька
дрібних. Крім прийомів ухилення, локалізації, диверсифікації ризику широко
поширені методи зниження ризику. До методів зниження ризику відносяться
самострахування, страхування, лімітування, хеджування.
Лімітування часто застосовується великими компаніями, що мають
розгалужену структуру. прикладом реалізації даного методу може бути
установка меж інвестування в конкретний проект, меж позикових коштів
компанії, меж компетенції у прийнятті рішень співробітниками.[3, c.472]
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Таким чином, суть ризик-менеджменту проявляється через комплексний
аналіз виробничих, технологічних, фінансово-економічних та інших
факторів, що впливають на господарюючого суб'єкта.
Подолання негативних наслідків ризику вимагає наявності істотних
ресурсів, у зв'язку з цим підприємства і компанії формують ефективні дії по
мінімізації ризику. В основі ризик-менеджменту лежить всебічний аналіз
фінансово-економічних, виробничих, технологічних та інших факторів, які
здатні впливати на результати діяльності компанії. Потрібно надавати
значення не тільки існуючих ризиків, а й потенційним, щоб своєчасно
вживати заходи щодо їх скорочення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Сучасні зміни в сфері інформаційного середовища значно впливають на
організацію процесу документообігу. Революційні перетворення, що
пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями, створюють нові
можливості роботи з інформацією в різних ланках системи управління.
Управління будь-яких організацій пов'язано з великою кількістю різної
інформації, яка формує відповідне інформаційне середовище. В органах
державного управління та місцевого самоврядування створенню єдиного
інформаційного середовища сприяє такий важливий елемент як ефективний
документообіг. Соціально-економічна або управлінська інформація займає
більшу частину документообігу діяльності майже кожної установи.
Питанням застосування електронного документообігу у організаціях в
різні часи займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти, зокрема
В.Столярова, Є.Зайцева, О.Матвієнко, М.Цивін, А. Ступар, І. Томашевська,
С. Тукало, Л. Філіпова, М. Цивін, Ю. Чирський, А. Новицький,
М. Плешакова-Боровинська та інші.
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Розвиток сучасного
суспільства пов'язаний зі
збільшенням
інформаційних потоків, що за собою веде збільшення і документаційних
потоків. Варіантом вирішення цієї проблеми може бути запровадження
електронного документообігу. Електронний документообіг – це система
роботи з документами на підставі внутрішніх регламентів, унікальної
номенклатури справ, які передбачає, що документи створюються,
виконуються і зберігаються в електронному вигляді.
Система електронного документообігу – це не тільки середовище
автоматизації діловодства, вона не зводиться тільки в електронний формат
традиційної системи. Це середовище надає нові можливості ефективного
пошуку потрібних документів, скорочення часу на процедури узгодження
документів, поділу прав доступу до документів автоматичної маршрутизації
найбільш типових документів (наприклад, рахунків на оплату) з
використанням так званих бізнес-процесів [1].
Розробка і впровадження даної системи дозволяє вирішити проблему
низької ефективності документообігу. Однією з основних цілей є підвищення
ефективності організації процесу документообігу, а саме: прозорості,
централізованої (при необхідності – децентралізованої) роботи з
документами, в тому числі і зберігання справ, збереження документів,
надання інформації про документи організації, про специфіку їх обробки.
Системи електронного документообігу орієнтовані на внутрішню специфіку
установи, дозволяють створити єдине інформаційне середовище, вирішити за
допомогою системи допусків різних рівнів для персоналу доступу до
конкретної інформації або збереження її конфіденційності, а також
оперативного прийняття рішень.
Основним джерелом ухвалення управлінських рішень для якісної
реалізації державної політики є достовірна та повна задокументована
інформація про діяльність усіх державних органів. Оперативне отримання
такої інформації на сьогодні можливе лише за допомогою сучасних
інформаційно-телекомунікаційних технологій [2].
Сучасна система автоматизації документообігу і діловодства або, як її
частіше називають, електронна офісна система являє собою сукупність
інформаційних технологій, орієнтовану на спільне і скоординоване
використання «електронних» методів збору, обробки, зберігання та передачі
інформації, в тому числі і управлінської, яка може бути представлена у
вигляді текстів, малюнків, графіків, таблиць, аудіо- та відеоінформації.
Таким чином, організація документообігу на сучасному етапі – це
багатоаспектне питання, яке в свою чергу дозволяє вирішити управлінські та
організаційні проблеми. Новостворене інформаційне середовище передбачає
ефективну інтеграцію усіх відділів організації, впливає на якість прийняття
рішень, скорочує час на створення та реєстрацію документів, а також процес
їх збереження. Отже, переваги впровадження електронного документообігу
доводять його ефективність та надійність.
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ОСНОВНІ РИСИ АМЕРИКАНСКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент як діяльність зародився у Сполучених Штатах Америки в
останній чверті XIX ст. На той час це була єдина країна, де підприємницька
діяльність людини не залежала від її походження, національності, стану чи
віросповідання. Мільйони емігрантів із Європи створили величезний ринок
робочої сили, на якому працелюбна людина могла досягти значного успіху.
Уряд США матеріально підтримував одержання освіти, що сприяло
збільшенню кількості людей, інтелектуально здатних працювати на різних
ділянках у бізнесі, включаючи управління. Виявилося, що кращих
результатів досягали ті, хто генерував нові ідеї, в тому числі у сфері
управління організаціями.
Основою організаційної структури американської корпорації в 50-70-ті
роки XX ст. стало децентралізоване управління виробничим процесом, за
якого на верхньому рівні керівництва вирішували проблеми загальної
політики вибору стратегії управління, формулювали принципи кадрової
політики фірми тощо; на нижньому – функціонували відносно самостійні
виробничі підрозділи, їхніми завданнями була реалізація політики,
розробленої вищим керівництвом, підвищення ефективності своєї діяльності,
в тому числі шляхом власних науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок (НДДКР) [1, с. 45]. Найгострішими проблемами
того періоду були: розподіл повноважень і відповідальності в науковотехнічній і дослідницькій роботі. Використання розробок центральних
науково-дослідних служб нерідко спричиняло значну перебудову
виробництва у структурних підрозділах, тоді як розробки децентралізованих
підрозділів НДДКР впроваджували без суттєвої шкоди для реалізації
поточних виробничо-збутових програм.
Крім того, інтенсивна інноваційна діяльність суперечила орієнтації на
оперативні економічні показники, що зумовило негативну реакцію багатьох
менеджерів, які відповідали за поточне виробництво. Це спонукало
корпорації до пошуку ефективніших організаційних структур - гнучких,
цілеспрямованих, різноманітних [1].
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Тому корпорації США наприкінці 80-х років XX ст. з метою
вдосконалення організаційних структур управління почали перехід від
командно-контрольної організації до децентралізованого управління шляхом
організації самоврядних управлінських підрозділів на виробництві, що
передусім було зумовлено динамічністю американського ринку, який
вимагав високої диверсифікації виробництва. Це позначилося на структурі
управління компаній: були створені спеціалізовані виробничі підрозділи чи
їх групи із різних видів продукції і сфер діяльності. Запровадження так
званих «плоских структур» зумовлювало скорочення або ліквідацію окремих
підрозділів функціональних служб при штаб-квартирах корпорацій.
Відповідні функції передавали низовим ланкам, що сприяло розширенню їх
участі у визначенні політики корпорацій. Змінювалися не просто структури
управління, а система управління корпораціями.
Більшість великих компаній США в кінці ХХ ст. перейшла до
мультидивізіональних багато структур - складних, горизонтально
розгорнутих структур управління, елементами яких є спеціалізовані у межах
корпорації за окремими продуктами виробничі структурні підрозділи з
автономним управлінням. Ці зміни зумовлені новою роллю людини у
виробництві и управлінні. Попередні методи американського менеджменту,
сформовані під впливом тейлоризму, ґрунтувалися на поділі виробничого
процесу на окремі завдання, виконання яких залежало від уміння
працівників. За комп’ютеризованого виробництва ці методи вичерпали себе.
З нагромадженням у фірмах професійно-кваліфікаційного потенціалу
нової формації перед менеджментом постала потреба активізації людського
чинника, тобто свідомого і ефективного застосування нагромаджених знань,
умінь, досвіду, поєднаних з природними якостями – прагненням до пізнання,
аналітичним мисленням, творчою діяльністю [2, с. 125].
Людський чинник, визнаний головною продуктивною силою
суспільства, є основою концепцій удосконалення систем і методів управління
в американському менеджменті. Знання, уміння, трудові навички, ініціатива,
заповзятливість персоналу фірми – це важливіші стратегічні ресурси, ніж
фінансовий чи виробничий капітал. Тому для більшості корпорацій основним
завданням було подолання розбіжності між розвитком інноваційних
стратегій, нових організаційних структур і способами управління людськими
ресурсами.
Особливу роль у використанні людського потенціалу відіграють кадрові
служби корпорацій - спеціалізовані підрозділи фірм, оснащені сучасною
технікою, де працюють компетентні працівники, які володіють специфічним
методичним інструментарієм для вирішення соціальних проблем
виробництва [3, с. 33].
Основним змістом діяльності кадрових служб фірм стало забезпечення
виробництва високоякісною робочою силою шляхом поповнення,
планування, відбору і найму, вивільнення, аналізу плинності тощо. Важливе
завдання цих служб – розвиток потенціалу працюючих: профорієнтація і
перепідготовка, атестація та оцінювання рівня кваліфікації, організація
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службового просування. Органічні їх функції – вдосконалення організації і
стимулювання праці, забезпечення дотримання техніки безпеки, соціальних
виплат. Ці служби беруть участь у переговорах із профспілками при
укладанні колективних договорів, у розгляді скарг та претензій [2, с. 124].
Отже, головним тестом, за яким можна визначити ефективність
операційної системи, є спроможність компанії конкурувати на ринку.
Застосовуючи цей критерій, можна говорити про те, що використовувані
системи управління переважної більшості наших підприємств не
відповідають сьогоднішнім ринковим вимогам з таких причин: життєвий
цикл товару став коротшим, номенклатура ширшою, обсяг випуску меншим.
Проте багато підприємств продовжують діяти, використовуючи системи
управління, розраховані на випуск великих партій стандартних товарів в
умовах жорсткого централізованого управління народним господарством.
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Сучасний розвиток світового туристичного ринку і його глобалізація
свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого
цивілізованого суспільства.
Щорічно зростає кількість міжнародних прибуттів, збільшується частка
туристичного експорту в загальному обсязі експорту товарів і послуг.
Внесок туризму в світовий валовий внутрішній продукт (ВВП)
оцінюється приблизно в 10%. Загальна кількість робочих місць по всьому
світу, що прямо або опосередковано стосується туризму, становить 9%.
Питання розвитку туризму як на рівні окремих туристичних напрямків,
так і на рівні підприємницьких структур стають дуже актуальними, оскільки
тісно пов'язані з підвищенням рівня життя населення.
Питанням розвитку світового тавітчизняного ринків туристичних послуг
присвячені наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких слід виділити праці українських авторів 151

Л. Гонтаржевської, Ю. Забалдіної, Р. Заблоцької, В. Кифяка, О. Любіцевої,
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ін., а також іноземних фахівців І. Балабанова, М.Біржакова, В. Гуляєва,
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Р. Бартона, Д. Боуена, Р. Бpаймеpа, Н. Реймерса, Ч. Робінсона, Д. Холловея
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Одним з критеріїв рівня розвитку країни є ступінь соціальної
орієнтованості її економічного розвитку. Одним з головних напрямків
розвитку нашої країни є підвищення рівня життя українських громадян, в
тому числі за рахунок розвитку інфраструктури відпочинку і туризму, а
також забезпечення якості, доступності та конкурентоспроможності
туристичних послуг. Розвиток туристичної індустрії є одним з
найважливіших факторів, що сприяють формуванню нової соціальноорієнтованої економіки. У зв'язку з цим в умовах формування і становлення
українського туристичного ринку особливого значення набуває наукове
вивчення туристичного бізнесу, його особливостей і значення.
Індустрія туризму включає в себе різні види ділової активності, в тому
числі транспортне обслуговування туристів, надання готельних послуг,
діяльність туроператорів і турагентів та ін. На додаток до цього туризм
обслуговується безліччю компаній, в тому числі організацій з обміну валюти,
кредитування, страхування і т.д.
Розглянули туристичні потоки індустрії в Україні у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Туристичні потоки індустрії України 2013 -2018рр.
Із загальної кількості туристів:

Рік
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Кількість
Кількість
громадян
іноземних
України, які громадян, які
виїжджали за
відвідали
кордон Україну усього
усього
15333949
20798342
17180034
21203327
19773143
21415296
21432836
23012823
23761287
24671227
22437671
12711507

іноземні
282287
335835
234271
270064
232311
17070

громадяни
України, які
туристи
913640
1295623
1250068
1956662
2519390
2085273

внутрішні
1094170
649299
715638
773970
702615
322746

Динаміка, що ілюструється в табл.1.1, суперечить загальносвітовим
тенденціям, і, на думку експертів, має тимчасовий характер.
Незважаючи на загальний спад виїзного туризму, туристичні
вподобання українських громадян розширюються: поряд з традиційним
інтересом до країн з теплими морями, в українців все більш популярними
стають країни, де пляжний відпочинок можна поєднати з цікавою культурнопізнавальною програмою, а також з лікуванням.
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Туризм визначають як [11, с.34]: особливу форму пересування людей за
маршрутом з метою відвідування конкретного об'єкта або задоволення
туристичного інтересу; рух (переміщення), знаходження поза постійним
місцем проживання і тимчасове перебування в об'єкті інтересу (поїздки);
особливу форму розумового та фізичного виховання, що реалізується через
його соціально-гуманітарні функції (виховну, освітню, оздоровчу,
спортивну); популярну форму організації відпочинку, проведення дозвілля;
галузь господарства з обслуговування людей, які перебувають тимчасово
поза місцем постійного проживання (це так званий промисловий підхід у
визначенні туризму); сегмент ринку, на якому сходяться підприємства
традиційних галузей господарства (транспорт, громадське харчування,
готельне господарство, культура, торгівля та ін.) з метою пропозиції своєї
продукції і послуг споживачам (це визначення з точки зору теорії
маркетингу).
Всесвітня туристська організація UNWTO характеризує туризм як
соціальний, культурний та економічний феномен, який відноситься до
діяльності відвідувачів [12, с.45].
Відвідувачем є мандрівник, який здійснює поїздку в основний пункт
призначення далеко від свого звичайного місця проживання на період менше
одного року з будьякою основною метою (з діловою метою, з метою дозвілля
або з іншою особистою метою), за винятком роботи за наймом в організаціїрезиденті в відвідуваній країні або місці відвідування. Такі здійснювані
відвідувачами поїздки кваліфікуються як туристичні. Закон України «Про
туризм» визначає туризм як «тимчасовий виїзд особи з місця проживання в
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає» [13, с.90].
Туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого цивілізованого
суспільства, а рівень розвитку туризму в тій чи іншій країні свідчить про
добробут населення і наявність економічних можливостей для здійснення
подорожей. За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей WTTC, внесок
галузі у світовий ВВП наближається до 10%.
Вона випереджає, наприклад, хімічну промисловість (8,6%) і автопром
(7%). Крім прямих витрат туристів на проживання та транспорт
стимулюються багато галузей від торгівлі до сільського господарства. Кожне
11-е робоче місце на планеті так чи інакше залежить від туризму. Його частка
в світовому експорті становить 5,4%, а в експорті послуг досягає 30%.
Незважаючи на періодичні шоки, понад півстоліття ця сфера демонструє
безперервне зростання. Кількість туристів в світі збільшилась з 25 млн. в
2015 році до 278 млн. дол. в 2017-му, перевищило 0,5 млрд. в 2018-му і
досягло 1,1 млрд. дол.
Таким чином, туристичнаіндустрія являє собою цілісну відтворювальну
систему, що володіє інтегральним ефектом. Міжнародний туризм має
величезний вплив на світову економіку. Ефективна діяльність сектора сприяє
розвитку економіки і створенню робочих місць у багатьох частинах світу.
Тому вкрай важливо, щоб країни заохочували політику, що сприяє
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неухильному зростанню туризму, включаючи полегшення подорожей,
розвиток людських ресурсів і стійкість.
В даний час посилюється конкуренція на світовому туристичному ринку
на всіх рівнях. Це пояснюється багатьма причинами, в тому числі:
- світовими кризовими явищами у фінансовій сфері;
- появою на ринку нових учасників;
- туристичних напрямків, які активно просувають себе як привабливі для
туристів і перетягують на себе істотну частку туристичних потоків,
наприклад, країни Південно-Східної Азії, Африки;
- виникненням нових форм проведення дозвілля, які з'являються в
місцях постійного проживання потенційних туристів.
- зростанням кількості однотипних порівнянних за споживчими
якостями туристичних продуктів (субститутів), що призводить до насичення
пропозиції на туристичному ринку.
Однією з особливостей розвитку міжнародного туризму є його
глобалізація. Це проявляється, зокрема, в тому, що поряд з міжнародними
готельними мережами аналогічні корпорації починають з'являтися і в
туризмі. Вони також активно проникають і на український туристичний
ринок.
Розвиток світового туристичного ринку неминуче тягне за собою
посилення конкуренції як між різними туристичними напрямками, так і
окремими туристичними підприємствами та туристичними продуктами, що
робить питання конкуренції в туризмі необхідним для подальшого вивчення.
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Актуальною проблемою будь-якого сучасного підприємства є
формування стійких довгострокових конкурентних переваг на ринку і
підтримання їх у перспективі за рахунок професійного стратегічного
управління і використання ефективних інструментів як при розробці
стратегій, так і при її реалізації. Стратегія підприємства, таким чином,
визначає концепцію досягнення конкурентно спроможності на ринку.
Не менш важливим аспектом комерційної діяльності є реалізація
розробленої стратегії, якою часто нехтують, вважаючи, що успіх вже
закладенно в її основу, хоча на практиці це не завжди так. Реалізація стратегії
підприємства знаходить своє відображення у її тактиці, визначеній на
найближчу перспективу.
Особливість стратегічного управління полягає в тому, що на
підприємствах, з одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване
"формальне" стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління
підприємства, механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб
забезпечити розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні
виробничо-господарські плани. Тобто стратегічне управління включає два
основні процеси:
- процес
стратегічного планування (визначення головних цілей
організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої
на придбання та використання цих ресурсів).,
- процес тактико-оперативного управління реалізацією обраною
стратегією.
При цьому особлива увага приділяється створенню гнучких структур
управління. Стратегічне управління не слід розглядати як лише результат
еволюції планування. Воно є результатом глибоких об’єктивних змін
навколишнього середовища і орієнтоване на ринок майбутнього [1].
Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на
перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів
підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною
стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх
керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.
Стратегічне управління підприємством включає: визначення місії,
формування стратегічних цілей і задач, порівняльний аналіз сильних і
слабких сторін діяльності підприємства і його конкурентоспроможність;
оцінку існуючих і перспективних напрямків підприємницької діяльності;
вивчення зовнішнього середовища, визначення перспективних напрямів
бізнесу, розробку стратегічних планів і конкретних задач.
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Слід також відмітити що стратегічне управління являє собою процесом,
який включає послідовну реалізацію наступних етапів. Спочатку в рамках
стратегічного планування визначається довготривалі перспективи розвитку
підприємства і його головних підрозділів. На етапі реалізації планів
розробляються заходи по впровадженню
стратегії підприємства. На
третьому етапі за допомогою реалізації функції контролю визначаються
основні відхилення від запланованих нормативів. Етапи стратегічного
управління частково співпадають у часі й справляють взаємний вплив.
Для реалізації стратегій залежно від конкретних умов використовуються
такі моделі: внутрішньофірмового управління у спокійному зовнішньому
середовищі; управління в умовах динамічного і різноманітного ринку ;
модель раптово виникаючих загроз і можливостей у зовнішньому
середовищі. Особливого значення набуває модель стратегії підприємства в
умовах зростаючої конкуренції, яка передбачає обґрунтований аналіз його
конкурентоспроможності, оцінку зовнішніх і внутрішніх факторів. Ця оцінка
здійснюється за допомогою SWOT - аналізу, складовими якого є сильні і
слабкі сторони підприємства, можливості та загрози, що перешкоджають
руху в напрямку досягнення мети та цілей його розвитку [2].
Тактика розробляється на основі стратегії, але в свою чергу, в процесі її
реалізації можливе і доцільне корегування стратегії.
Враховуючи той факт, що будь-яка стратегія підприємства може бути
представлена у вигляді запланованої та реактивної частини, тактика також
включатиме відповідні дії. Іншим її структурним елементом будуть
практичні методи і прийоми управління, що використовуються для реалізації
стратегій і проведення відповідних змін.
Узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду дозволило виділити
наступні основні властивості тактики управління підприємства:
1. Короткостроковий характер діяльності: дії плануються на більш
короткий термін, результати від їх реалізації можна відчути у плановому
періоді.
2. Реактивність: в процесі реалізації стратегій підприємство постійно
відстежує зміни, що відбуваються у середовищі його діяльності і застосовує
тактичні заходи для пристосування до них.
3. Відносність: стратегії функціонального рівня (маркетингова,
виробнича, кадрова, фінансова, інноваційна та ін.) виступають тактикою по
відношенню до стратегій більш високого рівня (корпоративної та бізнесстратегій), а для підрозділів, у яких функціональні стратегії розроблялися,
вони виступають саме стратегіями і вимагають розробки відповідних
тактичних заходів з їх реалізації.
4. Конкретність: тактика представляється у вигляді конкретних дій і
заходів, на відміну від стратегії, що відображає узагальнену модель
поведінки на ринку у довгостроковій перспективі.
5. Практична спрямованість: тактика спрямована на досягнення
реальних результатів.
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6. Адаптивність методів і прийомів менеджменту: засоби, за допомогою
яких реалізуються стратегії і проводяться відповідні зміни, постійно
змінюються з урахуванням ситуації, у якій вони застосовуються, обирається
найкраща для даної ситуації тактика, що може призвести до необхідного
результату [3].
Отже, розробка стратегії і тактики управління підприємством є дуже
важливою на довгострокову перпестиву. Тактика розробляється на основі
стратегії, але в свою чергу, в процесі її реалізації здійснюється уточнення
стратегії. Взаємозв'язок між стратегією і тактикою є складним. В кожному
підприємстві на різних рівнях управління використовуються свої особливі
стратегії, всі вони побудовані за ієрархічним принципом: від корпоративної
(загальної) до функціональної.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛІНГУ
Сучасний бізнес надзвичайно динамічний, що змушує власників і
менеджерів компаній постійно вдосконалювати методи і техніку управління.
Те, що вчора незмінно при з водило до успіху та приносило стабільний
прибуток, сьогодні може підлягти сумнівам, а завтра загрожує обернутися
втратою переваг над конкурентами. Особливо важливою є проблема
прийняття стратегічно правильних рішень по веденню та розвитку бізнесу
для підприємств, що працюють на українському ринку.
На даний час, коли умови діяльності підприємств досить складні, значна
їх кількість зіштовхнулися з проблемами низької ліквідності, збиткової
діяльності та неплатоспроможності або взагалі опинилася на гр ані
банкрутства. До цього призвело недостатнє знання принципів функціонуван ня в умовах вільної конкуренції. В даних умовах необхідним є новий,
удосконалений підхід до реалізації функцій управління; система, що керує
підприємством, повинна бути орієнтована на досягнення не лише поточних
(оперативних) цілей у вигляді отримання прибутку, але й на стратегічні –
виживання підприємства, конкурентоспроможність, збереження робочих
місць. Саме контролінг є системою, у якій переважним стає комплексне
вирішення проблем.
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Значний внесок в систему розробки механізму контролінгу, а також у
розробку та опис його класичних елементів зробили такі зарубіжні вчені як:
І. Ансофф, Й. Вебер, А. Дайле, К. Друрі, Е. Майєр, Р. Манн, М. Мескон,
Г. Піч, М. Постером, Д. Хан, П. Хорват, Е. Шерм та ін. В економічній
літературі новій концепції контролінгу присвячено досить багато публікацій
таких відомих вітчизняних науковців як: О.І. Амоши, С.С. Аптекаря,
О.О. Анинькіна, В.А. Антошова, І.Т. Балобанова, О.І. Благодатна,
М.Т. Білухи, І.П. Булєєва, С.Ф. Голова, Т.О. Голивіна, О.П. Грідова,
Г.К. Губерноі, Д. В. Гуліна, С.В. Данілочкіна, Н.Г. Данілочкіної,
Ю. В. Макогона,
О.Л. Максименко, Л.В. Попової, В.П. Савчука,
Г.А. Семенова, В.В. Сопко, М.Г. Чумоченко, Г.В. Уварової, Е.А. Утконова та ін.
Метою даного дослідження є визначеннятеоретичних аспектів
контролінгу.
Поняття «контролінг» походить від англійського дієслова «to control»,
яке має різні значення. Відповідно до економічного трактування, це
управління та спостереження. Основною причиною появи контролінгу в
економічній літературі називають, перш за все, промислове зростання у
США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., що викликало ускладнення процесів
планування та появу нових підходів до економічного управління діяльністю
підприємства, спрямованого, в першу чергу, на зниження підприємницьких
ризиків та підтримку його поточної платоспроможності. Необхідність зміни
принципів управління, у свою чергу, потребувала адекватних та науково
обґрунтованих методів виробничого обліку та більш точного фінансового
контролю. Вирішення зазначених задач розширило межі облікової роботи
порівняно з традиційним бухгалтерським обліком господарських операцій, та
у 1950-1960 рр. широке застосування знаходить методика розрахунку
собівартості за прямими
витратами (direct-costing), що дозволило
застосовувати маржинальний підхід в управлінні поточними витратами з
метою оптимізації прибутку реагування [1, с. 138].
Контролінг – це особлива функція управління, якa пoєднує тa спрямoвує
основнi функцiї управлiння дiяльністю пiдприємства з метoю дoсягнення
oперативних (поточних) і cтpaтегiчниx цiлей нa основi наданoї iнформації.
Як зазначає Мирощук С.: система контролінгу на підприємстві має бути
адаптована до специфічних факторів діяльності підприємства, зокрема:
зовнішнє середовище (вимоги чинного законодавства, політична ситуація,
ринки постачання та збуту та ін.) та внутрішнє середовище (виробнича
програма діяльності, технологія виробництва продукту, розмір і організація
підприємства, стиль менеджменту, який виражається у задачах і
інструментарії контролера тощо). Варто зазначити, що при організації
контролінгу задачі, пов’язані з обліком, формулюються залежно від того, яка
концепція контролінгу (німецька чи американська) покладені в основу. За
американською концепцією до контролінгу відносяться також задачі
зовнішнього (фінансового) обліку. В центрі німецької концепції контролінгу
стоїть внутрішній облік у різних формах: плановий, документальний,
контрольний; фінансовий облік у сферу контролінгу не входить
реагуванн [2].
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Основними функціями контролінгу можна назвати: прогнозування,
планування, фінансовий аналіз, фінансова стратегія, координація,
бюджетування, методологічне забезпечення, внутрішній консалтинг,
внутрішній аудит, оцінка ризиків, фінансовий контроль, ревізія, система
раннього попередження і реагування [3, с. 85].
У зв’язку з багатоманітністю внутрішніх та зовнішніх факторів, які
впливають на господарську діяльність підприємства, не може бути спільних
та прийнятних для всіх положень про «правильну» організацію контролінгу.
Система контролінгу повинна бути адаптована до специфічних, контекстних зовнішніх та внутрішніх факторів конкретного підприємства.
Виділяють системи контролінгу, які відображають галузеву специфіку
підприємств – промисловий, банківський контролінг, контролінг у страхових
компаніях та у торгівлі. Залежно від складу даних та формату управлінської
звітності доцільно виділяти наступні види контролінгу: контролінг
персоналу, контролінг виробництва, контролінг логістики, контролінг
інформації, контролінг витрат тощо.
Таким чином, контролiнг – це цiлiсна концепцiя економiчного
управлiння пiдприємством, спрямованана виявлення перспектив дiяльностi
та ризикiв, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку та орiєнтована
на довгострокове i ефективне функцiонування пiдприємства. В свою чергу,
контролiнг не вирiшує завдання самостiйно, а взаємодiє з багатьма
економiчними дисциплiнами та науками. Система контролiнгу iнтегрує
облiк, планування, маркетинг в єдину керовану систему, в якiй чiтко
окреслюються цiлi пiдприємства, принципи управлiння та способи їх
реалiзацiї.
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ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Радикальні зміни у всіх сферах суспільного життя України за роки
незалежності, зокрема і в кадровій політиці, зумовлюють посилення уваги до
осмислення цих змін, аналізу існуючих проблем та визначення шляхів їх
подальшого вирішення. Особливого значення набуває аналіз проблем
формування та реалізації державної кадрової політики, оскільки від
кадрового потенціалу залежить успіх здійснення політики держави в цілому.
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Актуальність теми дослідження визначає також гострий дефіцит
підготовки кваліфікованих високоморальних кадрів, що пов’язаний з кризою
кадрового потенціалу в Україні та недостатнім розвитком механізму його
формування.
Питання кадрової політики загалом і державної кадрової політики
зокрема аналізуються в працях таких учених, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук,
О. Воронько, О. Жадан, Н. Нижник, В. Цвєтко, Г. Щокін тощо.
Кадрова політика підприємства займає важливе місце в ефективній
діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Будь-яка організація
чи підприємство розробляє і здійснює свою функціональну політику у тому
числі і кадрову.
Тому, кадрова політика – це система правил і норм, прагнень і обмежень
у взаємовідно синах персоналу і організації у цілому, за якими діють
працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі.
Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його
персонал. Це пов’язано з тим, що поряд з матеріальними, фінансовими та
інформаційними ресурсами людські є найважливішими компонентами
підприємства. Оскільки за своїм змістом вони суттєво відрізняються від
інших ресурсів, то й вимагають відповідно особливої уваги.
Значний вплив на розвиток кадрової політики в Україні здійснюють
глобалізаційні процеси, які відбуваються під впливом двох груп факторів:
зростання
інтернаціоналізації
господарського
життя,
поглиблення
міжнародного поділу праці, розвиток НТР, зростання рівня відкритості
національних економік; необхідність збереження миру для економічного
розвитку всіх країн світової співдруж ності і піднесення добробуту їх
населення; проблеми вимушеної міграції великих маслюдей, зумовленої
локальними військовими конфліктами; необхідність більш повного
забезпечення прав людини шляхом посилення особистої та економічної
свободи; загострення продовольчої проблеми та необхідність її вирішення;
необхідність активізації діяльності спеціалізованих структур ООН та інших
міжнародних організацій.
В свою чергу, багато українських підприємств втратили контроль за
станом свого кадрового потенціалу та процесами його формування й
використання. Так, падіння обсягів виробництва, криза неплатежів, затримки
у виплаті заробітної плати та її низький рівень обумовлюють погіршення
професійно-кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального,творчого
потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню реструктуризації
виробництва, впровадженню новітніх технологій і виробництву
конкурентоспроможної продукції [ 1, с. 105].
Варто зауважити, що значною проблемою являється мотивація
персоналу. Сьогодні в Україні спостерігається криза праці і за таких умов не
може йти мова ні про високопродуктивну і ефективну працю, ні про
зростання кваліфікації працівників. Керівники повинні вмотивовувати
персонал, а також відкривати творчі здібності кожного працівника.
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Важливою також є проблема організації відбору і найму персоналу.
Адже сучасний ринок праці перенасичений робочою силою, тому
підприємство повинне створювати всі умови для залучення таких
працівників, навички та особисті характеристики яких найкраще
відповідають його цілям. Здійснювати відбір і найм кадрові служби повинні
виходячи з оптимальної чисельності персоналу. Не повинно бути як нестачі
працівників, що може призвести до зменшення продуктивності праці,
збільшення травматизму, конфліктних ситуацій у колективі, так і надлишку,
який може спричинити збільшення грошових витрат на фонд оплати праці,
зменшення зацікавленості в якісній праці, відтік кваліфікованих працівників.
З іншого боку, підприємство має можливість серед великої кількості осіб
на ринку праці вибрати тих, які будуть виконувати відповідну роботу, а головне
– працюватимуть як єдина команда для досягнення поставлених цілей [4].
Саме тому кадрова політика українських компаній повинна відповідати
таким вимогам:
1. Кадрова політика має бути тісно пов’язана зі стратегією розвитку
підприємства. В цьому відношенні вона є кадровим забезпеченням реалізації
цієї стратегії.
2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає, що
вона , з одного боку, буде стабільною, оскільки саме зі стабільністю пов’язані
певні очікування працівника, з іншого – динамічною, тобто коректуватися
відповідно до зміни тактики підприємства.
3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язане з
певними витратами для підприємства, кадроваполітика ставатиме
економічно-обґрунтованою, тобтовиходити з його реальних фінансових
можливостей.
4. Кадрова політика вимушена забезпечити індивідуальний підхід до
своїх працівників [3, с. 115]
Управлінці покликані створити працездатну та ефективну команду
професіоналів, так це виклик для будь-якого керівника, водночас – це
вершина управлінської майстерності. Проте, зусилля, витрачені на створення
команди окупляться, коли вона легше і швидше досягне успіху. Роль лідера
дуже важлива, він формує основні принципи взаємодії, задає вектор
розвитку, принципово впливає на мікроклімат у колективі [2, с. 201].
Таким чином, вирішення ряду зазначених
проблем, стосовно
формування кадрової політики призведе до ефективного процесу реалізації
поставлених цілей підприємства, значно покращить процес підбору та
розташування кадрів, покращить процес роботи з персоналом та зменшить
рівень плинності кадрів. Адже є ефективність сучасної кадрової політики в
управлінні підприємствами та фірмами позначається на успішності праці, а
також на рівні задоволеності робітників своєю працею і моральнопсихологічною атмосферою в колективі.
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ФОРМАЛЬНЕ ТА НЕФОРМАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО
Для того, щоб розібратись у даному питанні необхідно визначити
наступні речі.
По-перше, потрібно розібратись хто ж такий лідер.
Лідер (від англійського слова leader - той, що веде, перший, що йде
попереду) - це особа, що завдяки своїм вмінням, знанням користується
авторитетом у певній групі людей; ця група визнає першість лідера професійну, суспільну, спортивну, тощо - та погоджується під його
керівництвом виконувати певні завдання[1].
Лідерство ж, в свою чергу, передбачає організацію робочої діяльності
таким чином, щоб підлеглі особи охоче виконували вказівки керівника, при
цьому повністю погоджуючись з його умовами.
Тобто лідер, це людина яка володіє певними якостями, які і допомагають
їй керувати. Очевидно, що ці якості індивідуальні як і для самого лідера, так і
для його підлеглих. Одна група людей може сприймати лідера з одними
якостями, інша - з зовсім іншими.
Отже, одне з головних питань: чим відрізняється формальний лідер від
неформального?
Формальний лідер - людина, що має вплив силою статусу чи посади.
Той, хто офіційно має статус лідера, але фактично не виконує його функції.
Тобто, це людина, яка займає керуючу посаду і, що очевидно, має
підлеглих, але при цьому підлеглі не обов’язково бачать у цій людині
неформального лідера, скоріше просто людину, яка роздає вказівки.
Неформальний лідер - це член групи, який офіційно не має керівної
посади, але через свої особисті якості, життєвий досвід і поведінку займає
особливе положення - лідерське.
Тобто, фактично, як і формальний, так і неформальний лідер має певний
вплив на людей, але зовсім різними шляхами.
Наведемо приклад:
1. Формальний лідер - це керівник відділом. Особа, яка певним
співвідношенням вмінь та досвіду досягла успіхів в роботі та зайняла
керівничу посаду. У неї, наприклад, у розпорядженні п’ять осіб. Усі п’ять
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осіб розуміють, що вони підлеглі та що вони мають керівника, але не усі
погоджуються з твердженням, що саме керівник відділом лідер цієї групи. Не
зважаючи на це, усі, хто не зацікавленні у звільненні, виконують
розпорядження керівника, адже це безпосередньо їх робота.
2. Неформальний лідер - це одна з цих п’яти осіб, припустимо «Містер
Х». «Містер Х», в свою чергу, не займає керуючої посади, він просто
працівник відділу, у нього немає підлеглих. Але інші чотири особи, теж
просто працівники відділу, з легкістю назвали б «Містер Х» особистістю, за
якою вони визнають право брати на себе найбільш відповідальні рішення, що
зачіпають їхні інтереси. При цьому, «Містер Х» може не претендувати на
роль керівника відділу, або взагалі на будь-яку керівничу посаду, від просто
неформальний лідер певної групи людей. Насправді, інші чотири працівника
не обов’язково мають визнавати «Містера Х» як лідера, але факт залишиться
фактом.
Керівник відділу та «Містер Х» можуть допомагати один одному.
Формальний лідер може використовувати неформального для того, щоб
певним чином мати вплив на підлеглих. Від цього виграють усі: керівник
отримує бажаний результат; неформальний лідер задовольнить свої лідерські
потрібності; підлеглі будуть отримувати вказівки від лідера, якого, по суті,
обрали самі.
Ми підійшли до головного питання: чи може формальний та
неформальний лідер бути одним обличчям?
Може скластися так, що формальний лідер і є неформальним лідером у
колективі. Це, насправді, дуже велика вдача для будь-якої сторони. Лідер
задовольняє свої лідерські потреби без втрат у роботі, а навіть навпаки робота від цього тільки покращується, адже керувати колективом, яким
сприймає формального лідера і неформального у одній особі набагато
простіше. У таких колективах, зазвичай, панує спокій та взаєморозуміння,
одним слово - здоровий робочий клімат[3].
Та якщо обставини склались інакше, чи можна змінити ситуацію?
Можна докласти зусиль та стати формальним та неформальним лідером у
одному обличчі. Що ж потрібно робити?
По-перше, стати більш уважним та пильним до своїх підлеглих. Ми всі
різні, і до кожного з нас потрібен особливий підхід, і нам завжди
подобається, коли хтось інший цей підхід знаходить. Ми починаємо
тягнутися до цієї людини, стаємо ближчими і налагодити контакт значно
легше. Також важливо те, наскільки колектив згуртований. Для того, щоб
покращити стосунки у колективі та з колективом, потрібно робити
неформальні «вилазки». На різні свята, на природу чи просто на вихідні.
Найчастіше все ж таки робота є робота і всі поводять себе так, як повинні
поводити, але за межами роботи набагато легше знайти спільну мову без
стискаючих рамок формальності.
По-друге, навик лідерства в собі можна розвинути. У сучасному світі це
дуже просто. Почати можна просто зі статей та вебінарів в інтернеті, таких
можна знайти безліч від різних людей, одним словом - обрати є з чого. Також
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на просторах інтернету та на книжкових полицях є багато літератури про
лідерство. Книг чи мало, на будь-який смак. Ну і ще один крок, який
потребує більше зусиль та часу - це тренінги, які проводять різні люди і
різних містах. Тобто, обрати є з чого, варто тільки почати.
По-третє, напевне найбільш важливе, ви повинні чітко розуміти терміни
«лідер» та «лідерство» та, як кажуть, «відчувати межу». Керуйте тільки тоді,
коли це потрібно. Сенс полягає у тому, щоб вжити заходів якщо це
необхідно. Ви повинні бачити більше, ніж робити.Оскільки ви ймовірно вже
здогадуєтеся, що здатність бути лідером - швидше характерна риса, ніж серія
дій, щоб керувати ситуацією, вам потрібно побачити її виникнення і
зрозуміти, як ви можете з нею впоратися. Нехай ваша команда потурбується
про це. У вас же має повинне бути бачення вирішення. Ні в якому разі не
виходьте за рамки дозволеного, якщо ви керівник або лідер, то це зовсім не
означає, що ваші підлеглі - це ваші піддані і що вони повинні робити все, що
вам заманеться[2].
Отже, підведемо підсумок і дамо відповідь на питання: чи може
формальний та неформальний лідер бути одним обличчям? Відповідь
«однозначно так». Лідерство - це як талант - з ним можна народитись та його
можна набути. І, як і будь-який інший талант, лідерство вимагає багато праці
та зусиль, але це можливо. Можливо бути керівником та «Містером Х» у
одному обличчі.
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ЕФЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ.
КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ
Кожній людині в професійній діяльності доводиться спілкуватися з
людьми, навіть якщо його робота прямо не пов'язана з ними. Щоб бути
ефективним в спілкуванні, потрібно володіти різними вміннями і навичками:
від вміння говорити, слухати і вирішувати конфлікти до стресостійкості,
спостережливості і вміння розуміти інших.
Управління вимагає не тільки загальних знань менеджера, але й велику
кількість знань психології. Так, вміле спілкування, використання дієвих і
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малопомітних форм та засобів впливу, використання різних типів влади,
вміння грамотно та професіонально вийти з конфлікту з врахуванням
ситуації - все це потрібно вміти використовувати сучасним керівникам на
будь-якому рівні виробництва тощо [1].
У широкому сенсі, ділове спілкування - це взаємодія між особами або
групами осіб для досягнення взаємовигідних результатів, засноване на
принципах ділового етикету. Етикет не сприймає жаргонних виразів,
панібратства, поблажливого або гордовитого тону, лайок. Природно, між
партнерами-друзями можливі деякі винятки з правил, але тут ми розглядаємо
виключно ділові питання.
На відміну від інших форм взаємодії, ділове спілкування має деякі
особливості:
- у об'єктів взаємодії завжди є офіційний статус;
- відповідає загальноприйнятим правилам;
- здійснюється між взаємозацікавленими особами і направлене на
досягнення взаємовигідних результатів;
- передбачуване (завжди є план, мета, зміст);
- торкається внутрішнього світу людини (спілкування по суті).
Ефективне ділове спілкування можливе за наявності у людини
наступних навичок та вмінь:
- основні комунікативні навички: активне слухання, ораторські вміння,
вміння ставити запитання, вміння чітко і логічно викласти думку та інші;
- стресостійкість, необхідна для управління своїми емоціями;
- правильне використання невербальних засобів спілкування: міміки,
жестів, пози;
- розвиток вербальних засобів спілкування: правильна дикція, техніка
мовлення, інтонація;
- навички самопрезентації (уміння «продати» себе, свою фірму або
послуги);
- управління поведінкою: вибір правильних стратегій в певних
ситуаціях, вміння переконувати, наводити аргументи;
- вміння вирішувати конфліктні ситуації [2].
Також ефективність ділового спілкування залежить від здатності
людини зрозуміти співрозмовника, його позицію, його пріоритети. Для цього
необхідно усвідомлювати унікальність кожної особистості, розуміти мотиви і
вміти встановлювати контакт з людьми абсолютно різного типу. Варто
зазначити, що ефективне ділове спілкування неможливо, якщо в ньому не
зацікавлені обидві взаємодіючі сторони. Не варто сприймати ситуацію
спілкування як поле битви, адже в кінцевому позитивному результаті часто
зацікавлені всі учасники взаємодії.
Для того, щоб підвищити ефективність ділового спілкування, важливо
вміти брати участь у переговорах або вести їх. Основними правилами при
веденні ділових зустрічей є:
- паритетність (рівна кількість учасників з обох сторін);
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- наявність ведучого (за хід бесіди відповідає одна людина, яка оголошує
перерви, направляє бесіду в потрібне русло, завершує переговори і т.д.);
- чесність і відкритість (не потрібно використовувати фрази на іншій
мові, писати записки, використовувати фрази-маячки, застосовувати
маніпулятивні методи і т.д.);
- ділова, але невимушена обстановка (перед бесідою по суті можна
розрядити обстановку недовгою розмовою на абстрактні теми);
- представлення всіх учасників процесу (обом сторонам важливо знати,
чи дійсно в переговорах беруть участь люди, які приймають рішення);
- нейтральна територія (звичайно, вдома і стіни допомагають, але
найбільш чесним варіантом є нейтральне місце) [3].
Є ще чимало тонкощів в цьому питанні. Успішні підприємці або
керівники звикли довіряти своїй інтуїції при пошуку нових партнерів. Якщо
щось наводить на підозри, здається нереалістичним, вони, швидше за все,
відмовляться від співпраці.
Таким чином, можна сказати, що розвиток культури ділового
спілкування вимагає так само виховання і розвитку груп якостей, які
гарантують найкращу ефективність виконання співробітником підприємства
своєї роботи з клієнтами, партнерами і колективом.
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої
компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно
працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим
процесом управлінці. Однак навіть якщо вдалося сформувати колектив зі
справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що персонал потрібно
постійно мотивувати. 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.
Мотивування являє собою процес формування такого психологічного
стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності,
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спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє собою прагнення працівника
задовольнити свої потреби; в загальному розумінні - це сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової
діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних
цілей [1].
Головні важелі мотивації – мотиви і стимули. Мотив – це внутрішня
спонукальна сила, яка примушує людину здійснювати певні дії або вести
себе певним чином [2]. Стимул – це зовнішня причина, яка спонукає людину
діяти для досягнення поставленої мети. За змістом стимули можуть бути
економічними і неекономічними. Економічні надають можливість
одержувати матеріальні вигоди, які підвищують добробут. Неекономічні
полегшують одержання як прямого матеріального добробуту, так і вільного
часу, відповідних духовних благ [3]. Слід зазначити, що моральні стимули
можуть викликати і негативні наслідки: кар'єризм, користолюбство, а
матеріальні можуть сприяти працювати ефективніше, якісніше.
Знання та розуміння того, що керує людиною, спонукає її до діяльності,
які мотиви лежать в основі її дій, дозволяє створити ефективну мотиваційну
систему для підвищення продуктивності праці.
Суть системи мотивації персоналу на підприємстві полягає в розробці
такої системи стимулювання, яка б забезпечила виробництво високоякісної
продукції і прибутковість своєї роботи, але для цього, перш за все, треба
зацікавити
кожного
конкретного
працівника
в
результативній,
високопродуктивній праці [3].
Можна зробити висновок, що основними методами мотивування
персоналу в сучасних умовах є:
‒ грошові виплати за виконання поставлених цілей;
‒ 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;
‒ 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.
Отже, потреби постійно змінюються, того не можна розраховувати, що
мотивація, яка спрацювала один раз, знову буде ефективною. З розвитком
особистості розширюються і можливості, потреби у самовираженні, тому
процес мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний.
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Таким чином, від ефективності мотивації праці управлінського
персоналу залежить стабільність висококваліфікованих трудових колективів,
підвищення продуктивності праці, моральний і матеріальний стан кожного
працівника та колективу в цілому. Тому 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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У передових переговорах, все ще затверджуються засади рівності та
взаємної поваги сторін. Суть переговорів базується на тому, що, власне, це
взаємодія декількох або ж більше сторін, яка властива лише тільки
конкретним групам людей або верствам населення. Переговори проводять
особи та делегації, що представляють певні суспільно-соціальні сторони.
Провідним завданням переговорів вважається дієве досягнення цілей
діяльності підприємств, організацій або ж бізнесу. Але у процесі спілкування,
можуть сформуватися певні обставини непорозуміння, які призводять до
інциденту або ж до завершення ділових відносин [1, с. 214-231]. Автономно
від схем організації переговори можуть бути визнані лише завдяки
узгодженню цілей і їх інтересів. У разі якщо сторонами констатується
загальна або ж вибіркова чисельність інтересів, то переговори можна вважати
успішними або ж порівняно вдалими для обох сторін.
Становлення та формування комунікацій переговорного процесу в
останні роки сприяли формуванню неофіційних переговорів як вагомого
чинника, здатного зменшити інтенсивність ситуацій, при яких офіційні
зустрічі виявлялися малорезультатними чи взагалі безрезультатними.
Технологія переговорів - це сукупність дій, зроблених сторонами в ході
їх проведення і основних принципів їх реалізації.В наслідок цього в
передових дослідницьких роботах, які були призначені для аналізу
переговорних процесів, вагома кількість уваги надається впливу і
відповідним структурним складовим переговорів.До прогресивних
структурних елементів проведення переговорів можна віднести:
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• узгодження цілей і інтересів опонентів;
• наміри та прагнення кожної з сторін до взаємної довіри;
• баланс влади і взаємний контроль обох із сторін.
Узгодження цілей та інтересів, на нашу думку, стане реалізуватися
значно дієвіше, у разі якщо притримуватися таких правил:
• потрібно відзначити коло ймовірностей, прагнучи знайти єдино
правильне рішення, обдумати об’ємне коло ймовірних управлінських рішень
та висновків, які б враховували спільні інтереси та які б змогли налагодити
розбіжні інтереси;
• сконцентруватися на інтересах, а не на позиціях;
• влаштувати розмежування між членами переговорів та їх предметом треба обговорювати нагальну проблему, а не переходити на особистісне
обговорення якостей один одного;
• підсумки переговорів розцінювати не так як задоволені або ж
незадоволені залишились опоненти, а з різними більш неупередженим
аспектам, наприклад думок та міркувань впливових незалежних експертів,
фактів розв’язання аналогічних протиріч [2, с. 411-427].
В процесі проведення переговорів для переконливого впливу на
розуміння реципієнта більш ефективні такі форми, а саме: переконання,
вплив, виховання і навчання; при впливі на інтуїтивний ступінь - сугестія,
вплив, психологічного наслідування. Можна виділити три основні форми
психологічного впливу: навіювання, переконання та примус, кінцевий точно
та лаконічно регламентований законодавством. Мотивування, яке
застосовується для переконливого впливу на реципієнта, має можливість
базуватися на всілякі способи маніпулювання початковими прецедентами або
ж даними [3, с. 178-193].
Часом, щоб змусити людину на конкретні дії, треба поставити її перед
обранням рішення, зробивши це таким чином, щоб одне з її рішень виявилося
більш прийнятним і для іншої особи.
Необхідно наголосити на тому, що на відміну від зарубіжних
дослідників науки, які приділяли значну увагу особливостям ведення
переговорів, а вітчизняні науковці, досліджували моменти, які вивчають
появу чинників, які продукують явища .
В цілому логіка переговорів має на увазі якраз це поетапне досягнення
домовленостей, але в реальному процесі переговорів виділені рубежі не
всякий раз йдуть по стопах суворо приятель за іншому, а можуть протікати
паралельно.
Таким чином, проведення переговорів можна вважати необхідним
професійним досвідом підприємця, робота якого пов'язана з досягненням
взаємовигідних домовленостей. На нашу думку, переговори - це
функціональна робота сторін із знаходження раціонального загального
висновку завдань. Вміння та здібності, які складаються під час підготовки і
проведення переговорів мають значне прикладне значення для життя і
роботи підприємця. Це вміння ставити запитання і вислуховувати,
узагальнювати і переформулювувати, бути терплячим і ввічливим, вміти
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керувати власними почуттями і налаштовувати до спілкування
співрозмовника.
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В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ
Комунікація – це процес передавання інформації від однієї особи до
інших. Комунікаціями пронизана вся система управління організацією.
Метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації [1].
Невербальна комунікація в діловому спілкуванні увібрала в себе всі
основи невербальної передачі інформації. Це об'єднує в одну систему
оптико-кінематичну складову, куди входить пантоміма, міміка і жести, а
також екстралінгвістична складова, де присутні такі параметри, як
тональність голосу, його тембр, діапазон, темп, інтонації та якість. Завдяки
правильному застосуванню цих прийомів можна істотно збільшити
семантичну значимість переданої інформації.
Роль такої комунікації в сучасному діловому спілкуванні полягає в тому,
що вона допомагає збільшити ефективність ведення переговорів. У людини
з'являється набір інструментів, які можуть вплинути на партнера, точніше, на
його підсвідомість, щоб він прийняв потрібну точку зору в переговорах.
Головне, що все це відбувається не явно, а як би ненароком.
Фахівці "орудують" жестами та іншими невербальними сигналами
природним чином, що тільки підтверджує правдивість їхніх намірів для
співрозмовника.
Особливості використання невербальних сигналів полягають у тому, що
людині потрібно використовувати їх не сильно явно.
Багато ділових людей вже вивчали основи і більш поглиблені курси, які
присвячені невербальним жестам, так що якщо застосовувати все зайве
показово, то це легко буде помічено і всі дії будуть мати зворотний ефект,
так як людина зрозуміє, що нею хочуть маніпулювати.
У процесі ділового спілкування всі виробляють масу невербальних
жестів, але коли це робиться спеціально, то, особливо у новачків, це
виходить дуже помітно. Таким чином, перед використанням потрібно
вивчити не тільки теорію застосування, але і практику [2].
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Існують різні методи, які використовуються при установці невербальної
комунікації. Сюди може входити:
- Кінесика, як сукупність поз, жестів і рухів, які доповнюють мову,
роблять її більш виразною. Цей метод допомагає підтримувати увагу слухача
та акцентувати ті моменти, які є найважливішими для оповідача. Тут
важливо дотримуватися однозначності тлумачення, так як в іншому випадку
можуть виникнути небажані наслідки.
- Тактильний метод. Якщо співрозмовник знаходиться дуже близько, то
нерідко застосовується метод дотиків. Всі тактильні види невербального
спілкування можна розділити на професійні, любовні, дружні та ритуальні.
Зрозуміло, що в діловій сфері використовуються професійний вид дотику.
Вони покликані викликати більше довіри у людини, але при цьому потрібно
враховувати культурні чинники, які в кожній країні можуть сильно
відрізнятися.
- Сенсорика. В даному методі йде вплив на зону чуттєвого сприйняття
співрозмовника. Це може бути запах, смак, сприйняття колірних поєднань,
відчуття температури і так далі. Саме з цієї причини підготовка зовнішнього
оточення виявляється дуже важливою.
- Проксеміка. В основі цього методу лежить просторове відношення. Тут
значення мають такі речі, як відстань між співрозмовниками. Можна
виділити такі типи проксеміки, як публічна, соціальна, особистісна та
інтимна.
- Хронеміка. На першому місці стає час, коли вигідно затягувати час
зустрічі, або ж прискорювати його.
- Метод паравербальної комунікації включає в себе особливості тембру
голосу, інтонації і ритму мови, які можуть з часом змінюватися [3].
Коли справа ведеться з професіоналами, то культура мови є тим
параметром, який повинен бути у співрозмовників за замовчуванням. Ніякі
невербальні методи не зможуть надати належного впливу, якщо буде
відсутня культурна складова.
Отже, необхідно мати правильну постановку тону, точно вимовляти
слова, не роблячи класичних помилок, вживаючи неправильні
словосполучення і розставляючи наголоси не в тих місцях. Мова не повинна
виходити за рамки ділового спілкування, незважаючи на те, що багато
невербальних методів покликані дружньому розташуванню співрозмовника.
Будь-яке застосування методик вимагає попередньої практики.
Таким чином, невербальна комунікація є важливою складовою
міжособистісного і міжкультурного спілкування. Вона несе велику
інформацію про людину, може проводитися за участю різних сенсорних
систем. Спонтанність і неусвідомленість невербальних проявів дозволяють
довіряти цій мові більше, ніж вербальній. Успішне володіння всіма формами
невербальної комунікації є важливим умінням не тільки на
міжособистісному, але і на діловому рівні.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
В сучасному світі ефективність державного управління залежить від
кадрового забезпечення, яка потребує спеціальної роботи з кадрами, підняття
кваліфікаційного рівня працівників державних органів. Кадрове забезпечення
є частиною кадрової політики держави, тому в основі формування
покладенні відповідні принципи, закріплені законодавством та вимоги, яким
мають відповідати кадри державних органів.
Проблеми та засади формування кадрового забезпечення органів
державного управління висвітлено в працях Я.Ф. Жовнірчик [2], С.
Дембіцька [3], В.О. Зозуля [4], І.В. Шпекторенко [5].
Питання кадрового забезпечення державних органів забезпечується
Указом Президента України № 103/95 від 10 листопада 1995 року « Про
затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та
Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і
організацій». Тому що саме від того, наскільки професійним та здатним до
самовдосконалення буде зібраний кадровий потенціал державної служби в
Україні, залежить діяльність держави та забезпечення прав, свобод інтересів
кожної особи.[1]
Жовнірчик Я.Ф. у своїй праці зазначає, що сучасний стан кадрового
забезпечення державних органів є недосконалим та має необхідність в
змінах. Така потреба пояснюється тим, що робота в державних органах,
зокрема, і в органах місцевого самоврядування, не має належного досвіду та
якісної основи, насамперед законодавчої. Зокрема це стосується
використання не за призначенням коштів, що має слугувати реалізації потреб
громадян.[2, с. 107]
В теперішній час працівник державних органів має бути наділений
певним переліком особистих моральних та психологічних якостей.
Насамперед він має бути авторитетним, проінформованим та освіченим у
всіх сферах, які пов'язані з його діяльністю: економічних законах,
законодавстві про працю, особливостях його регіону, сучасних методах
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управління тощо. Тим не менш, важливу роль відіграє психологічна
сумісність даного представника із колективом, що актуалізує позицію
кожного державного службовця щодо його кар'єрного зростання.
В процесі державного управління важливим є задоволення додаткової
потреби в кваліфікованих кадрах. Саме тому важливо щоб будь-який
державний орган вмів виділяти осіб, що мають професійні навички, бажання
та набір компетентних якостей до управлінської діяльності. Також посиленої
уваги вимагають психологічні аспекти по управлінню кадрами, оцінювання
не лише професійної компетентності, а й поведінкових якостей кандидатів на
посади та працівників органів державної влади в Україні із застосуванням
переліку інструментальних методик.
Підбір кадрів містить цілу систему оволодіння професійних і
психологічних якостей персоналу, що має на меті встановлення його
відповідності нормам робочої посади і підбору з кандидатів того, хто більше
заслуговує на це робоче місце, з урахуванням його кваліфікації, здібностей,
особистих якостей характеру та інтересів організації. Негативними
прикладами у цьому відношенні є використання фальшивих дипломів, які
“засвідчують” високу кваліфікацію їх пред’явників.[3, с. 35]
Загалом кадрове забезпечення органів державної влади в Україні
потребує удосконалення, розробки принципів, що відіграють значну роль у
формуванні державного управління у сфері кадрового забезпечення.
Оскільки кадрове забезпечення потрапляє під постійні зміни, це ускладнює
побудову системи принципів. До наявних вже принципів можна віднести:
принцип верховенства права, патріотизму та служіння українському
народові, гласності, професіоналізм, політичної неупередженості та інші
принципи. Впровадження нових принципів кадрового забезпечення органів
державної влади сприятиме формуванню ефективних змін у системі
державного управління України.
В процесі формування принципів потрібно враховувати, що на їх
формування мають вплив модель демократичного врядування, державне
управління, кадрова політика. Кадрове забезпечення при демократичному
типі врядування повинно мати свої специфічні принципи, але вироблення
нової системи достатньо складне завдання, оскільки результативність
управління досягається за умови поступового застосування всієї системи
принципів та кожного з них окремо.[4, с.12]
Найбільш актуальною якістю кадрів державного управління в умовах
децентралізації в Україні є професійна мобільність. Ця якість формується або
деформується в професійному середовищі і є важливою умовою для того, аби
стати професіоналом. Поняття професійної мобільності за своєю сутністю
виражає сукупність пов’язаних об’єктивних та суб’єктивних факторів
персоналу та відображає якості, притаманні індивіду.
В Україні процес розвитку кадрів органів державної влади та місцевого
самоврядування часто відбувається безсистемно, і лише частковим
виконанням завдань професійного середовища, суб’єктивним оцінюванням
лише певних професійно важливих якостей персоналу. А основні проблеми
починаються з моменту їх добору на державну службу. На даний час
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теперішні підходи до кадрової роботи знижують значення сформованості
ціннісно-орієнтаційних та компетентніших якостей частини апарату.[5, с. 9]
Отже, непослідовність кадрової політики в державних органах, високий
ступінь політизації та корумпованості посадових осіб, недостатність
професійного підходу до підбору персоналу, призводять до зниження
результативності діяльності органів влади, що як наслідок викликає недовіру
громадян, підводить під сумнів можливість якісних та швидких змін в
органах державної влади та місцевого самоврядування.
Хоч в країні вже і створені значні нормативно-правові норми щодо
здійснення адміністративної реформи, організації державної служби,
законодавчого визначення положень про місцеві держадміністрації і органи
місцевого самоврядування, процеси адміністративно-кадрових реформацій в
регіонах відбуваються вкрай повільно.
Основною причиною є те, що реальна система у сфері управління кадрами
характеризується застосуванням неефективних, напрацьованих за радянських
часів «старих» методів роботи, що призводить до відчуження місцевої влади
від громади, відсутності чітких правових норм управління громадами,
низького рівня місцевої ініціативи.
Ситуація з кадрами вкрай важка і через об’єктивні обставини:
недостатньо високий авторитет роботи в державному управлінні,
невідповідність якості послуг запитам населення, а також корупція, якою
просякнуте суспільство, та не зовсім ясна перспектива державної служби.
Важливим є і матеріальний фактор – низька заробітна плата держслужбовців.
Саме тому на теперішньому етапі в Україні головною метою кадрової
політики повинно стати забезпечення високої кваліфікації управлінського
процесу дієвими державними службовцями, здібними забезпечити
процвітання нашої держави. Завдяки цій політиці можна буде виокремити
шляхи, механізми та засоби кадрового забезпечення реформ, якісно
застосовувати інтелектуальні якості працівників, виробити принципи і
критерії підбору кадрів за об’єктивними вимогами, стимулюючи їх робоче та
професійне зростання.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
БЕНЧМАРКІНГ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Сьогодні конкуренція в світі набирає досить глобального характеру і
головною метою багатьох компаній є досягнення світових стандартів. У
теперішніх умовах виникає необхідність в перебудові системи управління
підприємствами. Застосування бенчмаркінгу в системі управління
підприємством є найбільш ефективним інструментом для з’ясування сильних
та слабких сторін підприємства, виявлення на що воно здатне, визначення
перспектив подальшого розвитку тощо.
Бенчмаркінг - один із перспективних та популярних методів управління
бізнесом. Популярність проявляється у можливості швидше і дешевше
вдосконалити бізнес-процеси (у розумінні того, як працюють компанії-лідери
в галузі) й отримати такі ж або навіть вищі результати діяльності [1].
Бенчмаркінг активно використовується багатьма країнами світу для
покращення роботи підприємств, але найчастіше дану технологію
використовують в Японії та США. На відміну від Японії, у США імітація,
чисте копіювання чужого досвіду не сприймається. Бенчмаркінг являє собою
прийнятний спосіб копіювання чужих методів, що дозволяє американським
компаніям відкрито вивчати чужий досвід, при цьому зберегти добру
репутацію, тим самим заощадити час і гроші. Аналітики Американського
фонду (American Quality Foundation) стверджують, що понад 30% великих
американських підприємств регулярно застосовують бенчмаркінг, і цей
показник продовжує зростати. Аналогічна тенденція спостерігається й у
країнах Західної Європи. Більшість українських підприємців бенчмаркінг не
використовують. Українські консультаційні фірми теж не реалізують проекти
з бенчмаркінгу, хоча елементи бенчмаркінгу зустрічаються в багатьох
проектах із вдосконалення методів роботи українських підприємств.
Британський департамент торгівлі і промисловості розробив індекс
бенчмаркінгу - усереднений показник діяльності компанії на різних ринках.
У Великобританії понад 2000 компаній вже використовують індекс
бенчмаркінгу і їх кількість постійно зростає. В Україні ж бенчмаркінг не
зустрів належної підтримки. Про це свідчить результат спроби введення
програми «Українського індексу бенчмаркінгу», що фінансувалася
міністерством у справах міжнародного розвитку Великобританії (DFID). UBI
(Ukrainian Benchmarking Index) - це комп’ютерна програма, що дає
можливість порівняльного аналізу конкретного бізнесу з найкращим його
аналогом. Взагалі процес проведення такого аналізу досить простий. Він
полягає в опитуванні керівників організацій, внесені результатів опитування
в базу даних і програма видає графічне зображення місця розташування
досліджуваної організації як порівняти з іншими учасниками ринку.
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Існує велика кількість проблем, які перешкоджають розповсюдженню
бенчмаркінгу у вітчизняному ринковому середовищі:
- непрозорість середовища господарювання;
- закритість компаній і комплекс «засекреченості»;
- закритий доступ до інформації, яка може бути використана для
порівняння й обміну досвідом;
- відсутність інфраструктури бенчмаркінгу в Україні;
- відсутність «клубів» для пошуку партнерів із бенчмаркінгу;
- наявні системи фінансового обліку й оподаткування, які не дають
змоги отримати реальні дані за показниками;
- пасивність держави у процесі фінансування бенчмаркінгових
програм [3].
Внаслідок цього можна виділити ряд факторів, які зумовлюють вище
наведені проблеми:
1. Значні витрати на здійснення бенчмаркінгу. Зазвичай вище
керівництво підприємств відмовляється від цього інструменту, аргументуючи
це зайвими та невиправданими витратами.
2. Небажання ділитися успішним досвідом. Керівники вважають всі
власні напрацювання комерційною таємницею. За кордоном прийнято
поширювати інформацію про досягнення щодо підвищення фінансовоекономічних показників діяльності. Наприклад, деякі японські компанії
створили успішний вид діяльності - проведення екскурсій на підприємства та
продаж методичних рекомендацій досягнення успіху.
3. Відсутність фахівців із бенчмаркінгу. Вітчизняні ВНЗ не тільки не
готують фахівців у цій галузі, а й не забезпечують належними дисциплінами
у навчальних програмах. Отримані за кордоном знання не адаптовані до
особливостей українського менталітету.
4. Помилкове розуміння бенчмаркінгу. Часто його сприймають як
промислове шпигунство або прояв недобросовісної конкуренції.
Переконлива відмінність між цими поняттями полягає в тому, що інформація
під час шпигунства отримується нелегально, а під час бенчмаркінгу - лише за
згодою партнера.
5. Досвід міжнародних компаній мало адаптований до українських
реалій. Менталітет українського бізнесу, специфіка ведення справ, стиль
управління не дають можливості одержати необхідну кількість показників,
щоб у подальшому порівняти їх з аналогічними, але вже у світовому
масштабі.
6. Відсутність досвіду порівняння. Щоб вберегти себе від хибних
економічних рішень та недоцільних витрат, слід використовувати минулий
досвід здійснення таких проектів [2].
Застосування бенчмаркінгу як засобу для вдосконалення діяльності з
використанням найкращого досвіду відкриває такі перспективні напрями
розвитку, як:
- набуття вагомих конкурентних переваг для захоплення значної частки
ринку та провідних позицій на ньому;
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- отримання чіткого уявлення про власну позицію на ринку та майбутні
перспективи;
- використання досвіду успішних практик для вдосконалення роботи
власного підприємства з метою недопущення відставання від конкурентів і
втрати власних позицій на ринку;
- врахування потреб споживачів під час вибору шляхів розвитку;
- визначення й усунення недоліків, які перешкоджають розвитку
підприємства;
- оновлення знань про власну галузь і конкурентів [4].
У подальшому усвідомлення керівниками переваг бенчмаркінгу дасть
змогу говорити про його впровадження на провідних підприємствах держави.
У перспективі підприємства можуть поліпшити економічні показники,
усвідомити порівняльний стан, одержати стратегічні переваги та збільшити
рівень організаційних знань.
Таким чином, необхідно пристосовувати зарубіжні розробки стосовно
використання бенчмаркінгу до українського ринкового середовища. У
перспективі на основі перейнятого досвіду в Україні відбудеться створення
та підтримка системи безупинних покращень результативності бізнесу.
Українські підприємства матимуть змогу зіставити показники ефективності,
визначити слабкі та сильні сторони порівняно з конкурентами на
національному ринку та зі світовими лідерами.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
У сучасному менеджменті дедалі більше значення мають мотиваційні
аспекти. Мoтивація персоналу є основним засoбом забезпечення
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оптимального використання ресурсів, мoбілізації кадровогo потенціалу.
Основна мета процесу мoтивації – це отримання максимальної віддачі
використання наявних ресурсів, щo дозволяє підвищити загальну
результативність і прибутковість діяльнoсті підприємства.
Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє
підвищенню конкурентоспроможнoсті, продуктивності і, в кінцевому
результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти
підприємству на економічно нoвий рівень розвитку та реалізувати свoї
можливості на вищому рівні.
Дослідження проблеми мотивації праці та використання трудових
стимулів у сфері праці здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні ученіекономісти, соціологи, психологи, демографи, правознавці. Вагомий внесок у
розробку проблеми мотивації праці зробили західні науковці – С.Л. Брю,
Дж.М. Кейнс, К.Р. Макконнелл, А. Маршал, М.Х. Мескон, А. Пігу,
П. Самуельсон та ін. Серед українських учених, які досліджували механізм
мотивації в управлінні персоналом, оцінки персоналу і стимулювання праці в
умовах переходу до ринкових відносин у різних сферах економіки України
можна виділити В. Абрамова, Д. Богиню, Г. Кулікова, В. Мандибура,
Л. Фільштейна, А. Колота, Г. Купалову, М. Маліка.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей мотивації
працівників на підприємстві за сучасних умов.
Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які
спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення
особистих цілей і цілей організаці [3, с. 189].
На даний момент Україна переживає кризу, яка спричинена багатьма
факторами. Українські підприємства також відчули її. Окрім цього, постійні
зміни у конкурентному середовищі, законодавчій базі, інтеграція у
міжнародний простір, постійні зміни на ринку праці обумовлюють
необхідність переосмислення проблем трудової мотивації, яка могла б не
тільки забезпечувати стійкий фінансовий стан суб’єктів бізнесу, а й
позитивно впливати на формування інноваційного, творчого підходу до
розвитку підприємницької діяльності. Від якості мотивації самих працівників
залежить фінансове благополуччя підприємства.
Виділимо наступні проблеми в мотивації українських працівників:
однимз найважливіших недоліків мотивації українських працівників є
відсутність індивідуального підходу в стимулюванні працівників. Наприклад,
використання багатоступінчастої тарифної сітки для працівників,фахівців,
службовців та ін.До основних причин відсутності або недостатності
мотивації на українських підприємствах можнавіднести: брак коштів у малих
підприємств, відсутність необхідної компетенції укерівників, незнання
методів
мотивації,
невміння
проаналізувати
первинні
потреби
працівників,невдалий вибір мотиваційної стратегії, незнання працівниками
завдань, які необхідно виконати і т. д. Це лише частина всіх проблем, проте
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вони є вирішальними. Для їх вирішення потрібен комплексний підхід, який
повинен підібрати керівник(менеджер).
Мотивація праці, як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої
не створює додаткових мотивів до праці. Кожний менеджер мусить виважено
ставитися до визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та сили впливу
факторів мотивованості самого працівника [1, с. 55].
Підприємство, намагаючись зберегти кваліфікований персонал, має
підвищувати рівень оплати праці. Це є позитивним фактором, однак
зростання розмірів заробітної плати не характеризує рівень задоволення
наявних потреб і провадження заходів щодо вдосконалення існуючої
методологічної бази мотивації праці, заснованої на врахуванні національних
особливостей. Однією з першочергових проблем сучасних мотиваційних
систем на вітчизняних підприємствах є розробка й контроль за дотриманням
зіставного зростання ефективності праці всіх категорій працюючих.
Особисті потреби носять активний характер, є спонукальним мотивом
діяльності людини, мають такі напрями розвитку: зростання загального
обсягу та розширення видів; якісні зміни в структурі; підвищення потреб усіх
соціальних прошарків і груп працюючих та пов’язане з цим вирівнювання
соціально – економічних відмінностей у рівні і структурі особистих потреб;
наближення особистих потреб до раціональних науково обґрунтованих
орієнтирів, з одного боку, із змістовністю і корисністю праці, а з іншого – із
самовиявленням і самореалізацією працівника. Статусна мотивація
характеризує становище працівника у виробничому колективі.
У сучасних умовах економічного зростання держави гостро постають
питання щодо мотивації праці. Відсутність вітчизняної теоретичної основи
щодо цього процесу викликає певні непорозуміння та призводить до
запозичення зарубіжного досвіду.
Для керівників є важливим також оволодіння основами кадрової роботи,
її основними принципами і методами. Навчання керівників основам кадрової
політики, включення в програми їх підготовки і підвищення кваліфікації
питань організації управління персоналом, сприяють формуванню в них
усвідомлення важливості правильної, науково обґрунтованої роботи з
людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в остаточному підсумку підвищенню ефективності використання людського фактору на виробництві.
Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що
володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання
цілей організації. Таким чином, керівництво повинне постійно працювати
над підвищенням потенціалу кадрів [2, с. 56].
Доцільно запропонувати наступні заходи щодо покращення систем
мотивації праці на підприємствах нашої країни:
 потрібно ставити перед працівниками чітко сформульовані і досяжні
цілі;
 важливим є систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками
цілей;
 створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці;
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 потрібно орієнтуватися на особисті інтереси працівників, їх
пріоритетність у системі особистих, колективних і суспільних інтересів;
 дисить
важливо
цікавитися
ставленням
людей
до
потенційнихполіпшеньумов їх роботи;
 завжди варто заохочувати ініціативу, а не прагнути вичавлювати зі
співробітників усе, на що вони здатні;
 створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним
підведенням підсумків змагання;
 наділення працівників владними повноваженнями при проведенні
невиробничих заходів;
 залучення працівників до вирішення загальних проблем, що
вимагають нестандартного підходу;
 хороші працівники повинні бачити, що вони отримують
кращувинагороду, ніж ті, які виконують роботу гірше.
Таким чином, сучасний керівник повинен враховувати всі фактори, щоб
забезпечити успішну роботу підприємства. Одним з таких факторів є
проблема мотивації. При формуванні оптимальної системи мотивації
сучасним керівникам підприємств необхідно необхідно використовувати
класичні теорії мотивації і враховувати менталітет українського народу.
Враховуючи нинішню 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 йде в минуле. Але проблема мотивації в Україні на практиці ще
довго буде чекати свого розв'язку.
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ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Діяльність сучасних підприємств показує, що в умовах розвитку
організаційних структур особливе місце в будь-якому колективі займає
конфлікт. Це пов’язано з тим, що конфлікт є невід’ємною частиною
життєдіяльності кожного підприємства. Тому виникає необхідність у
поглибленому
вивченні
сучасних
закономірностей
формування
організаційних конфліктів, способів їх ліквідації та боротьби з їх наслідками.
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Управлінська діяльність, можна сказати, потенційно запрограмована на
протиріччя. Це можна побачити в цілях керівників і рядових працівників, в
існуванні різних організаційних обмежень, діяльності різних розподільчих і
оцінюючих механізмів; реалізація самого управлінського процесу є сама
собою конфліктною діяльністю. Необхідність функціонування організації як
цілісного механізму, а також зростання залежності результативності праці від
функціонування всіх сегментів структури управління цілком об'єктивно
змушує займатися попередженням не просто будь-яких конфліктів, а й
попередженням виникнення самих конфліктних ситуацій [2].
Запобігання або попередження виникненню конфлікту - це комплекс
заходів, спрямованих на відтягування чи недопущення його виникнення, а
також на зниження деструктивного впливу наслідків конфлікту на різні
сторони соціальної системи. Стратегія запобігання конфліктам включає в
себе систему конкретних дій, сукупність етапів і методів управління
конкретними процесами суперечливих взаємин суспільних суб’єктів [1].
Профілактика конфліктів – це сукупність напрямів, методів управління
організацією, які зменшують вірогідність виникнення конфліктів. При
всьому різноманітті причин конфліктів в організації існує всього два підходи
для їх профілактики: це усунення об'єктивних причин для їхнього
зародження і приведення поведінки співробітників до норм, прийнятих у
даній організації.
Основні напрями профілактики конфліктів полягають у раціональній
побудові системи управління організацією та її персоналом, а також в
урахуванні перспектив і стратегічних підходів у цій роботі. Розглянемо
напрямки профілактики конфліктів з урахуванням сучасних тенденцій в
управлінні організаціями. Практика реалізації нижченаведених напрямів
довела, що з їх впровадженням підвищується рівень самоповаги і
самореалізації спеціалістів, керованість колективом, що в цілому призводить
до зниження конфліктної взаємодії. До цих напрямів належать:
- залучення керівників середньої ланки управління до спільного пошуку
рішень;
- удосконалення організаційних структур управління;
- розробка варіантів стратегії управління персоналом в організації;
- управління компетенцією співробітників.
Залучення керівників середньої ланки управління до спільного пошуку
рішень. Однією з причин організаційних конфліктів є незалучення керівників
середньої ланки до процесу управління виробництвом на підприємствах.
Начальники цехів, керуючі відділеннями, які відповідають за організацію
виробництва, повинні бути причетними до прийняття стратегічно важливих
рішень організації. Якщо їх усунути від цього відповідального завдання, то
це спричинить значні труднощі в управлінні колективами, призведе до появи
небажаних чуток, зниження рівнів самооцінки цих керівників, що
зумовлюватиме виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, які за
певних умов можуть перерости в інші види [3].
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Удосконалення організаційних структур управління як напрям
профілактики конфліктів. Недоліки в організаційних структурах управління
часто є об’єктивними причинами конфліктів. Доволі новий напрям побудови
структур управління – створенні мережі малих підприємств, завдяки чому
знижується конфліктна складова в управлінні організацією.
Мережа являє собою підхід до управління організацією, який передбачає
зміну основ побудови структур управління фірмами. Основу взаємодії
організацій, які знаходяться в мережі, становлять договірні економічні
стосунки (переважно на горизонтальному рівні), контракти на виконання
визначеного виду робіт, оскільки входження до мережі не призводить до
втрати господарчої і юридичної самостійності. Спільна діяльність
здійснюється протягом тривалого періоду на основі обраних цілей, які
поділяють усі учасники мережі. Відносини між підприємствами достатньо
гнучкі. При цьому відсутня ієрархія в традиційному розумінні з жорстким
підпорядкуванням
одного
підприємства
іншому.
Центр
мережі
представляють пілоти (найбільш важливі виробничі підрозділи або
підприємства). Вони залежать від субпідрядників, які забезпечують випуск
частини продукції. Загальна мережа діє за принципами кооперації і розподілу
праці. Кооперація передбачає укладання контрактів для отримання
максимуму ефекту від співробітництва. Договірні форми відносин будуються
поступово на довірі і бажанні співпрацювати[3].
У практиці діяльності організацій останнім часом все більшого
поширення набуває такий підхід у роботі з персоналом, за якого працівники
виступають як один з найголовніших ресурсів організації. При цьому
виникає об’єктивна необхідність у розробці стратегії управління персоналом,
що являє собою довгостроковий напрям у роботі з персоналом, який
передбачає розроблення рішень для досягнення мети організації з
формування висококваліфікованого, творчого кадрового потенціалу.
Реалізація стратегії передбачає детальне опрацювання питань повноважень,
що знижує рівень конфліктного протиборства. Ставлення керівників до
конфлікту може бути різним: попередження адміністративними рішеннями,
провокування і стимулювання конфлікту, примирення конфліктуючих сторін
соціально-психологічними методами тощо.
Управління компетенцією працівників як напрям профілактики
конфліктів є частиною управлінської діяльності, пов’язаної з кваліфікацією
персоналу. Суть її полягає у використані узагальненого показника
кваліфікації спеціалістів у вигляді компетенції.
Компетенція являє собою сукупність знань, вмінь і навичок, засобів
спілкування та досвіду творчої діяльності персоналу. Компетенція набуває
практичного змісту лише по відношенню до дії в конкретній ситуації і
поєднує в динаміці складові елементи для адаптації персоналу щодо вимог
посади. Для визначення змісту компетенції необхідно аналізувати всі види
діяльності, передбачені даною посадою, і визначати різноманітні методи
оцінювання цих складових. Володіння компетенцією – це не застійний
процес, оскільки персонал потребує постійного оновлення знань, умінь та
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навичок. Напрями оновлення цих елементів визначає система управління
персоналом. Управління компетенцією здійснюється як на рівні організації,
так і на рівні особистості [3].
Отже, більшість умов і факторів успішного розв’язання конфлікту має
психологічний характер, оскільки відображає особливості поведінки і
взаємодії індивідів. Запобігання конфліктам передбачає не тільки усунення
суб’єктивних факторів конфліктної взаємодії, а й організацію управління
поведінкою персоналу, розроблення підходів для досягнення сподівань
працівників та організації в цілому. Розглянуті методи не вичерпують усього
потенціалу заходів для профілактики конфліктів, необхідно чітко розуміти,
що цьому сприяє все те, що забезпечує збереження нормальних ділових
відносин, зміцнює взаємну повагу і довіру.
Таким чином, завдяки своєчасному вирішенню або запобіганню
конфліктних ситуацій будь-яке підприємство зможе з легкістю досягти
планових фінансово-економічних цілей за рахунок згуртованої та плідної
роботи колективу. Діагностика та управління організаційними конфліктами
повинні стати запорукою успішного функціонування підприємства завдяки
створенню працездатної атмосфери в колективі, де кожен буде себе
комфортно почувати і працювати на максимальний результат.
Список використаних джерел:
1. Яхно Т. П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів : навч.
посібник. Електронні дані. Київ : Центр учбової літератури, 2018. Систем.
вимоги:
Acrobat
Reader.
Режим
доступу:
URL:http://10.0.2.150/docs/CUL/Konfliktolo gia_Yahno_2018.pdf.
2. Штифурак В.Є. Психологія управління та конфліктологія : навч.
посібник. Електронні дані. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ
КНТЕУ, 2017. Систем. вимоги: Acrobat Reader. Режим доступу:
URL:http://10.0.2.150/docs/2017/154_2017/Psykhol. upravl. ta konfliktolohiia.pdf.
3. Попередження і регулювання конфліктів [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:URL:https://studopedia.com.ua/1_377868_tema-poperedzhennya-i-regulyuvannya-konfliktiv.html
Русавська Юлія
Науковий керівник: Горшков М.А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день в українських підприємствах гостро постало
питання про стратегічне управління і планування своєї зовнішньоекономічної
діяльності в умовах мінливих євроінтеграційних процесів. Відповідно, для
забезпечення головної мети будь-якого підприємства – прибутку, потрібно
розглянути роль в формуванні стратегії європейської інтеграції України.
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Значну увагу дослідженню цього питання приділили такі вітчизняні і
зарубіжні вчені, як: В.В. Швед, Л.О. Чорна, Л.В. Пельтек, О.Ю. Пасічна,
О.П. Подцерковний.
Метою даного дослідження є вивчення ролі європейської інтеграції на
послідовно-логічні етапи стратегічного управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства у сучасних умовах.
Стратегічне планування – це кропіткий процес, який вимагає прийняття
рішень вищим керівництвом. Він потрібен для довгострокових перспектив
діяльності підприємства, не тільки в середині країни, а й за її межами.
Виходячи з вище сказаного, прийняті рішення допомагають досягнути цілей
цієї діяльності, тому й ефективно функціонувати в системі євроінтеграційних
процесів.
Економічна інтеграція у європейський простір – це об’єктивний, не
лише фізичного приєднання до тих чи інших європейських структур, а й
створення і розвиток, в середині самої країни, глибоких, стійких
взаємозв’язків та міжнародного поділу праці, створення міжнаціональних
комплексів господарства у межах країни.
Євроінтеграція відкриває перед вітчизняними підприємствами великі
можливості в розширенні зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим вона
несе в собі й істотні загрози, зумовлюючи розмежування країн-членів на
«цивілізаційний центр» і «периферійну зону», поглиблюючи їх
диференціацію в соціально-економічному розвитку [1].
Роль державного управління в формуванні стратегічного плану дій є
дуже вагомою. Послідовність здійснення процесу стратегічного планування
зовнішньоекономічної діяльності підприємства складається з:
1. Проведення збору інформації, щодо зовнішніх чинників з боку
держави, тобто створення умов для експорту чи навпаки його стримування;
2. Проведення стратегічного аналізу, для визначення державного впливу
на підприємство в поточному році порівняно з попереднім;
3. Створення остаточної, на даний період, стратегії виходу підприємства
на новий ринок [2].
Орієнтація підприємств на євроінтеграцію має свої сильні і слабкі
сторони, які визначаються зовнішніми і внутрішніми факторами впливу на
зовнішньоекономічну діяльність підприємства. Наприклад, підприємство
може залучитися підтримкою своєї зовнішньоекономічної діяльності не
тільки держави, а й іноземних інвесторів. Але, з іншого боку, роблячи ставку
на іноземні інвестиції, потрібно враховувати такий ризик інтеграції, як
залежність від зовнішніх чинників та нестабільність розвитку основних
торгівельних партнерів. Зважаючи на це потрібно очікувати переведення
прибутку до країн-інвесторів та розрахунок з боргами.
Україна в сучасному геополітичному та геоекономічному векторі
повинна і далі орієнтуватись на євроінтеграцію. Велика послідовність
взаємозалежних
етапів
в
процесі
стратегічного
планування
зовнішньоекономічної діяльності змушує наші підприємства більш
поглиблюватися в світові тенденції бізнесу, що незмінно приводить до, в
першу чергу, внутрішнього росту і розвитку підприємства в усіх його
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підрозділах і на усіх його рівнях. Але при цьому особливістю такого
планування є не лише створення загальної довгострокової стратегії на умовах
вибору альтернативних варіантів, а й розроблення допоміжних, тобто
функціональних субстратегій, реалізуючи які підприємство зможе якісно
дійти до досягнення (стратегія технічного і технологічного управління
підприємством, стратегія кадрового забезпечення, стратегія розроблення і
впровадження бюджетування, тощо). А кінцевий результат має відповідати
іншим функція менеджменту.
Отже, зважаючи на вищенаведений матеріал, можна стверджувати, що
підприємство, яке націлене на євроінтеграцію повинне враховувати усі
геополітичні, економічні та соціальні чинники. Це потрібно для того, щоб
розробити найбільш ефективний стратегічний план зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, який передбачає чіткий план дій, але в той же час
гнучкий до змін на новому європейському ринку.
Список використаних джерел:
1. Анісімова О.М. Використання стратегічного управління підприємств
у сфері міжнародного бізнесу. Университетская наука – 2013 : сб. тезисов
докладовмеждународной научно-технической конференции : в 3 т.,
г. Мариуполь, 24–27 апреля 2013 г. Мариуполь, 2013. Т. ІІІ. С. 53–54.
2. Слабоспицька О. Ю. Особливості планування стратегії в
зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Наука молода : збірник
наукових праць молодих вчених Тернопільського національного
економічного університету. Тернопіль, 2010. Вип. 13. С. 109–114.
Савчук Віталій
Науковий керівник:Соколовська В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Забезпечуючи ефективність діяльності підприємства через рівень
продуктивності праці, фахові знання та навички, професіоналізм та
новаторство, ставлення до виконання своїх обов'язків, персонал підприємства
став стратегічним його ресурсом. Для керування ними потрібна дієва система
управління та ефективні методи. Сучасна практика менеджменту персоналу
характеризується чисельними теоретичними та практичними розробленнями
щодо формування, функціонування та розвитку систем управління
персоналом. Водночас потенціал використаних методів, способів та
інструментів майже вичерпаний, тому пошук шляхів підвищення
ефективності використання трудових ресурсів зміщується у площину
розвитку інноваційних персонал-технологій.
Ця тема є актуальною, оскільки перехід до управління інноваціями у
формуванні потенціалу робочої сили є глобальною тенденцією у
вдосконаленні управлінських процесів в умовах глибокої інтеграції світового
ринку, високотехнологічних галузей, збільшення конкуренції.
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Дане питання досліджували такі вчені, як Чумаченко М.Г., І. Ансофф,
П. Друкер, Ф. Котлер, А. Томпсон, О. Віханський, В. Оберемчук,
Р. Фатхутдінов та інші. Досліджуючи питання управління персоналом,
науковці визначають теоретико-методичні засади щодо її формування,
рекомендації щодо покращення.
Управління персоналом досить складний і трудомісткий процес, на який
припадають великі витрати: фінансові, тимчасові і людські ресурси. Сама
процедура управління персоналом складається з певних технологій, які
названі HR-технологіями.
В сучасних умовах інноваційний розвиток системи управління
персоналом є ключовим показником ефективного управління організацією,
так як людські ресурси є капіталом організації.
Під інноваціями прийнято розуміти, свого роду нововведення, яке
потребує ринок і втілене у вигляді нової, або удосконаленої продукції чи
технології, практично застосованих і здатних задовольнити певні потреби.
Отже, позитивний результат діяльності організації лежить в
інноваційній системі управління персоналом. Застосування певних
технологій в практиці управління формує інноваційну організацію.
Інноваційна HR-діяльність має специфічні риси, відмінні від загального
поняття нововведення. Будь-які модифікації в управлінні персоналом
спрямовані на вирішення конкретних проблем, відповідно до стратегії
розвитку та місії організації, але прорахувати точний кінцевий результат, до
якого вони можуть привести можливо через існуючі ризики, що стосуються
змін в HR управлінні, а саме провокування конфліктних ситуацій, пов'язані з
протидією співробітників і неприйняттям ними інновацій. Але також зміни в
управлінні персоналом можуть припускати мультиплікаційний ефект, що
виражається у зустрічних перервах в інших підсистемах організації,
внаслідок чого, вони стосуються ключової складової організації персоналу[1].
Будь-який інноваційний процес визначається напрямками і складається з
етапів:
− визначення потреби. Потреба в інновації виникає в залежності від
зовнішніх факторів (конкуренція, зміни в економіці, поява нових
законодавчих і підзаконних актів та ін.), та від внутрішніх (зниження
продуктивності праці, наявність конфліктних ситуацій та ін.).
− розробка інноваційного плану. При розробці інноваційного плану
важливо визначити, зміни, що здатні виправити помилки та недоліки, які
знижують продуктивність праці.
− впровадження. Інновації доцільно впроваджувати поетапно, так як
можливе виникнення опору впровадженню інновацій. Отже, при процесі
впровадження інновацій необхідно застосовувати механізми стимулювання
персоналу для уникнення суперечностей інновацій[3].
В системі управління персоналом слід виділити три основних
інноваційних напрямки:
1. Інноваційний освітній менеджмент - нововведення в підготовці
фахівців в освітньому процесі.
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2. Інноваційний кадровий маркетинг - формування високоефективного
кадрового потенціалу організації.
3. Інноваційний технологічний кадровий менеджмент - нові способи
роботи з персоналом за допомогою застосування нових технологій і сучасної
техніки.
Класичні підходи до управління персоналом схильні до значних змін в
інноваційній організації. Особливо це стосується HR-технологій.
HR-технології - це система методів, прийомів і засобів ефективного
управління людськими ресурсами.
Спочатку слід виділити чотири основних HR-технологій:
− кадрове планування, що включає в себе: відбір і підбір персоналу,
формування кадрового резерву;
− співбесіда, тестування, адаптація та атестація персоналу;
− мотивація і стимулювання персоналу;
− ротація кадрів і управління діловою кар'єрою[2].
В даний час найбільшого поширення набули інноваційні технології на
основі кадрових процесів.
Таким чином, широке поширення в практичному застосуванні отримали
технології навчання і розвитку персоналу, в які входять розробка програм
навчання, розвиток компетенцій та оцінка їх ефективності.
У сучасних умовах триває процес розвитку та оновлення концепції
управління персоналом, при цьому удосконалюються як системи управління
персоналом, так і методи та інструменти, що використовуються. Працівник із
його особистісними та професійними характеристиками від об'єкта
управління перетворився в об'єкт вивчення з метою розробки та застосування
таких технологій, які дадуть змогу створити найкращі умови для реалізації
потенціалу працівників та максимального задоволення їх очікувань та
потреб. З огляду на це, необхідна активізація використання сучасних
персонал-технологій, які відповідають умовам бізнес-середовища, а також
дають змогу вирішувати поточні питання трудової діяльності персоналу,
вони сприяють підвищенню ефективності управління персоналом.
Таким чином, як підсумок, можна відзначити, що ефективне
функціонування організації полягає в інноваційній системі управління
персоналом, так як високопрофесійний персонал - запорука успіху
організації.
Список використаних джерел:
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человеческими ресурсами: сущность, принципы, модель // Креативная
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ЯК ЕТАП СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
На сучасному етапі розвитку підприємництва важливою складовою
стратегічного управління підприємством є формування цілей.
Класична теорія стратегічного планування та стратегічного управління
була започаткована такими вченими, як Ансофф І., Мексон М.Х.,
Томсон А.А., Стрікленд А.Дж., Портер М. та Хофер К.
Питанням стратегічного управління приділяють значну увагу такі
вітчизняні науковці, як Наливайко А.П., Шершньова З.Є., Василенко В.О.,
Ткаченко Т.І., Міщенко А.П., Пастухова В.В. та ін.
Стратегічне планування – це процес формування стратегії, визначення
місії, мети і довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і
засобів їх досягнення на основі раціонального використання стратегічного
потенціалу підприємства і максимального врахування динаміки розвитку
турбулентного зовнішнього середовища[3].
Визначення цілі являє собою конкретний рівень прийняття рішень, що
вимагає опрацювання відповідних стратегічних задач. Стратегія, яка
розроблена для досягнення одних цілей, в свою чергу може бути не придатна
для досягнення інших цілей.
Формулювання цілі має бути чітким та лаконічним, містити у собі такі
елементи:
 якими є головні цілі діяльності фірми?
 хто є основними споживачами продукції фірми?
 які товари (послуги) фірма виробляє для своїх клієнтів?
 на яких ринках або сегментах ринку діє фірма?
 в чому специфіка фірми з точки зору задоволення потреб клієнтів?
 якими є конкурентні переваги фірми?[2]
Цілі розробляються для забезпечення місії і є підпорядкованими їй.
Місія визначає основні напрями та орієнтири для розвитку організації,
забезпечує правовий статус фірми. Усі подальші плани і наслідки діяльності
– похідні від її місії.
Загальна місія має включать ряд компонентів, таких як: вибір
зовнішнього середовища організації; персонал, вимоги до нього, принципи
набору та розстановки кадрів; турбота про виробництво; задоволення потреб
споживачів; політика зростання та функціонування фірми тощо.
Формуючи систему цілей, слід пам’ятати, що вони повинні бути:
конкретними і підлягати вимірюванню, перспективними, охоплювати усі
рівні організації, досяжними та зрозумілими, взаємодоповнюючими і
узгодженими.
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Розробка типових правил та процедур сприяє досягненню намічених
організаційних цілей через те, що вони:
 вказують напрям дій працівникам, які відповідно до досвіду діяльності
з високим ступенем імовірності повинні бути успішними і вести до бажаних
наслідків;
 підвищують ефективність діяльності за допомогою виключення зайвих
повторів процесу;
 дають керівникові можливість точно передбачити, що будуть робити
його підлеглі в конкретній ситуації;
 дозволяють проводити точні порівняння з минулими результатами чи
результатами інших груп (оскільки аналогічні завдання виконуються, як
правило, ідентичним способом, то вони повинні виконуватись кожний раз з
однаковою чи зростаючою результативністю /ефективністю)[1].
Отже можна зробити висновок, що для визначення цілей підприємства
необхідно знайти відповіді на наступні питання: «Хто ми?», «Чого ми
прагнемо досягти?», «За рахунок чого ми плануємо досягти запланованих
результатів?». Від здатності керівника правильно відповісти на поставлені
питання залежить вибір курсу розвитку та визначення місії компанії. Після
визначення загальних цілей потрібно обґрунтовано підійти до визначення
більш конкретних напрямків та визначення стратегії. Процес визначення
стратегії повинен ґрунтуватися на детальному аналізі зовнішнього
середовища та внутрішніх факторів підприємства. Недосконало проведений
аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів призведе до неякісної оцінки
ситуації на ринку і внутрішнього стану підприємства та, відповідно, до
помилок у розробці стратегії та плану реалізації стратегії. Розроблена
стратегія мусить бути достатньо гнучкою. Неможливо на 100% передбачити
як зміняться потреби ринку та за якими факторами (новий товар, нова
державна політика) відбудуться такі зміни. Реальна стратегія підприємства,
крім запланованих дій, повинна включати в себе можливість швидкого
реагування на нові умови середовища, в якому функціонує підприємство.
Список використаних джерел:
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КОНФЛІКТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ:ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ
В наш час, в Україні існує дуже багато підприємств різних напрямків і
оскільки там працює, зазвичай, велика кількість людей і всі вони співіснують
між собою, можуть траплятися конфлікти. Підвищення продуктивності праці
персоналу та його лояльності забезпечує підвищення ефективності діяльності
організації, а також зменшує ризик виникнення конфліктних ситуацій на
підприємстві.
Значний внесок у розробку даної проблеми зробили такі відомі вчені як:
В.Василюк, О.Калмикова, В. Зігерт, Л. Ланге, О. Леонтьев, О. Лурія,
Е. Мелібруд, В.Мясищев, Л. Петровська, А. Петровський, І. Пономарьов.
Питання, пов'язані з вирішенням корпоративних конфліктів, частково
висвітлювали такі вітчизняні вчені-правознавці як: Г.Аболонін, С.Алексєєв,
В.Грибанов, Н.Кузнєцова, О.Курбатов, С.Могилевський, А.Пилипенко,
В.Попов, Ю.Тихомиров, О.Янкова та інші, а також науковці в галузі
конфліктології: Г.Ложкін, Н.Пов'якель, М.Цюрупа та інші. Однак зазначимо,
що майже не існує праць, де б висвітлювався чітко збалансований і
комплексний підхід до вирішення конфліктних ситуацій, особливо через їх
різноманітність та непередбачуваність. Для більшості як працівників, так і
керівників мрія про гармонійну атмосферу в трудовому колективі так і
залишається мрією, а вирішення конфліктних ситуацій часто залишається на
рівні скарг і взаємних звинувачень. Проблема, знаходячись в площині
компетенції керівника, вимагає від менеджера взяти відповідальність за
продуктивну атмосферу в колективі на себе – адже згідно службового
становища він має бути зацікавлений в запобіганні та оперативному
подоланні деструктивних конфліктів.
Коли відбувається конфлікт, керівник зобов’язаний його врегулювати,
щоб це не спричинило руйнівних наслідків. Людина, яка перебуває в
конфлікті, перш за все, отримує психологічний дискомфорт, який, зрештою,
впливає на її здоров’я, виконання власних службових обов’язків, досягнення
особистих цілей, продуктивність праці, що врешті-решт позначається на
досягнені організаційних цілей підприємства. Конфлікт являє собою
найважливішу форму взаємодії працівників, яку потрібно постійно вивчати,
та знаходити методи їх врегулювання.[1]
Набільшості підприємств в основі трудових, організаційних та
міжособистісних конфліктів знаходяться причини наведені в рисунку 1.[3]
Виходячи з нище наведених даних можна стверджувати, що найбільший
ризик виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві створює чинник у
відмінності ціннісних особистісних установок. Також досить важливу роль у
виникненні конфлікту відіграють такі причини як: вікові відмінності,
особиста неприязнь та відмінності в соціальному положенні працівників.
190

Рисунок 1 – Основні причини конфліктів на підприємствах
При вирішенні конфлікту можна застосувати певні техніки, в залежності
від причини виникнення конфлікту, а саме:
– техніка охолодження емоцій конфліктуючих сторін;
– техніка розгляду реальних проблем і бажань(коли приховані причини
конфлікту;
засобом
поліпшення
– техніка
подолання
непорозуміння
спілкування(коли конфлікт є результатом непорозуміння);
– техніка визначення відповідальної сторони та виробка угоди про
прийняття відповідальності(коли людина не бере відповідальності за якісь
дії);
– оцінка відповідного стилю та вибір найкращого(який зі стилів є
доречним у певній конфліктній ситуації);
– техніка ефективного виразу своїх потреб(коли існують особистісні
чинники, які слід врахувати при вирішенні конфлікту;
– вироблення власних ідей або спонукання інших до висунення
пропозицій(коли слід визначитися стосовно альтернатив та можливих
рішень).
Одним із шляхів до врегулювання конфліктних ситуацій і досягнення
консенсусу між конфліктуючими сторонами є збіг інтересів сторін. Як
правило, конфліктуючі сторони, перш за все ,звертають увагу на те,що їх
розділяє, а ще при цьому ігнорують наявність загальних інтересів. В основі
такої поведінки лежить відомий феномен: у свідомості людини на першому
плані те, що заважає досягненню цілей:
– для того, щоб уникнути конфлікту, слід завжди дотримуватись певних
правил:не поводься з людьми так, як ти б не хотів ,щоб вони поводились з
тобою;
– дайте людям відчути їх значущість;
– вирішуючи конфлікт,чітко визначте свою мету;
– хто робить перший крок до примирення , той і виграє.
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Отже, попередження та вирішення конфліктів – це справжнє мистецтво.
Воно не тільки вимагає від людини таких здібностей, як уміння слухати,
аналізувати, розуміти людину, співчувати їй, але й потребує певної
підготовки щодо оволодіння технікою спілкування. І лише оволодівши такою
технікою, можна попередити та уникнути будь-якого конфлікту.
Список використаних джерел:
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні
характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень
на користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають
ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності процеси у
зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового
пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем
якого є стратегія розвитку підприємства.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
формування стратегії розвитку підприємства.
Стратегія підприємства – це процес формування генерального
перспективного напряму розвитку підприємства на основі визначення якісно
нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами
зовнішнього середовища та розробка комплексу заходів, які забезпечують
досягнення [2, с. 96].
Принципи формування стратегії розвитку підприємства:
- орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як
господарської системи та економічні інтереси його власників;
- багатоваріантність можливих напрямів розвитку, яка зумовлена
динамічністю зовнішнього середовища підприємства;
- безперервність розробки стратегії розвитку, постійна адаптація до змін,
що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
- комплексність формування стратегії, узгодженість стратегічних рішень
за окремими напрямами діяльності підприємства, видами ресурсів,
функціями тощо [1, с. 142].
При розробці стратегії розвитку необхідно звернути увагу на те, щоб
стратегія відповідала вимогам, що до неї висуваються. Загалом, ці вимоги є
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індивідуальними для кожного конкретного підприємства чи організації.
Проте в сучасній науці існують певні вимоги – рекомендації, що є
обов’язковими для будь-якої стратегії. На сьогоднішній день можна
визначити такі вимоги-рекомендації до формування стратегій:
1. Ментальна правильність обраної стратегії, тобто знання і розуміння
вказаних принципів ефективної стратегії.
2. Ситуаційність. Ефективна стратегія завжди інтегрує характерні
особливості саме даної конкретної ситуації в ключові фактори майбутнього
стратегічного успіху даної конкретної організації.
3. Унікальність стратегії. Для досягнення майбутнього успіху в
стратегію конкретної організації повинні бути закладені деякі сильні
змістовні компоненти, які в реальній практиці ведення бізнесу роблять її
відмінною від усіх головних конкурентів. Осмислений підхід до стратегічної
унікальності означає цільовий пошук можливостей свого майбутнього
бізнесуспіху там, де ще відсутній доступ конкурентів.
4. Майбутня невизначеність як стратегічна можливість. Майбутнє є
невизначеним в принципі і в цьому джерело розвитку конкретної організації.
Зовнішнє середовище організацій в наш час змінюється все швидше і
передбачити його стає дедалі складніше, тобто воно стає все більш
непередбачуваним.
5. Гнучка адекватність. Для того щоб реалізувати можливості, які несуть
в собі зміни зовнішнього середовища організації, її власні стратегічні зміни
повинні бути адекватні змінам зовнішнім. А ефективна бізнес-адекватність
практично може бути досягнута лише тоді, коли стратегія організації є не
випадковою, а реальною по своїй суті і досить гнучкою [2, с.246].
В свою чергу, формування стратегії діяльності підприємства
здійснюється поетапно (рисунок 1.1).
Основні етапи формування стратегії розвитку підприємства
Усвідомлення місії
Аналіз зовнішнього середовища
Оцінка сильних та слабких сторін
Формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства

Розробка та оцінка стратегічних альтернатив розвитку підприємства
Здійснення заходів щодо реалізації розробленої стратегії
Моніторинг ходу реалізаціїї стратегії

Рисунок 1.1 – Основні етапи формування стратегії розвитку
підприємства
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1-й етап – усвідомлення місії підприємства. Під місією підприємства
прийнято розуміти генеральну глобальну ціль створення та функціонування
підприємства (з точки зору його власників).
2-й етап – вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його
впливу на діяльність підприємства.
3-й етап – оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства
(аналіз
ефективності
господарської
діяльності,
оцінка
конкурентоспроможності підприємства). Сильні сторони – це особливі,
унікальні, оригінальні властивості підприємства або, щонайменше, якості, які
відрізняють її від конкурентів. На такі якості робиться ставка у бізнесі фірми.
Слабкі сторони – це якості, яких не вистачає підприємству проти успішних
конкурентів.
4-й етап – формування системи стратегічних цілей розвитку
підприємства.
Процес
формування
цілей
складається
з
двох
взаємопов’язаних етапів роботи: якісного визначення цілей (наприклад,
завоювання ринку, досягнення достатнього збільшення прибутку для
фінансування діяльності підприємства або входження в нові сфери та ін.).
5-й етап – розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та
їх оцінка [3, с. 350].
6-й етап – здійснення заходів, спрямованих на реалізацію розробленої
стратегії розвитку підприємства: розробка системи функціональних
стратегій; формування політики підприємства за окремими найважливішими
напрямами діяльності; розробка системи тактичних планів ведення
господарсько-фінансової діяльності.
7-й етап – моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її
коригування.
Таким чином, однією з основних проблем при формуванні стратегії
розвитку є вибір способу розвитку підприємства, що пов’язане з відсутністю
чітких визначень і характеристик стратегічних альтернатив у вирішенні
певної задачі. Але для раціонального вибору способу подальшого розвитку
варто провести діагностику підприємства. Першим важливим кроком є
вивчення зовнішнього середовища - це безперервний процес спостереження,
вивчення та контролю дії зовнішніх щодо підприємства чинників із тим, щоб
своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства,
тобто позитивну і негативну дію зовнішніх чинників - політичних,
економічних, науково-технічних, соціальних, міжнародних тощо.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ
Cтaн готельного бізнесу впливає на розвиток індуcтрії туризму загалом,
створення туристичних поcлуг, інші ключові сегменти економіки –
транcпорт, будівництво, зв’язок, торгівлю тощо. За обcягом доходів,
матеріальних та фінанcових реcурciв, кількicтю зайнятих працівників
готельний бізнеc поcідає перше місце в туристичній галузі України. Таким
чином, cтворення виcокоефективного готельного бізнеcу є одним з
пріоритетних напрямів cтруктурної перебудови вітчизняної економіки.
Останнім часом як в теорії, так і на практиці все більшу увагу звертають
на комплексне вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності
готелів, їх ефективне функціонування. Тут головним має бути надання
якісної конкурентоспроможної послуги. Оцінка конкурентоспроможності
готелів і якості їхніх послуг потребує постійного вдосконалення методичного
інструментарію.
Проблемам конкурентоспроможності у сфері туризму та гостинності
присвячені доcлідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед
яких: C. П. Гаврилюк, Л. В. Баумгартен, В. Г. Герасименко,
C.Г. Нездоймінов та Н.М. Кузнєцова, Л.С. Абрамова та О.І. Михайлова тощо.
Метою даного доcлідження є обгрунтування оcновних аспектів оцінки
конкурентоспроможності готелю.
Конкурентоcпроможності підприємства сфери гоcтинності властивий
часовий характер (динамічність). Це означає, що її рівень, досягнутий в
окремий проміжок часу, не може бути довгостроковою характеристикою
ринкової позиції та стимулює підприємства прагнути у максимально
короткий термін реалізувати всі cприятливі ринкові можливості та уникнути
загроз, які виникають у зовнішньому середовищі.
Оcновними завданнями у сфері готельного бізнеcу cтають cтворення
конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності, пошук нових
шляхів розвитку, оновлення власної політики з урахуванням динамічного
ринку готельних послуг, що розвивається [1, с. 83].
Якщо оцінювати конкурентоcпроможність підприємcтва на тактичному
та оперативному рівнях, то потрібно назвати такі характериcтики:
– розширення пропонованого в готелі аcортименту поcлуг, забезпечення
матеріально-технічної бази з їх надання;
– унікальніcть готелю: розташування, унікальні поcлуги, що надаютьcя,
пропозиції тощо;
– ефективніcть процеcу бронювання, продажу поcлуг та пропонованого
cервісу;
– використовувані форми заохочення клієнтів і впливу на них [3, с. 215].
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Конкурентоcпроможність готелю може бути опиcана наступною
формулою:
Конкурентоcпроможність готелю = конкурентоcпроможність готельних
поcлуг + імідж (бренд), де конкурентоспроможність готельних поcлуг =
якість + ціна + обслуговування.
Cаме якість необхідно cьогодні розглядати як пріоритет в діяльноcті
готельних підприємcтв. Під забезпеченням якоcті розумієтьcя процеc
формування необхідних властивоcтей і характеристик поcлуги, здатних
задовольняти або передбачати очікування споживача.
Варто
зазначити,
що
клаcифікація
методів
оцінки
конкурентоспроможності підприємcтва передбачає їх поділ на окремі групи
за певною ознакою. Найчастіше такою ознакою виступає форма
репрезентації результатів оцінки, відповідно до якої виділяють: графічні,
матричні, розрахункові та комбіновані методи [2, с. 161].
Графічний метод оцінки конкурентоcпроможності базується на побудові
багатокутника конкурентоспроможності, конкурентного профілю та карти
стратегічних груп конкурентів. Найбільш показовими прикладами матричних
методів можуть слугувати: матриця «Темпи зростання ринку/частка ринку»
(модель BCG); матриця «Привабливість ринку/конкурентоспроможність»
(модель
GE/Mc
Kinsey);
матриця
«Привабливість
галузі/
конкурентоспроможність» (модель Shell/DPM); матриця «Стадія розвитку
ринку/ конкурентна позиція» (модель Hofer/Schendel); матриця «Стадія
життєвого циклу продукції/ конкурентна позиція» (модель ADL/LC) тощо.
Розрахункові методи оцінки конкурентоспроможності підприємства є
численними. Вони поділяються на: диференційні методи – які дозволяють
оцінити конкурентоспроможність підприємства по окремих аспектах його
діяльності – виробничому, інноваційному, маркетинговому, фінансовому
тощо; комплексні методи – які базуються на комплексному підході до оцінки
конкурентоспроможності підприємства.
Вважаємо доцiльним при оцiнцi конкурентоспроможностi пiдприємств
готельного бiзнесу використовувати комплексний метод, що мiстить аналiз
наступних складових: результатiв фiнансово-господарської дiяльностi,
конкурентоспроможностi готельних послуг та ринкової позицiї пiдприємства
у внутрiшньогалузевiй конкуренцiї [4, с. 80].
На основi вищевказаного можна стверджувати, що управляти
конкурентоспроможнiстю означає забезпечувати оптимальне спiввiдношення
названих складових, направляти основнi зусилля на вирiшення наступних
завдань: пiдвищення якостi продукцiї, зниження витрат виробництва,
пiдвищення економiчностi й рiвня обслуговування. Можливiсть забезпечення
необхiдного рiвня розвитку складових елементiв конкурентоспроможностi
визначається такими базовими виробничими факторами, як технiчний рiвень
готелю, рiвень органiзацiї виробництва послуг i управлiння.
Таким чином, конкурентоспроможнiсть виступає найважливiшим
фактором забезпечення ефективного та прибуткового розвитку пiдприємств
iндустрiї гостинностi. Саме ця категорiя визначає здатнiсть готельних
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пiдприємств функцiонувати не тiльки в поточних фiнансово-економiчних i
полiтичних умовах, а й в умовах фiнансово-економiчної кризи. Тому оцiнка
конкурентоспроможностi готелю є стратегiчно необхiдним та передбачає
сукупнiсть заходiв щодо систематичного вдосконалення послуг, постiйного
пошуку нових видiв реклами, нових груп потенцiйних клiєнтiв, полiпшення
сервiсу тощо.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В сучасних умовах високої конкурентної боротьби у жорстокому бізнесі
витримують лише ті які можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне
обслуговування, або якісний товар. Тому досить важливим фактором успіху
на ринку послуг є якісна робота персоналу на підприємстві.
Сутність управління персоналом, включаючи найманих робітників,
роботодавців і інших власників підприємства полягає у встановленні
організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин
суб’єкта й об’єкта управління. Персонал – весь особовий склад підприємства,
що подає собою групу, об’єднану за фаховими або іншими якостями.
Система управління персоналом – це комплекс цілей, завдань і основних
напрямків діяльності, різних видів, форм і методів роботи, а також
відповідного механізму управління, спрямованого на забезпечення
постійного підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці та
якості роботи [3, с. 552].
Управління персоналом – це складова частина менеджменту, оскільки
всі цілі організації досягаються за допомогою людей. Персонал – це рушійна
сила при вирішенні проблем, пов’язаних з конкурентоздатністю,
економічним зростанням та ефективністю праці будь-якого підприємства.
Підготовка компетентного персоналу, здатного продуктивно працювати,
віддаватися своїй праці, є головним завдання будь-якого керівника, який іде в
ногу з часом.
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Методи управління персоналом (система заробітної плати, принцип
просування кадрів, метод їх добору тощо) є своєрідними «сигналами», які
організація посилає своїм працівникам з метою орієнтації їх поведінки. Всі
методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціальнопсихологічні [1, с. 538].
Соціально-психологічні методи - це способи здійснення управлінського
впливу на персонал, який базується на використанні закономірностей
соціології та психології [2, с. 543]. З огляду на це, вони поділяються на
соціальні й психологічні. Соціальні методи відіграють важливу роль в
управлінні персоналом , вони дозволяють встановити призначення і місце
співробітників у колективі, визначити лідерів і забезпечити їх
підтримку.Психологічні методи направлені на конкретну особу робочого або
службовця і, як правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх
особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, його особі,
інтелекту, відчуттям, образам і поведінці з тим, щоб направити внутрішній
потенціал людини на вирішення конкретних завдань підприємства.
Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як
усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов’язку, прагнення
працювати в певній установі тощо, їх вирізняє прямий характер впливу:
будь-який регламентаційний чи адміністративний акт підлягає обов’язковому
виконанню.
Економічні та соціально-психологічні методи мають непрямий характер
управлінського впливу. Не можна розраховувати на автоматичну дію цих
методів, досить важко визначити силу їх впливу і кінцевий результат. За
допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання
колективів та окремих працівників. Соціально-психологічні методи
управління у свою чергу ґрунтуються на використанні соціального механізму
[3, с. 553]. Прикладом соціально-психологічних методів управління може
служити задоволення і стимулювання персоналу. Щоб зберегти хороших
працівників, слід стежити, щоб вони були щасливі і задоволені, старатися їх
стимулювати для кращого виконання ними роботи, що, у свою чергу,
принесе користь компанії.
Успіх управління персоналом обумовлюється двома основними
чинниками:
1) здатністю організації чітко визначити, що потрібно для досягнення її
мети;
2) здатністю «вгадати», які методи («сигнали») спонукають працівників
на бажану поведінку [2, с. 544].
Обидва завдання однаково важливі і складні, особливо в умовах
постійних змін. Для досягнення мети організації необхідно, щоб працівники
мали конкретні фахові навики і використовували їх. Відомо, що одним з
найважливіших завдань є визначення необхідної виробничої поведінки або її
моделювання, здійснюване на підставі аналізу цілей організації [1, с. 540].
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Методом моделювання виробничої поведінки, що стає все
популярнішим, є метод визначення компетенцій, або створення «портрета
компетенцій». Суть методу полягає у визначенні набору компетенції,
необхідного працівникові для успішного виконання виробничих функцій.
Компетенція – це здатність працівника (або організації в цілому)
відтворювати певний тип поведінки для досягнення цілей організації.
Іншими словами, це якість, що перетворилася на стійку поведінку в робочій
ситуації. Прикладами компетенції можуть бути гнучкість (працівник, який
володіє такою компетенцією, успішно пристосовується та ефективно діє в
мінливих ситуаціях і з різними людьми) або ініціативність (впроваджує нові
підходи і чинить дії, спрямовані на підвищення ефективності, до того
моменту, коли їх зажадає керівництво/організація) [3, с. 553].
Технологія управління персоналом організації охоплює широкий спектр
функцій від прийому до звільнення кадрів. Вона передбачає інформаційне,
технічне, нормативно-методичне, правове і діловодне забезпечення системи
управління персоналом [1, с. 541].
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом
організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів системи
управління організації, оцінки економічної і соціальної ефективності
удосконалювання управління персоналом [2, с. 544].
Отже, пошук і розробка нових систем управління персоналом,
розширення функцій кадрових служб стає нагальною потребою. Сьогодні всі
розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти
конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати
віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне
- людських. Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна
філософія, клімат і настрій обов’язково відбивається на результатах.
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ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Ціна являє собою економічну категорію, що означає грошову вартість
цінність, а саме ціну, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий
купити товар. Використання гнучкого підходу до ціноутворення повинно
бути маневреним та динамічним. Політика ціноутворення здійснюється з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку туристичної
організації.
Ціноутворення в туризмі – це комплексна міра, обумовлена
різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції та складністю чіткої
оцінки майбутнього попиту [2].
Дослідженням різних аспектів розвитку туристичного ринку в цілому і
процесів ціноутворення, зокрема, присвячено праці Ю. І. Апенюк[1],
Р.І. Балашова [2], Л.П. Дядечко [3], О.М. Кальченко [4], О.О. Любіцевої [5],
М. П. Мальської, Т.Д. Павлюк та інші.
Метою даної статті є аналіз сучасних методичних підходів до
формування цін на туристичні послуги, що може слугувати теоретичним
підґрунтям для формування ефективного механізму ціноутворення на
послуги вітчизняних туристичних підприємстві.
Принципи ціноутворення формуються в залежності від встановленої
мети туристичного підприємства та цілей ціноутворення і спрямовані на їх
досягнення. Принципи ціноутворення базуються на комплексному
дослідженні факторів, що мають взаємозв’язок із ціною і впливають на неї.
Основними вимогами до принципів ціноутворення є дотримання
загальних і специфічних (маркетингових) заходів, що забезпечать створення
реальних умов і можливостей для ефективного функціонування
туристичного підприємства.
Внутрішні фактори або цілі ціноутворення полягають в:
- максимізації поточного прибутку від формування і реалізації продукту;
- утриманні позицій на ринку: - досягненні лідерства в якості тур
продуктів;
- завоюванні і підтримці лідерства на ринку туристських послуг;
- прагненні туристської організації до збільшення темпів росту
формування та реалізації, навіть за рахунок зниження доходів;
- бажанні підняти свій імідж (престиж); - зацікавленості туроператора і
турагента в збільшенні своєї частки на ринку туристських послуг;
- бажанні туроператора ухилятися від обвинувачення в монополізації;
- прагненні уникнути банкрутства.
Ринковий (маркетинговий) підхід до визначення ціни в туризмі
припускає вивчення ринку споживачів конкурентів тощо [6].
Насамперед, він ґрунтується на аналізі таких чинників:
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- якісні характеристики турпродукту;
- ступінь новизни турпродукту;
- умови конкуренції; - особливості ринку збуту;
- витрати та розмір очікуваного прибутку;
- імідж підприємства. Ціноутворення у сфері туризму базується на
загальних об’єктивних і суб’єктивних економічних законах, що діють у
суспільстві. Головними з них є закони вартості, попиту, пропозиції, товарногрошового обігу та корисності економічних благ.
Саме вони визначають особливості ціноутворення та цінову політику
туристичного підприємства [1].
При формуванні ціни на туристичний продукт суб’єктам туристичної
діяльності необхідно дотримуватися певних принципів ціноутворення, які
забезпечують методологічну єдність різноманітних методів і моделей
ціноутворення. Важливим елементом теоретичного базису процесу
формування ціни на туристичний продукт є принципи ціноутворення.
Принципи ціноутворення – це постійно діючі основні положення (правила,
закони), що характерні для системи цін і забезпечують методологічну єдність
різноманітних методів ціноутворення і моделей ціни, де модель ціни – це
найбільш принципова форма вираження ціни як економічної категорії і
визначається в першу чергу типом господарської системи [4].
Принцип системного підходу до цін і ціноутворення полягає в
конкретизації виконання таких завдань: - забезпечення узгодженості
економічних інтересів колективу туристичного підприємства з економічними
інтересами споживачів і суспільства загалом; - оперативність пристосування
до вимог ринку туристичних послуг; - цілеспрямований вплив на споживачів
із метою формування у них розумних потреб та підвищення культури
споживання; - наявність фінансових ресурсів у туристичного підприємства
для забезпечення як мінімум простого відтворення.
До основних принципів ціноутворення в туризмі також можна віднести:
- принцип відповідності попиту і рекламі. [6].
Ціни на туристичний продукт повинні відповідати попиту і рекламі. Їх
необхідно орієнтувати не на середнього споживача (туриста), а на визначені
типові групи. Типологію споживання варто розглядати як основу підвищення
ефективності комерційної діяльності туристичних підприємств; - принцип
ефективності реклами.
Ціна на туристичний продукт залежить не тільки від попиту, але й від
ефективної реклами цього продукту. Зазвичай, зниження ціни призводить до
зростання попиту на туристичний продукт, реклама впливає на споживача
туристичного продукту; у свою чергу, поліпшення реклами може сприяти
збільшенню ціни туристичного продукту; - принцип покриття витрат. Ціна
має відшкодувати туристичному підприємству витрати на виробництво,
реалізацію, організацію споживання туристичних послуг і забезпечити такий
розмір прибутку, що дозволив би функціонувати на принципах
самофінансування.
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Для досягнення поставлених цілей з найменшими витратами й
найбільшою ефективністю необхідно вибирати найбільш ефективну цінову
стратегію та її розробку. Ціноутворення в сфері туризму повинно постійно
забезпечувати: 1) високу еластичність цін у різних сегментах туристського
ринку; 2) встановлення розриву в часі між моментами встановлення ціни і
купівлі-продажу турпродукту;
3) встановлення роздрібних цін, тому що вони призначені безпосередньо
для споживання;
4) нездатністі туристських послуг до збереження, внаслідок чого
роздрібні торговці не розділяють з виробниками ризику, пов'язаного з
утворенням нереалізованих запасів;
5) високий ступінь впливу конкурентів (на однакові туристські послуги
діють два рівні цін – внутрішні і зовнішньоторговельні, наприклад тарифи на
транспорт, готельні послуги, обслуговування туристів. Тому, з урахуванням
міжнародних вимог, ціни для іноземних туристів встановлюються на більш
високому рівні, ніж для вітчизняних);
6) встановлення сезонної диференціації цін і тарифів (оскільки попит на
туристські послуги носить яскраво виражений сезонний характер);
7) витратний механізм туристської послуги (ціна не повинна викликати в
покупців негативних емоцій, або пов'язана зі статусом клієнта);
Кожна туристична компанія повинна приймати власне рішення,
враховуючи конкретну ситуацію і уподобання споживачів, які можуть дещо
відрізнятися в різних регіонах світу. Крім того туристичним послугам
України потрібно інтегрувати до кращих стандартів, зменшувати свої
витрати і робити всі умови щоб державне регулювання туристичної галузі
забезпечувало нормальні умови для функціонування туризму. [7].
Сьогодні туристи приїжджаючи в Україну були задоволені відпочинком
і щоб ціни відповідали якості наданих послуг, але на жаль поки що ми
можемо сказати, що ціни є високими на туристичні послуги, а надання
послуг є низьким через недостатність кваліфікованих працівників та низьке
державне регулювання. В Україні потрібно активно переймати і
запроваджувати сучасні методики оцінки туристичної діяльності, для того
щоб туристичному комплексу було легше інтегруватися до світового ринку
туристичних послуг.
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ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Уряд затвердив Положення про Комісію з питань вищого корпусу
державної служби. Положення встановлює порядок та умови роботи Комісії.
Так основними принципами її діяльності є законність, професіоналізм,
прозорість, неупередженість, чесність, колегіальність та обґрунтованість
прийняття рішень. Комісія, зокрема, проводитиме конкурсні відбори на
посади вищого корпусу державної служби (посади державної служби
категорії "А"), здійснюватиме дисциплінарні проваджень щодо них, а також
гарантуватиме та захищатиме їх права. Персональний склад Комісії
затверджуватиметься Кабінетом Міністрів за пропозицією Нацдержслужби.
Постанова розроблена Нацдержслужбою і враховує надані пропозиції та
зауваження громадськості, державних органів та міжнародних експертів.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби — один з органів
управління державною службою в Україні, створення якого передбачене
Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, що набрав
чинності з 1 травня 2016 року[1]. Комісія є постійно діючим колегіальним
органом і працює на громадських засадах.
Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її
персональний склад.
До складу Комісії входять:
1)представник від Верховної Ради України (за поданням Комітету ВР з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу
державної служби);
2)представник від Президента України;
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3)представник від Кабінету Міністрів України (з числа осіб, які
займають посади вищого корпусу державної служби);
4)керівник Нацдержслужби;
5)керівник Національного агентства з питань запобігання корупції;
6)представник Державної судової адміністрації України;
7)по одному представнику від Федерації профспілок та Федерації
роботодавців;
8)чотири представники — громадських об'єднань, наукових установ,
навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до
порядку, що затверджується Урядом.
Комісія:
1)погоджує розроблені Нацдержслужбою типові вимоги до професійної
компетентності державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «А»;
2)проводить конкурс на зайняття вакантних посад категорії «А» та
вносить суб'єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та
другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;
3)розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади
за ініціативою суб'єкта призначення державних службовців, які займають
посади категорії «А», та повідомляє про своє рішення суб'єкта призначення і
Нацдержслужбу;
4)вносить пропозиції суб'єкту призначення щодо переведення
державних службовців, які займають посади категорії «А», на рівнозначну
або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках строкового
призначення;
5)здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які
займають посади категорії «А», та вносить суб'єкту призначення пропозиції
за наслідками дисциплінарного провадження;
6)затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та
посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також
встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника
державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом
України.
Комісія утворена розпорядженням КМУ 13 липня 2016 року[2], до її
складу тоді ж увійшли 11 осіб. Але Положення про Комісію з'явилося
раніше — 25 березня 2016 року[3].
Протягом 2017 року Комісія провела 98 конкурсів на зайняття посад
державної служби категорії «А», визначено 65 переможців[4].
Таким чином, комісію з питань вищого корпусу державної служби
утворено та затверджено з метою виключення корупційних ризиків,
політичного впливу і суб’єктивізму при прийнятті рішення суб’єктом
призначення, сприяння формуванню професійного і кваліфікованого вищого
корпусу державної служби, а також гарантування реалізації громадянами
України права рівного доступу до державної служби, захисту їх законних
прав у сфері державної служби.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
Питання про звільнення персоналу, як правило, виникає тоді, коли
підприємству необхідно або перебудовувати свою діяльність, або
скорочувати. Звільнення персоналу веде до усунення зайвої чисельності,
невідповідності працівників вимогам, прoпoнoваним до виконавців,
зниженню додаткових витрат через низьку прoдуктивність праці і якості, а
тому воно є економічною необхідністю.
Звільнення персoналу – це вид діяльнoсті, який передбачає комплекс
заходів щoдо дотримання правових норм і організаційно-психологічної
підтримки з боку адміністрації при звільненні працівників підприємства.
Система спеціальних заходів, що супровoджують прoцес вивільнення, має
стати функцією, підкріпленою досконалим механізмом її реалізації.
Вихідною позицією в управлінні процесом вивільнення є визначення
серйозності й важливості факту звільнення з таких пoглядів, як вирoбничий,
соціальний, особистий.
У відповідності до трудового законoдавства України основою для
припинення трудового договору є згода обох сторін, закінчення строку, вступ
працівника на військову службу, направлення на альтернативну, невійськову
службу, розірвання трудового договору за ініціативою працівника, з
ініціативи власника або на вимогу профспілкового чи іншого
уповноваженого на представництвo трудовим колективом органу,
переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу,
організацію або перехід на виборну посаду, набрання законної сили вироком
суду, яким працівника засуджують до позбавлення вoлі, виправних робіт не
за місцем роботи, підстави передбачені контрактом.
Критерієм класифікації звільнень є ступінь дoбрoвільності виходу з
організації. Звільнення працівника загрожує реалізації таких трьох функцій:
– матеріального забезпечення життя;
– самореалізації і самовираження;
– формування соціальногo статусу.
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Головним завданням служб управління персоналом у роботі з людьми,
що звільняються, є максимальнo можливе пом’якшення переходу в іншу
виробничу, соціальну чи особисту ситуацію. З цією метою, як показує досвід
закордонних підприємств, ствoрюються спеціальні кабінети, де допомагають
людям у разі звільнення з роботи. Такі кабінети мають назву "outplacement"
(аутплейсмент). Цей термін має два значення:
– нова форма розірвання трудового договору між підприємством і
працівником чи групою працівників;
– комплекс методів і засoбів, які використовують спеціалізовані кабінети
з метою надання допомоги зацікавленим особам під час працевлаштування в
оптимальні строки і за максимально сприятливих умов.
Відомі різні види звільнень персoналу, і в кожному випадку є свої
особливості і свої правила управління цими процесами:
– звільнення за власним бажанням;
– звільнення з ініціативи організації;
– вихід на пенсію.
Порядок звільнення персоналу включає наступні захoди:
– первинна інформація про звільнення;
– співбесіда з працівником і аналіз причин звільнення на кадровій
комісії;
– рішення про звільнення;
– передача місця роботи і внутрішніх дoкументів;
– фінансові розрахунки із працівником, який звільнюється;
– остаточне оформлення кадрових дoкументів.
Документи, необхідні для звільнення працівника:
– особиста заява (з мотивацією звільнення);
– рішення атестаційнoї комісії;
– рішення профспілкового комітету;
– анкета “Звільнення”;
– акт прийому-передачі рoбочого місця;
– акт прийому-передачі матеріальних ціннoстей (для матеріальновідповідальних oсіб);
– документи для службового використання (здаються керівнику);
– наказ про звільнення;
– грошовий рoзрахунок у бухгалтерії;
– трудова книжка (видається робітнику).
У разі необхідності скорочення вирoбництва підприємці здебільшого
вирішують ці проблеми не шляхом звільнення персoналу, а переведенням
частини працівників за їхньої згоди на інші підприємства або і скороченням
тривалості робочого часу на даному підприємстві.
Питання про порядок звільнення з робoти і його оформлення є
надзвичайно важливим зараз, коли, на мою думку, зростає правосвідомість
населення. Воно важливе як для власника підприємства, організації, установи
або уповноваженого ним органу, так і для працівника. Для власника чи
уповноваженого ним органу – тому, що дoтримання формальної процедури
206

звільнення працівника за порушення трудoвої дисципліни зробить
неможливим визнання судом йогo звільнення незаконним, і як наслідку –
поновлення на роботі п’яниць, прoгульників тощо. Для працівника – тому,
що встановлена законодавством фoрмальна процедура звільнення захищає
його від незаконного звільнення.
Розкривши дану тему, можна зробити такі висновки:
– порядок звільнення залежить від того, хто виступає ініціатором
розірвання трудoвих відносин. Якщo ініціатива припинення трудового
договору належить працівникoві, тo він подає заяву на ім’я власника або
уповноваженого ним органу про свoє бажання звільнитись з роботи. Якщо
ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон
передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення
працівника.
– накладення стягнення за пoрушення трудової дисципліни має певну
послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен
дотримуватися.
– інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в
установах і організаціях передбачає правила заповнення трудових книжок
при звільненні працівника.
– оформлення звільнення має такoж певну послідовність, якої власник
чи уповноважений ним орган повинен дoтримуватися.
– при звільненні працівника йому у день звільнення видається трудова
книжка з внесеними відповідними записами і виконується повний
розрахунок.
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В укрaїнcькiй прaктицi дaлекo не cекрет, те, щo прaктичнo кoжнa
кoмпaнiя придiляє першoчергoву увaгу зaлученню i утримaнню крaщих
cпiврoбiтникiв. У бiльшocтi випaдкiв керiвники ввaжaють, щo гoлoвне 207

виcoкa мaтерiaльнa винaгoрoдa, oднaк вaжливу рoль грaє i немaтерiaльний
фaктoр. Кoрпoрaтивнa культурa, кoмaндний дух, хoрoшi вiднocини нa рoбoтi
це цiннocтi, якi не врaхoвуютьcя в бухгaлтерcьких вiдoмocтях, aле caме
зaвдяки їм прaцiвник зaлишaєтьcя вiрним cвoїй кoмпaнiї.
Нa рoбoтi люди прoвoдять бiльшу чacтину cвoгo життя, тoму дoбре
oргaнiзoвaне cпiльне дoзвiлля cпiврoбiтникiв i керiвництвa кoмпaнiї нaйкрaще визнaння трудoвих зacлуг уcьoгo кoлективу.
Кoрпoрaтивнi cвятa вимaгaють дoдaткoвих зуcиль i витрaт, oднaк
oтримaний результaт тoгo вaртий. Тaкi «пoдiї» згуртoвують кoлектив, дaють
мoжливicть керiвникaм пoбaчити в cпiврoбiтникaх людей, a не «кaдри»,
«людcький фaктoр» aбo «реcурc». Людей, якi люблять cвoю cпрaву, знaють її,
мoжуть зaрaди дocягнення цiлей кoмпaнiї прaцювaти з великoю вiддaчею. Це
cпiврoбiтники, a не oфicнa технiкa, гoтoвi зaтримувaтиcя, вихoдити нa рoбoту
в cвятa, прaцювaти в aврaльнoму режимi, якщo тoгo вимaгaють iнтереcи
кoмпaнiї [3].
Кoрпoрaтивне cвятo - oбoв'язкoвий елемент культури кoмпaнiї,
ефективний iнcтрумент фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї прaцiвникiв.
Згуртoвaнicть i твoрчий нacтрiй кoмaнди немoжливo купити зa грoшi. Для
тoгo щoб cвятo не тiльки вдaлocя, aле i принеcлo кoриcть кoлективу, cлiд
чiткo визнaчити цiлi, яких неoбхiднo дocягти. Дocлiдники кoрпoрaтивнoї
культури рекoмендують регулярнo прoвoдити cвятa, ocкiльки це дoзвoляє:
- вcтaнoвити кoрпoрaтивнi нoрми пoведiнки;
- мoтивувaти cпiврoбiтникiв дo нoвих дocягнень;
- виявити прoблеми, зняти нaпруженicть в кoлективi;
- згуртувaти кoлектив (ocoбливo cфoрмoвaний недaвнo);
- вcтaнoвити нефoрмaльнi зв'язки, щo пoлегшують cпiлкувaння;
- прoвеcти дiaгнocтику нacтрoю cпiврoбiтникiв;
- рoзвинути твoрчий пoтенцiaл прaцiвникiв;
- нaгoрoдити крaщих cпiврoбiтникiв, пoкaзaти вaжливicть для вciєї
кoмпaнiї їх вклaду в зaгaльну cпрaву [1].
Нaйчacтiше cклaднicть прoведення кoрпoрaтивних зaхoдiв cпoнукaє
директoрa з перcoнaлу вiддaвaти цю рoбoту нa aутcoрcинг, зaлучaти
зoвнiшнiх прoвaйдерiв. Cпрaвдi, звернення дo кoмпaнiй,щo cпецiaлiзуютьcя
нa oргaнiзaцiї певних зaхoдiв, дaє ряд перевaг [2]. Перш зa вcе, це
кoмплекcний пiдхiд. Рoзрoбку cценaрiю, oблaднaння (aбo oренду)
примiщення, cклaдaння меню i вирiшення iнших cпецифiчних прoблем
вiзьмуть нa cебе фaхiвцi, a не дилетaнти. Oднaк якщo oргaнiзoвувaти
кoрпoрaтивне cвятo cвoїми cилaми, ocь ряд пoрaд, якi мoже дaти
прoфеciйний фaхiвець з oргaнiзaцiї cвяткoвих зaхoдiв:
1. Рoзпoчaти з oпитувaння думoк. З'яcуйте, який вiдcoтoк cпiврoбiтникiв
cхвaлює caму iдею кoрпoрaтивнoгo cвятa. Якщo це дуже невелике кoлo ociб,
неoбхiднo зa певний чac (не менше пiвтoрa мicяцiв) пiдгoтувaти «грoмaдcьку
думку»: рoзмicтити в кoрпoрaтивнiй преci, нa caйтi aбo нa дoшцi oгoлoшень
iнтригуючу iдею cвятa, нaтякнути прo мoжливicть cюрпризiв, пoмicтити
витяги з меню, дaти реклaму реcтoрaну i т. п.
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2. Cфoрмувaти кoмaнду cпiврoбiтникiв, вiдпoвiдaльних зa зaхiд. Вoни
пoвиннi прaцювaти нaд втiленням йoгo iдей в рoбoчий чac i cприймaти цi
зaвдaння як чacтинa трудoвoгo прoцеcу, a не непocильне нaвaнтaження дo
нaявних у них функцiй.
3. Cценaрiй зaхoду бaжaнo узгoдити з керiвникoм, aле нaпиcaти пoвний
плaн кoрпoрaтивнoї вечiрки пoвинен фaхiвець, щoб уникнути «ефекту
Oгурцoвa» з вiдoмoгo фiльму «Кaрнaвaльнa нiч».
4. Примiщення, де буде прoвoдитиcя зaхiд (aбo мicце для вiдпoчинку нa
прирoдi), мaє бути oбoв'язкoвo пiдгoтoвленo. Якщo це виїзд нa прирoду,
неoбхiднo упевнитиcя, щo дo мoменту приїзду cпiврoбiтникiв тaм змoже
рoзтaшувaтиcя веcь кoлектив; пoдбaти прo iнвентaр, рoзвезення пicля зaхoду
тoщo. Якщo це cвятo в oфici, примiщення мaє бути певним чинoм
«перетвoрене», мaти cвяткoвий вигляд, мaти дocить мicця для рoзмiщення
вciх учacникiв [1] .
В oргaнiзaцiї пoдiбних зaхoдiв вaжливa прoфеciйнa oргaнiзaцiя прaктичнo будь-який фoрмaт мoжнa нaпoвнити цiкaвим змicтoм незaлежнo
вiд пoри рoку. Oцiнити пiдгoтoвку дo зaхoду мoжнa зa нacтупними
критерiям:
1. Oригiнaльнicть iдеї. Перекoнaтиcя в тoму, щo cхoжi iдеї не
предcтaвленi в Iнтернетi, не зуcтрiчaлиcя нa зaхoдaх вaших кoлег.
2. Фiнaнcoвi витрaти. При кiлькocтi учacникiв зaхoду дo 50 ociб для
oргaнiзaцiї прoекту неoбхiднa рoбoтa, щoнaйменше, трьoх ociб.
3. Якicть пocлуг кoмпaнiї-oргaнiзaтoрa. Якщo звертaтиcя дo
прoфеciйнoгo oргaнiзaтoрa cвят, пoтрiбнo пoцiкaвитиcя термiнoм рoбoти цiєї
кoмпaнiї нa ринку пocлуг, вимaгaти пoртфoлio.
4. Термiни. Як пoкaзує дocвiд прoведення пoдiбних зaхoдiв, для
нoрмaльнoї oргaнiзaцiї кoрпoрaтивнoгo cвятa неoбхiднo вiд трьoх тижнiв дo
двoх мicяцiв [3] .
Тoму перш нiж плaнувaти зaхiд, неoбхiднo прoяcнити ряд питaнь:
- нa кoгo вoнo рoзрaхoвaне? Cвятo не пoвинен бути безaдреcним;
- якi цiлi зaхoду - нaвiщo вoнo пoтрiбне i чoму без ньoгo не мoжнa
oбiйтиcя;
- cкiльки людей мoжнa видiлити нa йoгo пiдгoтoвку;
- щo aбcoлютнo неприпуcтимo пiд чac прoведення зaхoдiв? Дуже
вaжливo вcтaнoвити нoрми i прaвилa пoведiнки, прийнятнi для вciх без
винятку учacникiв;
- з яким нacтрoєм cпiврoбiтники i гocтi пoвиннi пiти дoдoму?
Неприпуcтимo безтaктним жaртoм aбo невдaлим «cюрпризoм» зiпcувaти
нacтрiй будь-кoму з учacникiв [3].
Caме для cтвoрення зaгaльнoгo нacтрoю cвятa, «cухoгo зaлишку», i
прoвoдитьcя вcя нaпруженa рoбoтa. Зaпрoшення кoмпaнiї-oргaнiзaтoрa - не
пaнaцея. Вoни не зрoблять чудa, якщo керiвництвo кoмпaнiї не змoже
вiдпoвicти, для чoгo cпiврoбiтникaм кoмпaнiї aбo її клiєнтaм пoтрiбнo
cвятo [2].
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Пiдвoдячи пiдcумки, ще рaз зaувaжимo, щo кoрпoрaтивнi cвятa є
чacтинoю coцiaльнoї пoлiтики oргaнiзaцiї. Перевaги пoдiбних зaхoдiв
пoлягaють в зaбезпеченнi гaрнoгo вiдпoчинку cпiврoбiтникiв кoмпaнiї,
уcунення нaкoпиченoї у cпiврoбiтникiв втoми. Крiм кoриcнoгo для кoмпaнiї i
приємнoгo для прaцiвникiв вiдпoчинку, caме в рiзнoмaнiтних кoрпoрaтивних
cвятaх, як i в iнших кoрпoрaтивних зaхoдaх, мoжливo згуртувaння
прaцiвникiв oргaнiзaцiї, рoзвитoк кoмaнднoгo духу, фoрмувaння пoзитивнoї
кoрпoрaтивнoї культури. Дocлiдження пoкaзують, щo мicце прoведення cвятa
великoї рoлi не грaє, уcпiшнicть буде зaлежaти в ocнoвнoму вiд прoгрaми
cвятa, вiд умiння йoгo oргaнiзувaти i прoвеcти, вiд cтвoренoї aтмocфери.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Багато компаній світу бачать своє головне знаряддя в конкурентній
боротьбі та розвитку людських ресурсів і основні капіталовкладення
надсилають не на техніко-економічний розвиток, а на розвиток «людських
технологій». Переважним напрямком у світовій практиці управління
персоналом стає орієнтація на розвиток. У зв'язку з цим виникла необхідність
розробки сучасної концепції управління персоналом, орієнтованої, перш за
все, на розвиток особистісного потенціалу працівників.
В основі сучасної концепції управління персоналом, що відповідає
вимогам як інформаційного типу виробництва, так і самого працівника слід
використовувати підхід до людини як до основи виробництва. Причому під
основою мається на увазі не основний ресурс виробництва. Єльмеєв В. Я.
визначає даний підхід як відтворювальний, що полягає в тому, що людина
повинна бути не тільки умовою, але і передумовою виробництва, і його
кінцевим результатом. Єльмеєв В. Я. підкреслює роль людини як вихідного
початку матеріального виробництва. Він вважає, що при розгляді передумов
виробництва, крім як з індивідів, виходити немає з чого. [1]
Основою планування людських ресурсів слугують цілі підприємства на
найближчу та віддалену перспективу. Планування людських ресурсів
доцільно направити на забезпечення працівників, особистісний потенціал
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яких відповідає вимогам, розробленим керівниками і спеціалістами
конкретного підприємства.
Розглядають два джерела залучення людських ресурсів - внутрішнє і
зовнішнє. Внутрішнє джерело - це люди, які працюють на підприємстві, тоді
як зовнішнє - люди, здатні працювати на підприємстві, але не працюють на
ньому в даний момент. Оптимальним варіантом є поєднання стабільності
трудового колективу з його оновленням.
Набір людських ресурсів проводиться за рахунок внутрішніх резервів,
навчальних закладів, зовнішньої реклами, державної служби зайнятості,
випадкових заяв і рекомендацій та обов'язково супроводжується процедурою
відбору. Мета відбору - звести до мінімуму втрати, пов'язані з розбіжністю
здібностей до праці і особистих якостей людей з можливостями їх
використання при виконанні конкретних видів робіт.
Бажано, щоб процедура відбору людських ресурсів на підприємствах
була зрозумілою, доступною, що не вимагає великих фінансових і
тимчасових витрат, обов'язково містить елементи фізичного і психологічного
комфорту і в той же час забезпечує мінімум помилок. [2]
Сучасне виробництво вимагає не тільки поліпшення умов праці, а й його
збагачення, гуманізації шляхом виключення монотонності і беззмістовності
праці, встановлення в колективах відносин співробітництва і
доброзичливості, посилення уваги до особистості кожного працівника.
Створення в трудових колективах більш гуманного та демократичного
середовища в значній мірі знімає тягар психологічного гніту і втоми.
Сучасному виробництву потрібен не тільки професіонал, який вміє
швидко і правильно реагувати в різних ситуаціях але, перш за все, людина,
член колективу, що володіє ерудицією, широким кругозором, умінням
відстоювати свою точку зору, що володіє навичками міжособистісного
спілкування. Тому необхідно на підприємстві використовувати два види
навчання: професійне і загальнорозвиваюче. Професійне навчання включає
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.
Загальнорозвиваюче навчання направлено на те, щоб дати основи знань з
економіки, права, психології та екології. Для підприємств навчання має
величезне значення, так як дозволяє використовувати власні людські ресурси
без пошуку нових кваліфікованих кадрів. У практиці склалися дві форми
навчання: на робочому місці і поза робочим місцем. Для категорії робітників
найбільш оптимальним є метод навчання на робочому місці, так як цей метод
дешевший і оперативніший, носить індивідуальний характер, забезпечує
тісний зв'язок з повсякденною роботою, полегшує входження працівників у
виробничий і навчальний процес. Навчання повинне відповідати наступним
вимогам: мати випереджальний характер, містити розгляд актуальних
питань, бути безперервним за умови активності учнів і обов'язкову наявність
зворотного зв'язку, гнучким, різноманітним і мобільним, розвивати здібності
до самостійного пізнання. Реалізації цих вимог сприяє створення клімату,
сприятливого навчання, тобто створення умов, роз'яснення людям, яким
чином навчання поліпшить їхнє матеріальне і моральне становище. Мета
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підприємства в плані навчання - поступово перетворитися систему
саморозвитку, яка генерує передовий досвід і втягує в процес творчості,
пошуку, відкриттів весь колектив.
Оцінка діяльності працівників все ще залишається складною справою.
Відсутнє однозначне, теоретичне розуміння, і ще більш складним є
практичне вирішення цієї проблеми. Ефективність оцінки діяльності
працівників залежить від організаційної культури та культури праці. Ступінь
розвитку організаційної культури та культури праці багато в чому
визначається якістю трудового життя і розвитком системи комунікацій
всередині підприємства. Тому, перш ніж оцінювати діяльність працівників,
необхідно спочатку оцінити рівень якості трудового життя і рівень розвитку
комунікацій. Якщо результат виявиться низьким, оцінка працівників буде
свідомо необ'єктивною. [3]
Таким чином, в результаті оцінки досягаються три мети:
адміністративна (розглядаються підвищення, пониження, переведення,
звільнення), інформаційна (інформованість людей про відносний рівень
їхньої роботи, при нормальній постановці цієї справи працівник своєчасно
дізнається про якість своєї діяльності, сильні і слабкі сторони і напрями
вдосконалення професійних якостей) і мотиваційна (оцінка є важливим
засобом мотивації поведінки людей).
Підвищення і пониження означає трудову мобільність в межах даної
професії, переведення і звільнення - перехід від одного виду робіт до іншого.
Процесом трудової мобільності необхідно управляти. Для цього слід:
- вакантні місця за професіями кваліфікованої праці заповнювати не за
рахунок прийому нових кваліфікованих робочих, а за допомогою
переміщення
робочих,
раніше
зайнятих
малокваліфікованою
і
некваліфікованою працею, після попередньої їх підготовки і перепідготовки;
- розвивати технічну творчість, винахідництво.
Виконання даного комплексу заходів призведе до соціального ефекту,
пов'язаного зі скороченням некваліфікованої і важкої фізичної праці,
скорочення чисельності і питомої ваги робітників низької кваліфікації,
збільшення на цій основі заробітної плати і створення стимулів для
підвищення освіти, досягнення соціально-психологічного комфорту в
виробничих колективах.
Всі розглянуті функції управління персоналом можуть забезпечити
реалізацію відтворювального підходу до людини в практичну діяльність
підприємства.
Список використаних джерел:
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ВИРОБНИЧА СТРАТЕГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Виробнича стратегія підприємства є невід’ємною частиною загальної
стратегії та має дуже важливе значення для ефективності ведення
підприємницької діяльності. Сама виробнича стратегія містить ряд важливих
елементів, що дозволяють підприємству успішно реалізовувати загальну
стратегію підприємства. Вона визначає потрібні виробничі потужності для
досягнення запланованих показників, ефективність їх використання, а також
кількість і якість виготовлених, з їх допомогою, товарів і послуг.
Сутність її полягає в тому, що, виробнича стратегія, як одна зі складових
підтримки та конкретизації стратегічних задумів підприємства, є
фундаментом реалізації глобальних планів щодо набуття підприємством
стратегічно значущих конкурентних переваг.
Основні вектори управління виробництвом були вивчені та розроблені
Фредериком Уінслоу Тейлором, американським інженером та фахівцем з
організації виробництва та його науковою роботою «Принципи наукового
управління» («ThePrinciplesofScientificManagement»), яка була видана у США
в 1911 р [1].
Виробнича стратегія підприємства - це підсистема корпоративної
стратегії, що представлена довгостроковим планом конкретних дій щодо
створення і реалізації продукції. Підсистема передбачає використання і
розвиток усіх виробничих потужностей підприємства з метою досягнення
стратегічних конкурентних переваг.
Реалізація виробничої стратегії, як правило здійснюється з огляду на
особливості сегментів ринку та товарних ринків, масштаби виробництва,
орієнтація на кінцевого споживача, індивідуалізація вироблених товарів та
послуг, позиція підприємства на ринку відносно конкуруючих фірм та інші.
Всі ці напрями підготовки до створення і застосування виробничої
стратегії відіграють важливу роль не лише для правильності її створення, але
й для максимізації ефективності використання.
Також, необхідно приділити увагу ряду таких чинників:
1. Розміри капіталу, що необхідно застосувати для здійснення
операційного процесу.
2. Терміни переходу до створення нових видів товарів.
3. Об’єктивне оцінювання споживчої вартості існуючих товарів та
товарів-новинок на ринку.
4. Цінові стратегії для різних видів продукції.
5. Конкурентні переваги в операційній діяльності підприємства та рівень
впровадження результатів науково-технічного розвитку на виробництві.
6. Компетентність, прагнення до введення інноваційних технологій
вищого керівництва підприємства.
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7. Рівень впливу зовнішніх факторів на здійснення діяльності
організації, швидкість розвитку конкурентів, сприятливе чи несприятливе
середовище функціонування фірми.
Ефективна виробнича стратегія має включати 6 основних етапів її
створення.
1. Встановіть складні довгострокові цілі.
Нормальна норма підвищення ефективності часто становить близько 6%
на рік. Багато компаній можуть впоратися з цим рівнем з їх нормальним
потенціалом для розширення. 6% на рік протягом п'яти років є поліпшенням
на 34% за цей період.
Компаніям світового класу вдається зберегти поліпшення виробництва
на 15% на рік. Це відповідає подвоєнню виробництва протягом п'ятирічного
періоду.
Очевидно, навіть однієї мети буде недостатньо. Потрібно встановити
максимальний рівень інвестицій, рівень запасів і загальні витрати.
2. Визначте експерта/консультанта.
Ідеальним експертом є людина, якій ви довіряєте. Це може бути хтось,
хто працює в компанії, або найманим консультантом. Безперечно, експерт
також повинен мати широку базу знань. Виконання подібних завдань раніше
є очевидною вимогою, оскільки це є повним ознайомленням з усіма
аспектами в наборі інструментів. Якщо ми маємо справу з виробничим
процесом, то він також потребує розуміння інших способів отримання
результатів, таких як Six Sigma, IT-рішення, пов'язані з виробництвом,
технічне обслуговування та фінансування виробництва.
Звичайно бажаним є знання конкретної галузі, але найважливішим
аспектом є те, що експерт має досвід роботи з кількох галузей, щоб він міг
розрізняти те, що пов'язано з вашою галуззю і що загалом застосовується [2].
3.Визначте, де потенціал найбільший
Кожна виробнича стратегія повинна базуватися на унікальній ситуації
компанії. Компанія часто зосереджується на витратах і зростанні. Було б
доцільно вивчати фінансову картину, щоб визначити, яка область має
найбільший потенціал.
Дослідити кожну область витрат і оцінити, скільки витрат може бути
зменшено на кожний товар. У деяких галузях найбільший потенціал полягає
у зменшенні споживання сировини або енергії, інших - у витратах на
виробництво виробу, а для деяких - у витратах на технічне обслуговування.
Це допоможе зрозуміти, де слід зосередити свої зусилля.
4.Складіть детальний аналіз ситуації
Наступний крок - скласти комплексний аналіз ситуації. Найкраще
провести детальний аналіз, який охоплює загальну виробничу функцію.
Якщо аналіз занадто поверхневий, то стратегія зможе лише рекомендувати
подальші дослідження, але не дасть жодного напряму. Дії повинні бути
найточнішими в області з найвищим потенціалом для фінансового
поліпшення [3].
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Аналіз повинен мати «жорсткий» і «м'який» аспект. "Жорсткий"
фокусується на вимірюваних факторах і окреслює такі області, як: технічна
спроможність, витрати, включаючи витрати на нестачу, витрати на якість та
технічне обслуговування, час виконання, розмір партії, вимоги до персоналу
та ін. Фактично, «м'який» аналіз може базуватися на інтерв'ю. Вона визначає
інші важливі фактори, які нелегко виміряти. Мета полягає в тому, щоб
отримати уявлення про стилі роботи, культури та співробітництва,
стандартизовані методи роботи, догляд і чистоту обладнання, потужність і
досвід, наявні для виконання необхідних проектів.
Аналізуючи кінцевий матеріал, можна виявити сильні та слабкі аспекти.
Пропозиції щодо вдосконалення можуть бути задокументовані.
5.Розробити стратегію
Стратегія складається з аналізу ситуації, що складено. Експерт разом з
робочою групою розглядає різні сценарії, малює різні макети, обчислює
результати в порівнянні з цілями та оцінює доцільність. Це має бути
постійний процес з багатофункціональним підходом.
Один набір інструментів рідко буде ефективним для досягнення ваших
цілей. Натомість вам часто потрібні всі відповідні інструменти для
ефективного досягнення ваших цілей.
Отже, виробнича стратегія є складовою загальної стратегії підприємства,
і є надзвичайно важливою для досягнення цілей організації. Для створення
високоефективної виробничої стратегії підприємства, необхідно звернути
увагу та дослідити ряд факторів, що відіграють ключові ролі діяльності
фірми.
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МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Мотивація персоналу всі часи була необхідністю будь-якої, як малої
фірми, так і великих підприємств та корпорацій. Оскільки всі роботодавці
хочуть
мати
високоефективного,
кваліфікованого,
ініціативного,
зацікавленого в отриманні якісних та кількісних результатів проробленої
роботи працівника, виникає потреба у вивченні функції мотивації як такої та
підбір тих, чи інших інструментів мотивації, що стануть стимулом до праці.
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Мотивація з точки зору управління являє собою внутрішнє спонукання
персоналу до виконання своєї роботи, досягнення виробничих цілей [1].
Генрі Форд казав, що, «лише два стимули змушують людей працювати:
бажання заробітної плати та страх її втратити». Такий вид стимулювання
працівників може мати як негативні, так і позитивні наслідки, адже кожен
працівник є індивідуальним та потребує особливого підходу.
Менеджери, що бажають забезпечити успішне виконання стратегії
підприємства повинні знати, що працівники, ймовірно, працюватимуть
виключно ефективно у наступних обставинах:
- коли існує висока ймовірність того, що їхні зусилля призведуть до
певних досягнень;
- коли існує висока ймовірність, що досягнення призведе до реалізації
заявлених цілей;
- коли існує висока ймовірність того, що керівництво помітить їх
досягнення і що вони будуть винагородженні в тій чи іншій формі [1].
В основу цих принципів мотивації працівників покладено теорії Р. Стірса і
М. Портера.
Якщо ж дослідити основну причину, через яку мотивація дійсно працює,
можна виділити потреби людини, те чого вона прагне, бажає і потребує.
Оскільки, будь яка людина має як фізіологічні так і психологічні, пов’язані
між собою потреби, вони і є рушієм мотивації.
Абрахам Маслоу ще у 40 рр. XX століття сформулював теорію мотивації
працівників, в основі якої лежить відома піраміда потреб. Відповідно до тих
типів потреб, а саме: фізіологічних, потреби в безпеці, підтримці,
самоствердженні та самовираженні формуються певні види мотиваційних
інструментів для працівників. Необхідно виділити 5 видів мотивації
підлеглих:
- матеріальна мотивація;
- нематеріальна мотивація;
- залучення до процесу прийняття рішень та управління;
- розвиток трудової кар’єри;
- поліпшення якості умов праці.
Система мотивація персоналу є широко розвинена та удосконалена в
США, Японії, та країнах Західної Європи, які в свою чергу сформували три
моделі мотивації персоналу: американську, японську та західноєвропейську.
Дані моделі є загальновідомими у світі і застосовуються не лише на
підприємствах в країнах, де вони виникли, а й далеко за їх межами.
Звісно ж, що кожна людина є особистістю, відрізняється за своїми
цінностями, бажаннями та вподобаннями. Саме тому виникає необхідність
застосування різних методів стимулювання персоналу до різних працівників.
Тип мотивації – це переважна спрямованість діяльності індивіда на
задоволення визначених потреб. Таких типів може бути багато залежно від
мети дослідження. Виділяють три основних типи мотивації працівників
(табл.1).
216

Таблиця 1–Основні типи мотивації персоналу
Типи мотивації персоналу
Типи працівників
Характеристика
I тип
Орієнтовні на суспільну
значимість праці та змістовність
II тип
Переважно орієнтовані на
нетрудові цінності та оплату
праці
III тип
Мають збалансоване значення
цінностей

В Україні найбільша частка працівників належать до II типу
працівників, менша частка працюючих відноситься до III типу, і найменша
частка припадає на I тип. Таку ситуацію можемо пояснити нестабільним
політичним становищем у країні, низьким рівнем економіки, незадовільною
купівельною спроможністю споживачів, низьким рівнем якості життя.
Матеріальну мотивацію трудової діяльності необхідно вважати
похідною від комплексної дії цілого ряду макроекономічних та
мікроекономічних чинників, у тому числі:
- рівня заробітної плати та її динаміки;
- наявності прямої залежності рівня заробітної плати від кількості, якості
й результатів праці;
- диференціації заробітної плати на підприємстві й суспільстві загалом;
- структури особистого доходу;
- матеріального забезпечення наявних грошових доходів та деяких
інших[2].
Обираючи інструменти мотивації персоналу слід звернути увагу на
глобальні, складені історично чинники, такі як, менталітет народу, рівень
життя та ін. Поки що, матеріальне стимулювання трудової діяльності для
працівників нашої держави залишається найефективнішим і найбажанішим.
Оплата праці залишається гострою проблемою вже останніх кілька
років, і має багато загроз для майбутнього економічного розвитку України,
починаючи нестачею персоналу робітничих професій, завершуючи «відтоком
мізків». Одним з перших, хто послідовно доводив неефективність і
порочність обмежувальної політики стосовно заробітної плати був відомий
американський вчений М. Портер, який писав: «Політичні рішення, що
спрямовані на уповільнення росту заробітної плати часто виявляються
помилковими». Необхідно створювати ріст заробітної плати, що йде тісно
пов’язаний з продуктивністю праці або певним чином випереджує її. Даний
підхід створює сприятливі стимули до пошуку більш новітніх джерел переваг
в конкуренції і впливу на неї в галузях і сегментах з виробництвом більш
складного характеру. Підвищення заробітної плати призводить також до
зростання купівельної спроможності, яка дає можливість купувати більше
товарів вищої якості та краще задоволення потреб працівників[3].
Отже, мотивація трудової діяльності персоналу є одним із
найважливіших принципів функціонування успішних та прибуткових
компаній, і застосовується у комплексі, відповідно адаптована до специфіки
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діяльності підприємства та необхідних результатів. Для країн з ринковою
економікою найбільш високу ефективність забезпечуватиме матеріальне
стимулювання працівників.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ЗАВДАННЯ КОНТРОЛІНГУ
В сучасних умовах ефективність діяльності підприємства залежить від
доцільного використання необхідних йому для функціонування ресурсів, що
вказує на закономірність переходу до оптимальної системи управління
витратами. Існує декілька основних причин, які примушують підприємства
постійно працювати над оптимізацією своїх поточних витрат та шукати
курси економії ресурсів: створення додаткових грошових резервів для
інвестування у особистий розвиток, необхідність зменшення собівартості
продукції або послуг для зміцнення конкурентних позицій виробництва на
ринку, а також збільшення обсягів виготовлення продукції. Актуальність та
висока соціально-економічна цінність проблеми управління витратами як
завдання контролінгу зумовлює закономірність ґрунтовного дослідження та
визначення оптимальної структури граничних витрат, їх ролі в розширенні
виробництва та максимізації доходу.
Дослідженням проблем контролінгу та оптимізації витрат на
підприємстві, знайшло своє відображення у працях вітчизняних економістів:
Я.В. Леонтов, Ю.С. Герасиминко, Я.Д. Качмарко, О.С. Верещинцька,
О.М. Костенко, І.А. Шапіро, К.Ф. Ковальчук, О.Г. Шпикуляк та інших.
Економічний словник Й. С. Завадського, дає наступне тлумачення
терміну «контрлінг», а саме: контролінг – функціональний інструментарій,
який охоплює методи планування, управління процесами і контролем,
необхідний для прийняття управлінських рішень на підставі збору та обробки
інформації, насамперед, даних бухгалтерського обліку. [4].
За економічною суттю витрати є грошовим виявленням витрачених за
певний період факторів виробництва, необхідних для здійснення
підприємством своєї виробничої і реалізаційної практики, тобто витрат
різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових
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ресурсів) у процесі обігу і розподілу продукції, виробництва, до витрат також
варто відносити втрачені економічні вигоди, пов’язані з упущеною
можливістюнайоптимальнішого застосування своїх ресурсів.
Під поточними витратами зазвичай розуміють ті витрати підприємства,
що безпосередньо пов’язані із реалізацією основної мети діяльності
підприємства – виготовлення та реалізації продукції, та включають: витрати
на придбання сировини, провідні та допоміжні матеріали, оплату праці,
загальновиробничі та накладні витрати. Поточні витрати в основному
грошову та матеріальну форму. Але для оцінки його результатів діяльності
основною є грошова оцінка витрат, яка виражає вартість продукції [1].
Сучаснi методи оптимiзацiї витрат мають бути гнучкими, простими у
використаннi, надавати в оперативному порядку необхiдну для прийняття
управлiнських рiшень iнформацiю. При цьому оперативнiсть iнформацiї є
дуже визначним аспектом, оскiльки вчасний вплив на рiвень виробничих
витрат i формування собiвартостi продукцiї імовірний тiльки при такiй
органiзацiї облiку, при якiй причини змiн собiвартостi, допущення
перевитрат i отримання економiї виникають не тiльки шляхом аналiзу
звiтних калькуляцiй, але й у процесi господарської дiяльностi на пiдставi
первинної документацiї та поточних облiкових записiв.
В свою чергу, нами поділяється думка дослідника Ляшенко А. Ф.,
стосовно того, що оптимізація витрат – це суцільний процес планування,
аналізу, обрахунку та контролю витрат, прийняття управлінських рішень
щодо чергової економічної політики виробництва з використанням методів
мотивування робітників відповідно до сформованої організаційної структури
[2].
Як стверджує Костенко О.М. планування витрат реалізують з ціллю
визначення необхідного їх ступеня для забезпечення ефективної діяльності
підприємства та обрахування ступеня рентабельності; облік – передбачає
спостереження, ідентифікацію вимірювання та реєстрацію фактів витрачання
ресурсів у процесі господарської діяльності виробництва; аналіз
здійснюється з метою визначення ступеня раціональності затрат та оцінки
впливу відповідних чинників на їх рівень; організація та контроль – це
визначення місць формування витрат та центрів відповідальності для
відслідковування причин надвитрат або економії та виявлення
відповідальних за це осіб; прийняття рішень у сфері витрат здійснюються з
метою обґрунтування доцільності виготовлення окремих видів продукції,
виборі техніки та технології, формуванні товарного асортименту
виробництва тощо [1].
Для скорочення витрат пiдприємствами найчастiше пiдприємства
здiйснюють оптимiзацiю витрат. Заходи
щодо оптимiзацiї витрат
пiдприємства можна відобразити наступним чином:
1. Пiдвищення технiчного рiвня виробництва, яке забезпечується
впровадженням нової, прогресивної технологiї, застосуванням нових видiв
сировини i матерiалiв; використанням iнновацiйної технiки та обладнання;
автоматизацiєю i механiзацiєю виробничих процесiв.
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2. Удосконалення органiзацiї виробництва i працi за рахунок змiни форм
i методiв працi, вдосконалення апарату управлiння, скорочення витрат на
нього, а також зниження транспортних витрат.
3. Змiна номенклатури та асортименту товарiв, зокрема зниження їх
матерiаломiсткостi i трудомiсткостi.
4. Використання безвiдходних технологiй виробництва, бiльш дешевих
матерiалiв.
5. Створення нових цехiв, виробництв i виробничих одиниць,
диверсифiкацiя виробництва.
6. Використання альтернативних методiв оптимiзацiї витрат:
- розмежування витрат на виробництво нестандартної продукцiї i
продукцiї вищої якостi;
- застосування єдиної системи калькулювання витрат на всiх стадiях
життєвого циклу продукцiї;
- чiтке видiлення витрат на управлiння, пiдготовку i оновлення процесу
виробництва i т.д.
7. Аналіз причин браку та зниження собiвартостi за рахунок
скорочення втрат вiд браку i iнших непродуктивних витрат, що дасть
можливiсть скорочення i бiльш рацiонального використання вiдходiв
виробництва [2].
З одної стороні, зменшення витрат підвищує економічну ефективність
діяльності підприємства, але з іншої – може привести до погіршення якості
пропонованих послуг. Тому основний принцип зменшення витрат – не
нашкодити, адже більшість затрат напряму діють на досягнення
підприємством своїх заданих цілей. Якщо погіршити відрахування на
амортизацію будівель і обладнання, то збільшиться тривалість виробничого
періоду, оборотність головних виробничих фондів; скорочення витрат на
матеріали може негативно позначитися на якості продукції, а зниження плати
й соціальних виплат – недопустиме [3].
Таким чином, для оперативного функціонування підприємства,
менеджери зобов'язані надавати важливу увагу налагодженню системи
управління витратами та впорядковувати більш нові заходи і шляхи
оптимізації витрат, необхідно вивчати і застосовувати практику зарубіжних
кооперацій,особливості витрат як предмета контролінгу полягають в їхній
різноманітності, стабільній зміні під впливом внутрішнього та зовнішнього
середовища, різній динаміці в різні періоди часу. Головним напрямом
діяльності в сучасних умовах підприємства є ефективний підхід до
оптимізації витрат, визначення оптимальної спеціалізації виробничих
потужностей, реконструкція й технічне переоснащення виробництва для
підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасний стан економіки України характеризується погіршенням
господарської діяльності більшості підприємств. Це вимагає удосконалення
процесів планування діяльності підприємств, формування нової стратегії їх
розвитку. Темпи змін в економіці набули значних розмірів, що зробило
стратегічне планування єдиним способом формального прогнозування
майбутніх проблем і можливостей. Відкрита система підприємства, як його
нова якість в ринкових умовах, та пряма залежність від взаємодії попиту та
пропозиції обумовлюють необхідність створення системи планування і
управління підприємством, здатної швидко і ефективно реагувати на ринкові
потреби.
Значний внесок у становлення та розвиток стратегічного планування
зробили І. Ансофф, Р. Акофф, М. Портер, Г. Хамел, Г. Мінцберг, А. А.
Томпсон та інші, наукові розробки яких покладені в основу теорії
стратегічного планування.
Метою
даного
дослідження
є
обґрунтування
особливостей
стратегічного планування на підприємстві в сучасних умовах.
Стратегічне планування – це планування продуктивної діяльності
підприємства на певну стадію, з визначеними цілями і їх змінами через
нестабільний ринок, а також реалізації даних цілей і задач відповідно до його
потенціалу [4, с. 66].
Враховуючи, що стратегічний план є відображенням генеральної лінії
розвитку підприємства на далеку перспективу і що при його розробленні
проводився аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства у
всіх його напрямках, вірогідно, що такий план торкається усіх сфер
життєдіяльності підприємства і навіть прогнозує розвиток зовнішнього
оточення [1, с. 55].
Більшість західних і східних підприємств використовують стратегічне
планування для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які
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сформувались зовні та в середині підприємства. Основні передумови
переходу до стратегічного планування наступні:
− необхідність реакції на зміни умов функціонування підприємств;
− потреба в об'єднанні різних напрямків діяльності підприємства в
умовах розвитку процесів децентралізації та диверсифікації;
− наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність
їхньої підтримки або створення їх;
− посилення конкуренції;
− інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв'язків з підприємствами, які
використовують систему стратегічного планування;
− наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати
складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління [3, с. 66].
Головним призначенням стратегічного планування є моделювання
наступних змін господарської системи і її оточення з точки зору деякого
бажаного стану й координація впливу усіх деталей системи для досягнення
цього бажаного стану.
Основними перевагами стратегічного планування є:
− зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване
осмислення рішень з прогнозуванням їхніх наслідків;
− орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто
допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень;
− визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін
діяльності підприємства, врахування їх при встановленні цілей і
формулюванні стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні;
− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між
поточною та майбутньою діяльністю [2, с. 90].
На даний час, мету та цілі діяльності, кожне підприємство вибирає
самостійно. Необхідними умовами правильного вибору цілей та стратегії
підприємства є аналіз зовнішнього середовища з метою визначення
можливих загроз і аналіз внутрішнього середовища підприємства з метою
з'ясування його слабких та сильних сторін.
Взаємовідносини у діловому світі все більш ускладнюються: змінюється
масштаб конкуренції, умови конкурентної боротьби, усе скоріше
оновлюються технології, змінюються потреби та смаки споживачів. У цих
умовах забезпечення ефективної діяльності підприємства без стратегічного
планування стає неможливим.
Таким чином, стратегія діяльності підприємства становиться життєво
необхідним управлінським інструментом, за допомогою якого фірма може
протистояти зміні умов навколишнього середовища. Необхідність
стратегічного планування полягає в тому, щоб зробити оперативні, поточні
управлінські рішення науково обґрунтованими в умовах економічної
невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища існування
підприємства.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасне життя позначене докорінними політичними, соціальнокультурними, економічними змінами. Формується середовище в якому
менеджмент набуває особливого значення для будь-якої організації. Зміни в
техніці та технологіях, зростаючі вимоги споживачів вимагають від сучасних
менеджерів всіх рівнів управління, нових знань та навичок, які б відповідали
вимогам часу. Використання сучасних методів менеджменту для
удосконалення управління підприємством посідає центральне місце в
дослідженнях науковців. Визначення основних методів необхідних для
вдосконалення управління організацією стає все більш актуальним і саме ця
тема набуває першочергового значення.
Даною проблематикою займалися такіфахівці в області менеджменту та
управління, як Р. Акофф, О.С. Анісімов, Т. Брайан, А. К. Гаст, П. Дод,
П. Друкер, С. Кові, Г. Мінцберг, М. Портер, Ю. Сафонов, Ф. У. Тейлор.
Методи управління підприємством полягають в реалізації принципів і
функцій менеджменту. Методи менеджменту – це способи здійснення
управлінської діяльності, що використовуються для досягнення цілей
компанії, реалізації завдань і її стратегій. Головна орієнтація цих методів – це
людський фактор, персонал, тобто як ефективно він використовується на
підприємстві.
У практиці управління, як правило, одночасно застосовують різні
методи і їх поєднання. Так чи інакше, але всі методи управління органічно
доповнюють один одного і постійно знаходяться в динамічній рівновазі.
Отже розглянемо деякі сучасні методи управління підприємством та
бізнесом.
Програмно-цільовий метод – сучасний метод управління складними і
економічними системами самого різного рівня (від національної економіки
до великої і середньої компанії), заснований на системі ППБ – плануванняпрограмування-бюджетування (planning-programming-budgetingsystem).
ППБ – система управління компанією, що забезпечує рішення її
цільових установок при орієнтації на мінімальне використання фінансових
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ресурсів. У відповідності до цієї системи керівництво компанії при
здійсненні своєї діяльності має враховувати:
– поставлені цілі;
– види діяльності (заходи), необхідні для досягнення цих цілей;
– ресурси, необхідні для здійснення цих видів діяльності;
– результати, які будуть досягнуті.
Ця система є антиподом традиційного способу виділення і використання
фінансів компанії, коли керівництво класифікує витрати за двома критеріями:
хто здійснює витрати і як витрачаються кошти (виплата платні, закупівля
обладнання і т.д.). В системі ППБ витрати класифікуються відповідно до
цілей функціонування і розвитку компанії, які досягаються при здійсненні
тих чи інших видів витрат (бюджетна програма).
У сучасному менеджменті досить широко використовується метод
програмного управління за цілями, коли кожен керівник, від вищої до
низової ланки, має чітко сформульовані цільові установки. Діючи відповідно
до них, він забезпечує цільову орієнтацію і ефективну роботу свого
підрозділу.
Система управління за цілями – дієвий інструмент управління
складними економічними системами, проте даний інструмент не приносить
успіху в погано організованій компанії, де цілі прийнято передавати«згори»,
не залучаючи до їх розробки та узгодження керівників інших рівнів.Важко
очікувати від цієї системи успіху, якщо немає особистої мотивації
працівників, відсутня необхідна для управління інформація і не
налагоджений контроль.
Впровадження нових інструментів управління, таких як система
збалансованих показників (BalancedScorecard) (що сприяє поліпшенню
внутрішньої координації при визначенні стратегічних цілей і їх досягненні)
та
управління вартістю (valuebasedmanagement) (з метою посилення
орієнтації підприємства на зовнішні очікування (інвесторів))дали можливість
створення гнучкої структури управління ефективністю підприємства
(PerformanceManagement).
Наступним сучасним методом менеджменту є безбюджетне управління
(BeyondBudgeting). Це інноваційний методичний інструмент управління
підприємством. Даний інструментзасновується на наступних принципах:
1. Управління та прозорість:
– цінності – поєднання людей спільною метою, а не просто загальним
планом;
– управління – в управлінні потрібно керуватися загальними цінностями
і здоровим глуздом, а не розписаними до дрібниць правилами;
– прозорість – інформаційний простір компанії має бути відкритим і
прозорим без непотрібних обмежень і нагляду.
2. Відповідальні групи:
– команди – організація всеосяжної системи відповідальних груп
співробітників;
– довіра – команди співробітників саморегулюються;
– відповідальність – відповідальність базується на зрозумілих умовах і
оцінках колег, а не на ієрархічних відносинах.
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3. Цілі і заохочення:
– мета – спонукання співробітників ставити сміливі цілі;
– заохочення –заохочення до ефективної праці, що не прив’язна до
виконання фіксованих плановихзавдань.
4. Планування і звітність:
– планування – безперервний і всебічний процес, а не щорічний набір
вказівок від керівництва;
– координація – всі взаємодії повинні координуватися оперативно, а не
раз на рік при складанні бюджету;
– ресурси – забезпеченість доступності ресурсів в потрібний час.
– звітність – механізми інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішеньґрунтуються на регулярному оперативному зборі даних
про роботу компанії, а не на бюджетних відхиленнях.
Безбюджетне управління відкриває нові можливості для стратегічного
управління підприємством з переходом до гнучкого розподілу ресурсів.
Внаслідок цього спрощується і стає більш еластичним оперативний процес
планування і управління підприємством при одночасному скороченні витрат.
Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що правильно
підібрані методи управління підприємством є запорукою ефективної
діяльності організації на ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ РІШЕНЬ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ
Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської
діяльності та державного управління в тому числі. Управління ризиками
супроводжує даний процес і в формуванні політики, і в аналізі державних
витрат, і в плануванні та управлінні програмами, і в управлінні службами та
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проектами. Управління ризиками являє собою перелік спеціальних
аналітичних і прикладних заходів, які спрямовані на ухилення від ризиків, їх
попередження, страхування, а також вироблення стратегій, що дозволяють
зберегти пріоритети та поставлені державою цілі, мінімізувати можливі
збитки від прийнятих рішень.
Вагомий внесок у дослідження проблеми прийняття управлінських
рішень в умовах невизначеності та ризику зробили такі іноземні науковці, як
Д. Дерлоу, Ф. Найт, Г. Саймон, Р. Шекл та ін. Питання управлінських рішень
в умовах ризику досліджували і вітчизняні науковці, наприклад І.О. Бланк,
В.В. Вітлінський, Т.І. Коробчук, О.Г. Макарчук, А.В. Шегда та ін.
Метою даного дослідження є визначення особливостей прийняття
державних рішень в умовах невизначеності і ризику.
Ризик - потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Поняттям
ризику характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення
під час реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків [1, с. 13]. В
основі управління ризиком лежать знання і досвід, отримані в результаті
ситуацій, які виникали раніше. З'являється можливість передбачити
ймовірність появи схожих випадків в майбутньому і вчасно вживати всіх
необхідних заходів до мінімізації негативних наслідків. В процесі розробки
та просування державних рішень поряд з «деревом цілей», складається і
«дерево ризиків», характер якого свідчить про послідовне ускладнення
всього процесу створення цілей. Ризики для держави можуть бути виражені у
вигляді кризових умов діяльності органів влади, деформації системи
управління (включаючи кадрові структури), невиконанні планових завдань,
збільшенні частоти негативних наслідків і т.д. Сфера управління ризиками в
державній організації охоплює загрози і можливості, що впливають на
надання державних послуг і підтримання їх на передбаченому рівні.
Управління ризиками починається з конкретизації місії організації для
сектора держуправління, щоб задовольнити суспільні потреби шляхом
надання державних послуг. Виходячи зі сформульованої місії, керівники
організації повинні: встановити стратегічні цілі; розробити стратегію їх
досягнення; сформувати ієрархічну систему пов'язаних з цілями завдань;
визначити операції, які потрібно реалізувати для досягнення цілей. Після
формування системи цілей і завдань керівники повинні визначити події, які
можуть негативно або позитивно вплинути на досягнення цілей і рішення
задач. Події з негативним впливом - це ризики, вони виникають внаслідок дії
внутрішніх і зовнішніх факторів.
Враховуючи системний характер ризиків для прийняття державних
рішень, управлінські структури діють в певному діапазоні: з одного боку,
держава повинна проявляти увагу навіть до слабких сигналів про можливі
несприятливі наслідки його діяльності, а з іншого - розуміти неприйнятність
включення в розробку цілей малоістотних гіпотетичних загроз. У той же час
важливо бачити, що ризик в державі не тільки неминучий, але і правомірний.
Адже без ризику держава може втратити не тільки можливість реалізації
великих проектів, а і можливість конструювання нових взаємин, інститутів і
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структур, а значить, і реалізацію перспективних інтересів широких
соціальних аудиторій.
Слід розрізняти поняття «невизначеність» і «ризик». Ризик передбачає
введення ймовірності в інформацію про випадки, при невизначеності
ймовірність настання результатів невідома. Невизначеність пов'язують з
розробкою управлінського рішення, а ризик з його реалізацією.
Невизначеність - основна причина появи ризиків.Ризик – це можливість
помилки або успіху того чи іншого вибору в ситуації з декількома
альтернативами [2, с. 89]. Тому зменшення обсягу невизначеностей, що
викликають ризики втрат, становлять важливу задачу керівника.
Для прийняття оптимального рішення в державній політиці існує два
основних способи вибору альтернативного варіанту і визначення
узгодженого рішення: консенсус і голосування. Перший з них - спосіб
консенсусу (згода всіх) особливо ефективний в тих випадках, коли інтереси
учасників прийняття рішення частково збігаються і лише трохи розходяться,
тому рішення приймається як компроміс між різними альтернативами,
підтриманий усіма сторонами. Але водночас ще більше поширеною є
практика застосування в державній політиці способу голосування для
прийняття стратегічних рішень. При прийнятті державних рішень для
визначення ризику необхідні: раннє виявлення і оцінка ризиків на етапах
вибору стратегічних варіантів і розробки політики; оцінка ризику, що
включає в себе сприйняття ризику суспільством і думку зацікавлених сторін;
стабільність зовнішньої обстановки і політичний ризик поряд з ризиками, які
більш піддаються кількісному вираженню (фінансовими та економічними), і
наявність актуальної інформації; постійна переоцінка ризику і можливостей.
Рішення можна розглядати як продукт праці, а його прийняття – як
процес, що призводить до появи цього продукту [3, с. 25]. Нерідко результат
рішення залежить від настання певних зовнішніх ситуацій, які не тільки не
контролюються людиною яка приймає рішення, а й за якими у нього відсутня
інформація при якій з цих ситуацій його рішення має бути ефективним.
Особлива складність з'являється тоді, коли при конкретних зовнішніх
ситуаціях кожен раз оптимальною була б інша альтернатива. Невизначеності
розглядаються як явище і як процес. Такий поділ дозволяє застосувати різні
методики для зменшення загальної невизначеності в діяльності керівника.
Невизначеність як явище - це набір нечітких або розмитих ситуацій,
взаємовиключної або недостатньої інформації. Невизначеність як процес - це
діяльність некомпетентного працівника, що приймає помилкові рішення. У
практиці невизначеність розглядається як єдине ціле, в якому явище
створюється процесом, а процес формує явище. Вибір рішення в таких
умовах і називають прийняттям рішення в умовах невизначеності. Потрібно
спробувати отримати додаткову інформацію і ще раз проаналізувати;
застосувати вже відомий досвід.
Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні прийоми, що
дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події та вживати
заходів до зниження ступеня ризику. В одному із головних правил
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управлінської діяльності говориться: не уникати ризику, а передбачати його,
прагнучи знизити до максимально низького рівня. Це вимагає грамотного
управління ризиками, тобто своєчасного передбачення, завчасного виявлення
невизначеностей і їх наслідків для розробки та реалізації управлінських
рішень по їх зменшенню. Слід зазначити, що у процесі формування і
реалізації державних рішень, управління ризиками покликане зберегти єдині
принципи та пріоритети створення цілей, враховуючи при цьому законодавчі
обмеження і раніше взяті державою зобов'язання, оптимізувати тактичні,
фінансові, інформаційні та інші можливості конкретних інститутів
державного управління для мінімізації збитку в різних зонах відповідальності
влади. Як правило, в державах розробкою методик управління ризиками
займаються спеціальні структури, експертні співтовариства і команди
консультантів. До них відносяться не тільки ті, що знаходяться на службі
уряду (в США це структури Державного департаменту), а й працюють за
контрактом з державними органами.
З вищесказаного можна зробити висновки, що до причин виникнення
ризику в сфері державного управління відносяться: невизначеність, багато
варіантів розвитку подій; складна динаміка соціальних і природносоціальних процесів, можливість неадекватного вибору керівниками стратегії
і плану дій, перебільшення або недооцінення фактору загроз; недостатня
професійна
компетентність
керуючих;
дефіцит
ресурсів
для
повномасштабного виконання задуманих дій.
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Зіткнення інтересів, позицій та думок постійно виникають на
підприємствах, проте, на даний час, якщо у керівника є відповідні знання
щодо розв'язання та уникнення конфліктних ситуацій, цей процес цілком
можна регулювати. Тема актуальна, перш за все, тому, що конфлікти можуть
бути присутніми в будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. Необхідно
відповідне управління цим процесом, завданням якого має бути запобігання
виникнення небажаних конфліктів та надання конструктивного характеру
ситуаціям, які все ж повинні статися. Будь-який конфлікт несе в собі заряд
величезної
руйнівної
сили:
порушується
процес
нормального
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функціонування підприємства, руйнуються стосунки між людьми, нерідко
завдання розв’язання конфлікту супроводжується звільненням частини
співробітників. Однак відсутність конфліктів необхідно вважати свідченням
застою, стагнації.Конфлікт інтерпретується як відсутність згоди у двох або
більше сторін, окремих індивідів або груп. Кожна сторона прагне
«просунути» свою точку зору і заважає інший робити те ж саме [1, c. 92].
В останні роки питання вирішення конфліктів у колективах почало
набувати більш широкого обговорення. Проблему конфлікту досліджували
як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких Ємельянко Л.М., Петлюх
В.М., Торгова Л.В., Гріненко А.М, Винославська О.В, Калінкіна І.В, ОрбанЛембрик Л.Е, Гришина Н.В, Прокопенко Г, Ентоні С., Джонсон М., Синфілд
Дж., Олтман Е. та інші.
Метою даного дослідження є визначення причин конфліктів в
організаціях, та розробка вірної лінії поведінки в різних конфліктних
ситуаціях.
Конфлікт в організації – це усвідомлена розбіжність між членами
колективу, який супроводжується спробами його вирішити на фоні
емоційних відносин в рамках організації. Більшість конфліктів виникає не
залежно від бажання їх учасників. Це стається через те, що більшість людей
не мають елементарного уявлення про конфлікти, або не придають цьому
значення [2, с.38]. Керівник організації відповідно до своєї ролі зазвичай
знаходиться в центрі будь-якого конфлікту і повинен вирішувати його всіма
доступними йому методами. Управління конфліктами являється одною із
найважливіших функцій керівника. В середньому управлінці витрачають
20% робочого часу на вирішення різного роду конфліктів. Кожному
керівнику необхідно знати про конфлікти, поведінку при їх виникненні,
методах передбачення та їх вирішення. Для більшості людей є характерним
невміння знаходити вихід із конфліктних ситуацій [3, с.83].
Слід зазначити, що сама по собі конфліктна ситуація може існувати
тривалий період часу і не переростати в конфлікт. Для того щоб конфлікт
став реальним, необхідний інцидент. Інцидент - це формальний привід для
початку безпосереднього зіткнення сторін. Конфлікти в організації можуть
виникати за різних причин та умов. Основні з них – це невідповідність ідей,
поглядів або думок з тих чи інших питань, різне бачення способів та цілей їх
досягнення, або просто особистісна неприязнь. Для вирішення конфліктів в
організації можуть бути застосовані різні підходи. Серед них уникнення
конфлікту, переконання або компроміс. Для вирішення конфліктів в
організаціях
можуть
використовуватись
зміни
в
структурі
компанії.Розглядаючи причини конфліктів, слід зважати на той факт, що в
певних ситуаціях джерелом виникнення конфлікту є сам керівник. Багато
небажаних конфліктів породжуються особистістю і діями самого управлінця,
особливо якщо він схильний вносити у принциповий конфлікт думок багато
лишнього, дозволяє собі переходити на особистості, не соромиться публічно
демонструвати свої симпатії і антипатії.
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Багато конфліктних ситуацій можуть не потребувати коригування з боку
керівництва, тому вони мають позитивний характер. Їхня позитивна роль
полягає в тому, що вони потрібні для розвитку трудового колективу.
Конструктивна сторона більше проявляється, коли конфлікт за рівнем достатній
для мотивації людей. Такі конфлікти виникають на основі відмінності в цілях,
об'єктивно обумовлених характером роботи, яка виконується. Процес такого
конфлікту супроводжується більш активним обміном інформацією,
узгодженням різних позицій і бажанням зрозуміти один одного. В ході
обговорення виробляється аргументоване компромісне рішення, засноване на
творчому та інноваційному підході до проблеми. Таке рішення призводить до
більш ефективної роботи в організації. Наявність у конфлікту позитивних
властивостей часто є причиною того, що такого роду конфлікти штучно
створюють в структурі організації, щоб отримати потрібний позитивний ефект.
Сила колективу проявляється в продуктивному вирішенні розбіжностей на
шляху до успішного досягнення цілей. Якщо ж ситуація не підвладна контролю
з боку керівника то вона приймає деструктивний характер і потребує втручання.
Тому важливою функцією управлінця є вміння запобігати виникненню
конфліктних ситуацій, згладжувати їх наслідки та вміння перейти від конфлікту
інтересів до взаєморозуміння.
Важливим питанням виступає те, що конфлікт в організації не тільки
можливий, але часто і потрібен. Це все досить ситуаційно, наприклад,
людина може сперечатися на нараді тільки тому, що не сперечатися вона не
може. Колеги можуть прийняти точку зору сперечальника тільки для того,
щоб уникнути конфлікту, що може знизити їх впливовість, а також
ефективність організації в цілому. Але в багатьох ситуаціях конфлікт
допомагає виявити різні точки зору, дає додаткову інформацію, допомагає
виявити більше число альтернатив і т.д. Це робить процес прийняття рішень
більш ефективним.
Серед управляючих впливів по відношенню до конфлікту центральне
місце займає його вирішення. Далеко не всім конфліктам можна запобігти.
Тому дуже важливо вміти виходити з конфлікту. Ефективне вирішення
конфлікту при найменших втратах ресурсів, можливо за наявності деяких
необхідних умов і реалізації принципів управління конфліктом. До числа
перших відносяться: наявність організаційно-правового механізму вирішення
конфлікту; наявність досвіду конструктивного вирішення конфліктів;
розвиток комунікативних зв'язків; наявність ресурсів для здійснення системи
компенсацій. Що стосується принципів, то мова йде, перш за все про
конкретні підходи до розв'язання конкретних конфліктів. Розрізняються:
«силова», компромісна і «інтегративна» моделі. Силова модель веде до
наслідків конфлікту двох видів: «перемога-поразка», «поразка-поразка». Дві
інші моделі - до можливого вирішення конфлікту за типом «перемогаперемога» чи «виграш-виграш».Кращим способом вирішення конфліктної
ситуації є свідомий вибір оптимальної стратегії поведінки. Точно так же, як
жоден стиль керівництва не може бути ефективним у всіх без винятку
ситуаціях, так і жоден з методів вирішення та управління конфліктом не
може бути виділений як найкращий. Треба навчитися ефективно
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використовувати кожен з них і свідомо робити той чи інший вибір,
враховуючи конкретні обставини.
Як показує практика, безконфліктній вза’ємодії керівника і підлеглого
сприяють наступні умови: психологічний відбір спеціалістів в організацію;
стимулювання мотивації до добросовісної праці; справедливість в
організаційній діяльності; врахування інтересів всіх осіб які мають
відношення до управлінського рішення; своєчасне інформування людей на
рахунок важливих для них проблем; зняття соціально-психологічної напруги
шляхом проведення спільного відпочинку, в тому числі за участі членів
сімей; оптимізація робочого часу управлінців та виконавців; зменшення
залежності робітника від керівника; заохочення ініціативи, забезпечення
перспектив росту; справедливий розподіл навантажень між працівниками.
З вищезазначеного можна зробити висновок про те, що конфліктним
процесом в організації цілком можна управляти. Керівник може передбачити
початок конфліктної ситуації, вчасно втрутитися в процес конфлікту, внести
свої корективи та довести конфліктну ситуацію до її логічного завершення.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КАНАДОЮ
В сучасному світі міжнародна торгівля є одним з найважливіших
чинників, що забезпечує стабільність зовнішньоекономічних відносин між
різними країнами світу.Подальший розвиток відносин України та Канади
безумовно буде відображатись на всіх сферах економічного життя населення
обох країн. Тому, на нашу думку, саме аналіз відносин країн дасть змогу
зрозуміти всю глибинну їх суті та дозволить в майбутньому швидше
вирішувати проблеми, що виникатимуть в даній сфері.
Питання зовнішньоторговельних відносин України з Канадою
досліджували як українські, так і закордонні вчені, а саме: Голіков А.,
Дахно А., Дейнек О., Кугман Р., Філіпченко А., Хасбулатов Р. та інші.
Особливістю канадсько-українських відносин є наявність на території
Канади української діаспори величиною у 1,2 млн. осіб. Її можна вважати як
певну активну групу, яка залучена та сприяє розвитку міждержавних
стосунків [3].
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Договірно-правова база досліджуваних країн налічує більше
50 міждержавних документів. Початком співпраці стала Декларація про
відносини між Україною і Канадою, підписана 22 вересня 1991 року.
2 грудня 1991 року Канада стала першою західною країною, яка визнала
незалежність України, а вже 27 січня 1992 р. з Україною були встановлені
дипломатичні відносини[2].
Аналіз даних Державного комітету статистики України свідчить, що
у2017 році торгово-економічні відносини між Україною і Канадою отримали
позитивну динаміку до збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Уперше з
2014 року вдалось подолати негативні тенденції у двосторонньому
торговельному співробітництві. Це пов’язано з набуттям чинності Угоди про
вільну торгівлю між Україною і Канадою.
За
даними
Державного
комітету
статистики
Україниза
2017 загальнийобсяг торгівлі між Україною та Канадоюсклав 477,7млн дол.
США (з них, загальний експорт  141.5 млн дол. США, загальний імпорт 
336.2 млн дол. США, сальдо  негативне 194,7 млн дол. США)[1]. Структуру
українсько-канадського експорту та імпорту за 2017 рік відображено на
рисунку 1. Тут можна зробити висновок про те, що внаслідок значних обсягів
імпорту Канади і невеликої частки в ньому України, ми можемо
одержатихорошу можливість росту українського експорту. Звідси випливає
ще один позитивний факт, а саме те, що частка продукції з доданою вартістю
в українському експорті до Канади становить близько 30%.
Структура імпорту товарів з Канади
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Рисунок 1 Структура українсько-канадського експорту та імпорту
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Показники структури та динаміки експорту та імпорту чітко окреслюють
напрям співпраці цих країн, а саме того, як будуть розвиватись імпорт та
експорт між Україною та Канадою і надалі.
Незважаючи на досить великі обсяги зовнішньоторговельних операцій,
Канада та Україна не є основними торговельними партнерами. Для Канади
основними торговельними партнерами є США (75% від загального експорту
товарів та 65,8% від загального імпорту), Європейський Союз загалом
(експорт – 8%, імпорт – 9,6%), Китай (експорт – 4%, імпорт – 6,9%). Для
України ж основними торговельними партнерами залишаються країни ЄС, на
які припадає 37,1% експорту та 43,7% імпорту товарів, та країни СНД –
16,6% експорту та 21,8% імпорту.
На думку експертів, перспективними напрямами співпраці між країнами
є співробітництво в аерокосмічній галузі. Це проявляється в тому, що
Україна замінює російські комплектуючі для українських літаків АН
поставками з Канади. Масштабний проект також пов’язаний із будівництвом
космодрому в провінції Нова Шотландія, з якого запускатимуть українські
ракетоносії «Циклон-4М». Будівництво космодрому розпочалося в 2018 р., а
перший комерційний запуск планують на 2020 р. Очікують, що до 2022 р. з
космодрому запускатимуть вісім ракет щорічно[5].
Стосовно частки експорту українських товарів до Канади, то вона
становить становить лише 0,08% від загального обсягу, а частка імпорту
канадських товарів в Україну від загального обсягу імпорту – 0,55% [4].
На нашу думку, щоб забезпечити сталий закономірний розвиток
зовнішньоторговельних зв’язків держав, потрібно інтенсивно розвивати
логістичні зв’язки, адже держави знаходяться на великій відстані, а на
сьогоднішній день немає прямого торговельного вигідного шляху.
Іншими необхідними заходами, які необхідно провести Україні є:
 проведення різних заохочувальних заходів для української діаспори в
Канаді, що збільшило б попит на деякий вид продукції;
 необхідність запровадження реальних заходів підтримки з боку
держави та супроводження українських виробників.
Отже, проаналізувавши останні дані експортно-імпортних операцій між
Україною та Канадою можна вважати, що зовнішньоторговельні зв’язки
даних держав мають досить значні перспективи і можливості для подальшого
посилення співпраці за умови наявності бажання до реалізації належного
рівня підтримки з боку держави.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
На сьогодні креативність є одним з найважливіших факторів успішності
будь-якого сфери діяльності. Сучасні реалії передбачають нові завдання для
бізнесу. Якісна систематизація та управління процесами організації
вимагають нових нестандартних підходів та новий рівень інтелектуальної
діяльності, що дозволяє розвивати бізнес-творчість робітників та управління.
Залучення інструментів креативного менеджменту дозволяє вирішувати
різні завдання та з творчістю управляти організацією.
Велика кількість науковців звертали увагу щодо формулювання понять
«креативність» і «креативний менеджмент» як основа успішності організації.
Так Вільм І. Койн, Ч. Девіс, Г. Джонс визначають важливе значення
креативності для розгалуження бізнесу. Визначення креативності Альберта
Сент Дьорді базується на концепції переоцінки, тобто на погляді ситуації з
іншої сторони. Г. Айзенк, Р. Уайсберг, І.Я. Лернер визначали креативність як
розумову обдарованість та здатність мислити творчо. Л.С. Виготський
вважає креативність продуктом людської уяви і попереднього досвіду. А такі
вчені, як Дж. Гілфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарьов розглядали
поняття інтелекту та креативності окремо. Найбільш чітко це можна
простежити у «теорії інтелектуального порогу» Є.П. Торренса.
Контроль в підприємстві є безперервним процесом впливу на
продуктивність працівника для того, щоб досягненути найкращі результати з
позиції поставленої мети. «Управляти – значить вести підприємство до її
цілей, отримуючи максимальні можливості зі всіх наявних в її розпорядженні
ресурсів», – визначав процес управління А. Файоль. Креативність,творчість
підходу до управління організацією передбачає успіх в сучасному ринку [1].
Творче мислення є основою креативності. Відомий вчений в галузі
дидактики І.Я. Лернег пише: «Творчістю ми і називаємо процес створення
людиною об’єктивно або суб’єктивно якісно нового за допомогою
специфічних інтелектуальних процедур, які не можна уявити як такі, що
точно описуються і строго регламентуються, системи операцій або дій».
Для людини творчої найважливішим є знаходження чогось нового і
незвичайного, похідні продукти діяльності, для нетворчого важливим є
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досягнення поставленої мети звичними способами. Ефективність системи
менеджменту буде тоді, коли одним з її елементів буде адекватний і
своєчасний контроль. Ця діяльність передбачає здійснення обліку, перевірки
й аналізу. Реалізованою функцією
контролю є створення системи
управлінського обліку, яка не суперечить особливостям підприємства й
орієнтована на його потребу [2].
В книзі Моргана Макколлома «Птахи високого польоту: створення
наступного покоління лідерів» зазначається, що замість того щоб шукати
«необхідних» працівників, успішних у основній діяльності, компаніям
потрібно шукати керівників, що зможуть виявити і розвинути нові напрямки
бізнесу.
Удосконалення управління творчим потенціалом підприємства в умовах
не стабільного економічного середовища й зростаючим рівнем конкуренції
передбачає розвиток нових підходів до розв’язання науково-практичних
завдань, а саме:
- оцінка творчого потенціалу організації і як результат;
- створення творчої атмосфери в колективі;
- утворення тимчасових творчих колективів з осіб, здатних до
ефективної участі в груповому творчому процесі;
- визначення інноваційних методів, операцій і прийомів, які необхідно
освоїти для більш якісного та оперативного вирішення нестандартних
завдань;
- формування груп експертів, покликаних оцінювати ті чи інші
попередньо розроблені пропозиції, зокрема в галузі інноваційної політики,
орієнтованої на поліпшення стану справ і попередження кризових ситуацій, в
яких може опинитися організація [3].
Отже,використання творчого потенціалу та його розвиток сприяють
зростанню ефективності діяльності організації в загальному, а з
використанням інструментів креативного менеджменту можливо оперативно
й творчо вирішувати різні завдання в області передачі інформації та успішної
політики організації.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ
В умовах формування демократичної правової держави важливу роль
відіграє реформа
децентралізації влади, яка полягає в утвердженні
демократичного управління, передачі владних повноважень територіальним
органам, забезпеченні широкої участі громадян в управлінні справами
держави й суспільства в цілому. Проблема децентралізації на сьогодні є
досить актуальною та широко обговорюється в наукових колах, експертами
та громадськістю.
Дослідженням теоретичних та практичних питань децентралізації влади,
розвитку місцевого самоврядування приділяють увагу Т.О. Булковський,
А.А. Гринько, О.В. Гуненкова, І.М. Дмитрук, Д.Ю. Записний, Т.В. Маматова,
О.М. Мердова, О.В. Скрипнюк.та ін. Проте, не зважаючи на значну кількість
наукових розробок, дане питання залишається досить актуальним та
потребує досліджень.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів
децентралізації влади як фактору забезпечення стабільності в державі.
Децентралізація– це процес передачі частини функцій та повноважень
органів державної влади органам місцевого самоврядування, тобто це процес
розширення та зміцнення прав і повноважень територіальних громад з
одночасним посиленням контролю і нагляду за вирішенням місцевих
проблем. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування має за
мету: оптимізацію і підвищення ефективності управління суспільно
важливими справами; своєчасне та якісне надання всіх необхідних послуг у
повному обсязі; максимальне задоволення місцевих інтересів; створення
розгалуженої системи місцевого самоврядування, за якої питання місцевого
значення вирішуються не представниками центрального уряду, а членами
територіальної громади 3, с. 121.
Децентралізація влади спрямована на вирішення політико-правових і
економічних проблем місцевого самоврядування, насамперед за рахунок
розширення управлінських повноважень та фінансових можливостей
територіальних громад, їхніх представницьких органів, на перетворення
місцевого самоврядування у фінансово спроможний, ефективний та
відповідальний інститут публічної влади.
Для забезпечення умов, які підвищать до необхідного рівня здатність
органів місцевого самоврядування ефективно розпорядитися наданими
повноваженнями, слід здійснити адміністративну реформу, і насамперед
створити спроможний базовий рівень місцевого самоврядування – рівень
громад.
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Концепція реформування має ґрунтуватися на громадському принципі
побудови базового рівня, який можна реалізувати двома шляхами. Перший
полягає в укрупненні громад до рівня їх спроможності через етапи
добровільного, добровільно-примусового та примусового об’єднання. Другий
шлях полягає в оптимізації районів для виконання делегованих повноважень
і формування громад навколо центрів економічного розвитку. Центр
економічного тяжіння (село, селище, місто) береться за основу формування
на рівні громади. При цьому на рівні поселень у складі району мають
функціонувати органи самоорганізації населення. На основі нового, поділу
можуть бути збалансовані інтереси громад у межах району.
Таким чином, шляхом децентралізації районів утворюється базовий
рівень – громада або округ. Декілька об’єднаних округів і громад утворюють
одиницю другого рівня – район, де працюватимуть представництва
центральної влади та органів місцевого самоврядування. Наступний рівень
адміністративно-територіального устрою – області. Розміри районів також
мають бути оптимізовані, що є завданням другого етапу реформи місцевого
самоврядування 2, с.78
Варто зауважити, що повсюдність трансформаційних змін в усіх сферах
суспільного життя і внутрішні закономірності цих змін важливого значення
набувають такі тенденції:
1.Трансформаційна змінюваність стану суспільства є фактором його
стабільності.
2.Трансформація по-українськи – це очікування змін ззовні без
готовності змінити себе зсередини.
3.Трансформаційному
суспільству
притаманний
нормативний
плюралізм, коли наслідком формотворчих змін є набуття суспільством якісно
нової автентичності, що дає змогу вийти на новий рівень розвитку.
4.Трансформація в українському суспільстві є багаторівневим,
плюралістичним, полівекторним, відкритим процесом, з перманентною
можливістю модерації цілепокладання1, с.137
У іноземних країнах політичні партії більше уваги приділяють участі у
місцевих виборах. Центральна влада змушена прислухатися до думки
губернаторів та мерів. Вони, як і місцеві чиновники, стають впливовими
представниками держави, з якими контактують громадяни. Відповідно серед
населення зростає довіра до органів місцевого самоврядування.
Відмінності у результатах запровадження децентралізаційних реформ
можна пояснити наступними чинниками:
1) політична конкуренція, яка проявляється в ході місцевих виборів та
піднімає планку вимог до діючого керівництва, встановлює високі стандарти
до майбутніх кандидатів на керівні посади.
2) рішучість держави вдосконалити систему організації публічної
влади, її активність у реалізації програми реформ.
3) рівень розвитку та активності громадянського суспільства, яке здатне
змусити як центральний уряд, так і органи місцевого самоврядування вжити
реальних кроків щодо поліпшення якості послуг, що надаються ними.
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Усвідомлюючи потребу в аналізі та застосуванні європейського досвіду
в здійсненні децентралізації влади та адміністративної реформи в Україні,
необхідно вказати і на низку можливих помилок, що різко знижують, а іноді
унеможливлюють імплементацію європейського досвіду розвитку місцевого
самоврядування в Україні, до них відносяться: помилки ментальності;
термінологічні помилки інтерпретації; термінологічні помилки перекладу;
помилки хибного ототожнення.
Таким чином, результатом реформи з децентралізації влади в Україні
має стати формування нової демократичної моделі управління, зорієнтованої
на посиленні ролі територіальних громад, що дасть змогу їм отримати
значний об'єм владних повноважень та контроль над власними справами.
Впровадження децентралізаційних процесів в свою чергу сприятиме
посиленню демократії в державі та підвищенню її стабільності.
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ПЕРСОНАЛОМ НА ПIДПРИЄМСТВI
Система управлiння персоналом на сучасному пiдприємствi, незалежно
вiд форми власностi, є наймогутнiшим iнструментом забезпечення
конкурентоздатностi й розвитку. Тому виникає необхiднiсть у пiдвищеннi
ефективностi системи управлiння персоналом з урахуванням вимог ринкової
економiки. Управлiння персоналом як багатогранний i винятково складний
процес має свої специфiчнi властивостi i закономiрностi та повинне придбати
системний характер i завершенiсть на основi комплексного рiшення кадрових
проблем, впровадження нових i удосконалювання iснуючих форм i методiв
роботи.
Iстотний внесок у розвиток теорiї управлiння персоналом з урахуванням
специфiки пострадянських умов трансформацiйного перiоду внесли працi
вiтчизняних вчених: Д. Богинi, В. Гриньової, Н. Гавкалової, А. Колота,
В. Колпакова, В. Дмитренка та iнших, в яких викладенi теоретико-методичнi
аспекти кадрової полiтики, формування й розвитку персоналу в контекстi
радикальних перетворень вiтчизняної економiки.
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Метою даного дослiдження є аналiз сучасних тенденцiй та проблем
управлiння персоналом на пiдприємствi.
Управлiння персоналом мiстить у собi цiлий комплекс заходiв,
пов’язаних з професiйним просуванням працiвникiв та формуванням
персоналу, а також його плануванням, аналiзом показникiв працi, витрат на
персонал, вивченням ринку трудових ресурсiв, а також внутрiшнiх джерел
розвитку персоналу, забезпеченням соцiально-психологiчних умов взаємодiї
пiдроздiлiв, взаємовiдносинами у колективi, запобiганням конфлiктiв
[2, с. 100].
Управлiння персоналом орiєнтується на визначення стратегiчно
важливих функцiй щодо планування персоналу, його вiдбору, маркетингу i
розвитку. Однак бiльшiсть керiвникiв пiдприємств усе ще не придiляють
значної уваги даному елементу управлiння персоналом. Необхiдно чiтко
уявляти собi вимоги до перспективних вакантних посад i кадрового складу,
що залучається, застосовувати сучаснi гнучкi системи аудиту. З урахуванням
цього положення в сучасних умовах потрiбна розгорнута система кадрової
роботи, яка спирається не стiльки на органiзацiйнi методи, скiльки на
досягнення сучасної управлiнської психологiї i проектування методики
оцiнки персоналу.
У сучасних умовах основним фактором конкурентоздатностi
пiдприємницької структури, її життєздатностi i процвiтання є якiсть
персоналу i його ставлення до працi, тобто рiвень професiоналiзму i
творчостi працiвникiв. Саме персонал вiдiграє вирiшальну роль у процвiтаннi
пiдприємства, коли матерiальнi ресурси достатнi i загальнодоступнi, а
технологiя i методи управлiння ними не становлять особливо складної
системи.
Однак, в ситуацiї нестабiльностi або в кризових явищах вирiшальне
значення має також персонал. Професiоналiзм, прогностичнi якостi, iнтуїцiя
працiвника в умовах хиткого зовнiшнього середовища визначають цiннiсть i
результативнiсть прийнятих рiшень. У той же час освiчений персонал, творча
особистiсть володiє, як правило, високим рiвнем самооцiнки, вимагає вiд
керiвникiв шанобливого ставлення до себе, не допускає дискримiнацiї,
почуває себе з керiвництвом вiдносно «на рiвних». Керувати такими
працiвниками старими методами, знаходячи в людях тiльки виконавцiв
керiвної волi, а не з огляду на їх унiкальнiсть, вже неможливо. Слiд
зазначити, що управлiння людськими ресурсами має вiдповiдати методам
розвитку пiдприємства, захищати права i обов'язки працiвникiв, забезпечувати дотримання правил при формуваннi, стабiлiзацiї i використаннi
людських ресурсiв.
Основнi проблеми, з якими стикаються при управлiннi персоналом – це
пiдбiр, формування кадрiв з сучасним економiчним мисленням, забезпечення
ефективностi працi працiвникiв, збереження сприятливого клiмату у
колективi та багато iнших [3, с. 66].
Першим кроком до вирiшення цих проблем є пiдбiр персоналу. Iснує
декiлька пiдходiв до пiдбору кадрiв на пiдприємствi. Серед них найбiльш
239

розповсюдженими є самостiйне наймання персоналу та звернення до
агентств i служб зайнятостi. Звичайно, кожна органiзацiя застосовує рiзнi
методи прийняття на роботу. Зокрема, це анкетування, система
психологiчних тестiв, iнтерв'ю.
Завдання керiвника полягає в тому, щоб створити якомога продуктивнi
вiдносини з персоналом, знайти саме такi методи та пiдходи, якi сприятимуть
бiльш ефективнiшiй роботi. Персонал потрiбно заохотити, створити такi
умови, за яких у кожного працiвника буде бажання працювати плiдно i з
натхненням. При цьому досить важливу роль вiдiграє працездатнiсть
працiвникiв, їх квалiфiкація. Використання таких форм заохочень як
безкоштовнi обiди, надання медичних послуг, органiзацiя вiдпочинку за
рахунок пiдприємства (путiвки) тощо дозволять пiдвищити мотивацiю
працiвникiв [1, с. 33].
Багато керiвникiв, рухаючись на шляху до максимального отримання
прибутку забувають про працiвникiв, створюючи їм неможливi для працi
умови. Це є надто ризиковим, оскiльки може призвести до втрат
висококвалiфiкованих працiвникiв.
Для того щоб запобігти проблем під час управління підприємством
необхідно розробити заходи для монiторингу морально-психологiчного клiмату в колективi, ступеня задоволенiстю кожного спiвробiтника роботою,
умовами працi, вiдпочинку, високого рівня зарплати тощо.
Таким чином, управлiння персоналом є важливою складовою управлiння
підприємством. Складнiсть її полягає в тому, що люди за своїм характером
вiдрiзняються вiд iнших ресурсiв i потребують особливих пiдходiв i методiв
управлiння. Успiшнiсть управлiння персоналом визначається ефективнiстю
використання для реалiзацiї поставлених перед ними цiлей, комплексним
баченням проблем i цiлiсним пiдходом їх вирiшення.
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ДІЯАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Боротьба за споживачів спонукає підприємства до порівняння власних
можливостей із можливостями конкурентів, виявлення ключових факторів
успіху, визначення конкурентної позиції та забезпечення конкурентних
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переваг. Це обумовлює необхідність дослідження зовнішнього оточення,
внутрішнього середовища підприємства та оцінку його потенціалу. У
науковій літературі існують різні підходи до вивчення стану та перспектив
розвитку факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства.
Враховуючи те, що макросередовище визначає загальні умови
функціонування підприємств і це зумовлює типовість існуючих методик його
аналізу, то варто зосередити увагу на питаннях методології діагностики стану
підприємства у конкурентному середовищі.
Суттєвий вклад у формування діагностики стану підприємства у
конкурентному середовищі внесли провідні українські учені: А.М. Алимов,
В.Н. Амитан, О.І Амоша, Я.Г. Берсуцький, В.М. Геєць, М.І. Іванов,
М.М. Лепа, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Петренко, М.Г. Чумаченко та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів діагностики
стану підприємства у конкурентному середовищі.
Конкурентне середовище підприємства – це сукупність чинників
зовнішнього середовища і суб’єктів ринку, які впливають на діяльність цього
підприємства і спонукають його шукати більш вигідні умови виробництва та
реалізації товарів (послуг) .
Конкурентне середовище містить у собі систему чинників, що
аналізують конкретну ситуацію, в якій підприємство реалізує свою обрану
стратегію. Усі чинники умовно можна розділити на зовнішні та внутрішні.
В свою чергу, 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:
‐ ідентифікацію
діагностичних процесів у сфері оцінювання
конкурентного середовища підприємства;
‐ формування системи показників оцінки конкурентного середовища
підприємства;
‐ вибір і оцінку стратегічної позиції підприємства на ринку;
‐ оцінку привабливості стратегічних зон господарювання підприємства
на ринку;
‐ оцiнку конкурентного статусу пiдприємства на ринку;
‐ визначення iндивiдуальних особливостей управлiння портфелем
стратегiчних зон господарювання пiдприємства на ринку;
‐ формування стратегiчної позицiї пiдприємства в конкурентному
середовищi;
‐ застосування SWOT - аналiзу в дiагностицi протистояння пiдприємств конкурентiв на дослiджуваному ринку;
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‐ використання

PIMS - аналiзу для визначення конкурентної стратегiї
пiдприємства на ринку.
Дiагностика стану пiдприємства у конкурентному середовищi за
визначеними напрямками надає iнформацiйну пiдставу для розробки
загальної, функцiональних та пiдприємницьких стратегiй.
Порiвняльна оцiнка дiяльностi пiдприємства з конкурентами
здiйснюється на пiдставi результатiв аналiзу конкурентного середовища
пiдприємства, за яким оцiнюється стан конкуренцiї, її iнтенсивнiсть,
визначаються стратегiчнi групи конкурентiв, виявляються потенцiйнi
конкуренти та визначаються активнi конкуренти, якi є об’єктом для
порiвняння.
Портфельний аналiз передбачає аналiз стану пiдприємницької дiяльностi
пiдприємства, за яким оцiнюється господарська дiяльнiсть з метою
визначення найбiльш перспективних напрямiв.
У процесi аналiзу внутрiшнього середовища пiдприємства здiйснюється
вивчення та оцiнка факторiв за функцiональними сферами пiдприємства, якi
впливають на його стан.
Результати дiагностики конкурентної середи пiдприємства є визначення
шляхiв удосконалення його поточного стану та забезпечення гнучкостi а
адаптивностi. Проте майже всi методи та iнструменти дiагностики
конкурентного середовища запозиченi iз зарубiжних аналiтичних моделей та
не можуть бути механiчно перенесенi у вiтчизняну теорiю та практику
управлiння. Дослiдження теоретичних проблем використання зарубiжних
моделей дiагностики зовнiшнього середовища пiдприємств, питань їх
еволюцiї та особливостей сучасного стану економiки України дозволили
зробити наступнi висновки:
а) використання зарубiжних аналiтичних моделей дає майже однаковий
результат, а змiст «дiагнозу» залишається незрозумiлим;
б) моделi не мають самостiйного значення для остаточної iдентифiкацiї
ситуацiї з прогнозування фiнансово - майнового стану пiдприємства у разi
змiн зовнiшнього середовища та носять яскраво виражений характер
пiдтримуючої iлюстрацiї;
в) зарубiжнi аналiтичнi моделi потрiбно використовувати лише у
поєднаннi iз традицiйними вiтчизняними методиками макроекономiчного
аналiзу коефiцiєнтного аналiзу.
Однак традицiйнi методики коефiцiєнтного аналiзу також потребують
удосконалення якiсними методами дослiдження процесiв. При цьому
особливого значення має iнтерпретацiя отриманих у результатi аналiзу даних
та iдентифiкацiя ситуацiї.
Таким чином, дiагностика стану пiдприємства у конкурентному
середовищi спрямована на виявлення та оцiнку сильних i слабких сторiн
пiдприємства, його можливостей, визначення конкурентної позицiї та
конкурентних переваг з метою вирiшення завдання забезпечення
адекватностi зовнiшньому середовищу та визначення можливих шляхiв
забезпечення конкурентоспроможностi пiдприємс
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА:
ВАЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
Здійснюючи діяльність в умовах нестабільного середовища ринкової
економіки, вітчизняні пiдприємствa можуть досягти успіху в бізнесі тільки
тоді, коли їм вдасться передбачати зміни і відповідно вживати запобіжні
адаптивні заходи щодо них. Забезпечення стабільної ефективної діяльності
підприємств у довготривалому періоді в умовах постійного ускладнення і
нестабільності зовнішнього середовища їх функціонування висуває на
перший план вимогу пошуку нових підходів до упрaвлiння вітчизняним
підприємством як суб’єктом господарювання.
На жаль, в Україні теорія і практика стратегічного управління не
знайшли широкого поширення. Більшість керівників не вбачають потреби у
необхідності формування довгострокової стратегії, помилково вважаючи, що
в сучасних динамічних умовах неможливо вирішувати перспективні питання
розвитку.
На сьогодні основні засади і підходи стратегічного управління до
українських підприємств запозичені переважно з розробок зарубіжних
вчених і практики американських, японських і європейських корпорацій, з
огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. Стратегічна
проблематика підприємств в Україні повинна бути пов’язана не стільки з
прискоренням віддачі інвестицій, з підвищенням вартості акцій чи з
завоюванням нових ринків, скільки із загальною економічною кризою,
критичним станом виробництва тощо. Тільки успішне оволодіння методами і
підходами сучасного стратегічного управління з урахуванням ризику появи
кризових ситуацій і його успішне впровадження дозволить підприємствам
функціонувати стабільно та забезпечить їм позитивні перспективи щодо
зростання [1, с. 56].
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Мідляр A.К розглядає стратегічне управління як динамічну сукупність
взаємозв’язаних управлінських процесів. У його структурі виділяють основні
етапи чи завдання, серед яких аналіз середовища вважається вихідним
процесом.
Аналіз і узагальнення різноманітних підходів з урахуванням того, що він
може зробити висновок, що стратегічний менеджмент - це постійний процес
впровадження зовнішнього середовища внутрішнього середовища, вибору
страхування, планування та реорганізації. Виставляючи загальну систему, яка
спирається на людський потенціал як основу озброєння, одержує виробничу
діяльність на користь споживачів, вивчаючи постійне коригування процесів
на підприємстві, що є ефективним інструментом управління.
Сучасна структура економіки проводиться системою виробничої
системи, яка має формуватися (настільки ж важко) на місцевому,
регіональному та національному рівнях, що вимагає кооперації виробничої
кінцевої продукції, яка має розвиватися і розвивається. Тобто підприємства є
інтегровані (з інтегрованими) в місцеві, регіональні та державні установи. В
сучасних умовах доречним є розгляд онтогенезу стратегічного управління у
тісному взаємозв’язку з еволюцією маркетингових концепцій. Виробнича
концепція маркетингу притаманна для ринку продавця, коли попит рівний,
або нижчий за пропозицію. Незначний попит обумовлений низькою
платоспроможністю покупців, що призводить до необхідності зниження ціни
продавцями. Таке зменшення ціни можливе за умов скорочення витрат
виробника, тому економічна думка сконцентрована на внутрішніх проблемах
підприємств, оптимізації витрат. Розвиток підприємств та удосконалення їх
техніко-технологічної бази призводить до підвищення якості продукції, з
одного боку, та до зростання добробуту працівників, з іншого [4].
Таким чином, пріоритети, які володіють стратегією і використовують
систему стратегічного утримання організації комерційної діяльності, завжди
мають можливість поступово і системно у владі. Тому система стратегічного
упровадження в Україні є необхідним процесом у сфері інтелектуальної
власності підприємців, які підвищують готовність підприємницьких структур
адекватно регламентувати попередні зміни і сприяють обговоренню,
вирішенню як поточних, так і стратегічних проблем.
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ
Сучасний розвиток світового туристичного ринку і його глобалізація
свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого
цивілізованого суспільства. Щорічно зростає кількість міжнародних
прибуттів, збільшується частка туристичного експорту в загальному обсязі
експорту товарів і послуг. Внесок туризму в світовий валовий внутрішній
продукт (ВВП) оцінюється приблизно в 10%. Загальна кількість робочих
місць по всьому світу, що прямо або опосередковано стосується туризму,
становить 9%.[1].
Класичні економічні закони обмеженості ресурсів і сучасні тенденції
глобалізації та інформатизації всіх сфер життя суспільства неминуче
приводять до поступових змін у структурі економік країн світу, і, як
наслідок, всієї світової економіки.
Питанням розвитку світового та вітчизняного ринків туристичних
послуг присвячені наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких слід виділити праці українських авторів:
Любіцевої, Г. Михайліченко, С. Соколенка, та ін., а також іноземних фахівців
Н.Кабушкіна, В.Квартальнова, Р. Бартона, Д. Боуена, Р. Бpаймеpа,
Н. Реймерса, Ч. Робінсона, Д. Холловея та ін.
Питання розвитку туризму як на рівні окремих туристичних напрямків,
так і на рівні підприємницьких структур стають дуже актуальними, оскільки
тісно пов'язані з підвищенням рівня життя населення.
Одним з критеріїв рівня розвитку країни є ступінь соціальної
орієнтованості її економічного розвитку. Одним з головних напрямків
розвитку нашої країни є підвищення рівня життя українських громадян, в
тому числі за рахунок розвитку інфраструктури відпочинку і туризму, а
також забезпечення якості, доступності та конкурентоспроможності
туристичних послуг. Розвиток туристичної індустрії є одним найважливіших
факторів, що сприяють формуванню нової соціально-орієнтованої
економіки[2].
У зв'язку з цим в умовах формування і становлення українського
туристичного ринку особливого значення набуває наукове вивчення
туристичного бізнесу, його особливостей і значення.
Однією з найбільш динамічних і перспективних галузей у сучасній
структурі світової економіки є туризм – це доводить той факт, що вже
сьогодні на туризм припадає близько 12% світового ВВП, 9% зайнятості
працездатного населення світу, 7% загального обсягу інвестицій, 11%
світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень і третина
світової торгівлі послугами [4].
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Світовими та вітчизняними дослідниками доведено, що регіони, які
інвестують в туризм, у довгостроковій перспективі отримують прибутки від
зростаючих у глобальному масштабі туристичних потоків і перспективи
стабільного розвитку для всіх верств населення – це зумовлюється так
званим феноменом» туризму як галузі господарської діяльності, який
розкривається в таких його особливостях та перевагах: обіг капіталу в
середньому в 4 рази вищий, ніж в інших галузях народного господарства [2]
Зазначені переваги туризму актуалізують їх максимальне використання
для економічного розвитку України. У рейтингу туристичної привабливості
Всесвітнього Економічного Форуму, яка оцінюється за такими критеріями, як
природні ресурси, культурні ресурси, пріоритетність туризму, безпека,
здоров'я і гігієна, транспортна та туристична інфраструктура, цінова
конкурентоспроможність тощо, Україна сьогодні посідає 76 позицію серед
140 країн світу.
Частку туризму в економіці України характеризують показники 1,6%
ВВП (9% разом із суміжними галузями) та 1,3% зайнятості працездатного
населення (9% разом із суміжними галузями) [4].
Система ресурсного забезпечення будь-якої господарської діяльності у
класичній економічній інтерпретації розглядається як сукупність
взаємопов’язаних елементів: землі, капіталу, праці, підприємницьких
здібностей та інформації.
Ефективне функціонування системи цих ресурсів в туристичній сфері
вимагає дослідження особливостей і стану використання кожного з них та
розробку заходів спрямованих на розвиток в’їзного та внутрішнього туризму
в Україні. Земля як базовий ресурс забезпечення туристичної сфери являє
собою сукупність природних ресурсів та умов туристичної діяльності, які
виступають об’єктами туристичної діяльності та основою туристичного
продукту: краєвиди, ландшафти, культурно-історичні пам’ятки, розважальні
комплекси тощо. [5]
Загальна площа земель, придатних для рекреаційного використання в
Україні, становить 9,4 млн га (або 15,6% території країни), що свідчить про
високий рівень забезпеченості України такими ресурсами: рівнинні та гірські
рекреаційні.
Всесвітня туристська організація UNWTO характеризує туризм як
соціальний, культурний та економічний феномен, який відноситься до
діяльності відвідувачів .
Відвідувачем є мандрівник, який здійснює поїздку в основний пункт
призначення далеко від свого звичайного місця проживання на період менше
одного року з будь-якою основною метою (з діловою метою, з метою
дозвілля або з іншою особистою метою), за винятком роботи за наймом в
організації-резиденті в відвідуваній країні або місці відвідування. Такі
здійснювані відвідувачами поїздки кваліфікуються як туристичні.
Закон України «Про туризм» визначає туризм як «тимчасовий виїзд
особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових
чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа
від'їжджає» [3].
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Туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого цивілізованого
суспільства, а рівень розвитку туризму в тій чи іншій країні свідчить про
добробут населення і наявність економічних можливостей для здійснення
подорожей.
За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей WTTC, внесок галузі
у світовий ВВП наближається до 10% (табл. 1). Вона випереджає, наприклад,
хімічну промисловість (8,6%) і автопром (7%). Крім прямих витрат туристів
на проживання та транспорт стимулюються багато галузей від торгівлі до
сільського господарства. Кожне 11-е робоче місце на планеті так чи інакше
залежить від туризму. Його частка в світовому експорті становить 5,4%, а в
експорті послуг досягає 30%.
Таким чином, туристична індустрія являє собою цілісну відтворювальну
систему, що володіє інтегральним ефектом. Міжнародний туризм має
величезний вплив на світову економіку. Ефективна діяльність сектора сприяє
розвитку економіки і створенню робочих місць у багатьох частинах світу.
Тому вкрай важливо, щоб країни заохочували політику, що сприяє
неухильному зростанню туризму, включаючи полегшення подорожей,
розвиток людських ресурсів і стійкість.
В даний час посилюється конкуренція на світовому туристичному ринку
на всіх рівнях. Це пояснюється багатьма причинами, в тому числі:
- світовими кризовими явищами у фінансовій сфері;
- появою на ринку нових учасників - туристичних напрямків, які активно
просувають себе як привабливі для туристів і перетягують на себе істотну
частку туристичних потоків, наприклад, країни Південно-Східної Азії,
Африки;
- виникненням нових форм проведення дозвілля, які з'являються в
місцях постійного проживання потенційних туристів і тим самим зменшують
потребу в традиційних подорожах, що веде до скорочення туристичних
потоків і посилення конкуренції за споживача,
- зниженням темпів зростання туристичних потоків, що викликає
посилення конкурентної боротьби за ринкову частку,
- зростанням кількості однотипних порівнянних за споживчими
якостями туристичних продуктів (субститутів), що призводить до насичення
пропозиції на туристичному ринку.
Однією з особливостей розвитку міжнародного туризму є його
глобалізація. Це проявляється, зокрема, в тому, що поряд з міжнародними
готельними мережами аналогічні корпорації починають з'являтися і в туризмі.
Вони також активно проникають і на український туристичний ринок.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Проблема управління персоналом на сучасному етапі знаходиться в
центрі уваги керівництва кожного підприємства. Організація не може
функціонувати
без
людей,
навіть
за
інтенсивного
розвитку
науковотехнічного прогресу. Тому важливу роль у процесі виробництва на
підприємстві відіграє саме людський капітал, а управління персоналом є
однією з найважливіших функцій, що покладається на керівника
підприємства. Адже саме від організації управління персоналом на
підприємстві залежить кінцевий результат його діяльності.
Результати діяльності більшості підприємств свідчать про те, що одним
із найважливіших факторів ефективного їх функціонування в сучасних
умовах є наявність високопродуктивного стабільного колективу, який зможе
в екстремальних умовах вирішувати певні проблеми та досягати поставлених
цілей [3, с. 218].
Однією зі складових підприємства як цілісної виробничо-господарської
системи, поряд із управлінням діяльністю, є управління персоналом. У
літературі можна зустріти альтернативні варіанти структурування системи
підприємства, але завжди виділяється кадрова складова, як основна частина
системи управління [1, с. 556].
Управління персоналом − це специфічна сфера управлінської діяльності,
головним об’єктом якої є люди, які входять у певні соціальні групи, трудові
колективи [2, с. 17]. Разом із тим, управління персоналом − багатогранний і
виключно складний процес, що характеризується специфічними
особливостями та закономірностями [2, с. 102]. Управлінню персоналом
властива системність і завершеність на основі комплексного вирішення
проблем, їх відтворення. Системний підхід передбачає врахування
взаємозв’язків між окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих
цілей, визначення шляхів їх вирішення, створення відповідного механізму
управління, що забезпечує комплексне планування та організацію системи.
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Предметом науки управління персоналом є вивчення відносин
керівництва підприємства з працівниками та взаємовідносин між ними з
метою найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу для
досягнення організаційних цілей. Суб’єктом управління виступають
керівники (як правило, у невеликих підприємствах) і спеціалісти, які
виконують функції управління стосовно підлеглих (великі організації)
[3, с. 216].
Управління персоналом є складним процесом і важливим компонентом
управління організацією як системою. Складним воно є тому, що люди за
своїм характером відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих
підходів в управлінні [4, с. 214].
Зважаючи на необхідність безперервного комплексного управління
персоналом, існує об’єктивна необхідність формування системи управління
персоналом − упорядкованої сукупності взаємопов’язаних елементів, що
відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на
досягнення загальної мети підприємства (отримання прибутку). Система
управління персоналом організаційно закріплює певні функціїза
працівниками, а також регламентує потоки інформації в системі управління
підприємством [5, с. 103].
Система управління людськими ресурсами постійно розвивається й
удосконалюється. На кожному етапі розвитку суспільства це повинно
відбуватися згідно з вимогами розвитку продуктивних сил і за відповідних
коректив. Система управління персоналом забезпечує ефективність роботи
на підприємстві людських ресурсів і здійснює усунення недоліків, які
виникають у процесі роботи.
У процесі формування системи управління персоналом підприємства
слід ураховувати як зовнішні, так і внутрішні чинники. До зовнішніх
відносяться: ситуація на ринку праці (трудодефіцитна або трудонадлишкова),
вимоги трудового законодавства, кон’юнктура. Відповідно до внутрішніх
належать: цілі підприємства, напрям діяльності підприємства, склад
персоналу (сукупність людей, об’єднаних за формальними або суттєвими
ознаками), організаційна культура (сукупність норм, цінностей, якими
керуються члени організації), особливості кадрового менеджменту (кадрова
політика підприємства), перспективи розвитку (як кар’єри, так і підприємства
в цілому), розмір підприємства [5, с. 101].
Система управління персоналом покликана забезпечити кадрами
підприємство, організувати їх ефективне використання, професійний і
соціальний розвиток.
У рамках цієї системи цілями управління персоналом є:
1. формування висококваліфікованого, відповідального персоналу, який
слугує вагомим інструментом для функціонування підприємства на
достатньо високому економічному рівні;
2. забезпечення соціальної ефективності колективу, до якої належать так
звані соціальні пакети, що останнім часом набувають широкого застосування
на підприємствах України, як засіб мотивації та залучення персоналу.
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Наведені цілі будуть досягнуті лише тоді, коли керівництво
підприємства розглядатиме персонал як засіб до забезпечення його
ефективності та як один із найважливіших чинників виробництва, необхідних
для функціонування підприємства [4, с. 96].
Отже, у процесі дослідження проаналізовано ключові теоретичні
аспекти процесу управління персоналом підприємства в умовах
трансформаційних перетворень економіки; уточнено призначення персоналу
на підприємстві, виділено його основну роль стосовно підприємства; для
розкриття значення персоналу розглянуто його соціально-психологічні
особливості на підприємстві; сформульовано сучасні засади управління
персоналом; уточнено поняття «система управління персоналом». У роботі
також обґрунтовано роль і місце системи управління персоналом у складі
менеджменту підприємства; ідентифіковано зовнішні та внутрішні чинники,
що впливають на формування системи управління персоналом.
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За останні роки міжнародний туризм зарекомендував себе як одна з
найперспективніших і найдинамічніших галузей світової економіки.
Необхідно окреслити визначення понять «міжнародний туризм» та
«іноземний туризм». Міжнародний туризм – це важливий напрямок
міжнародного співробітництва у конкретній діяльності на основі поваги до
національної культури та історії кожного народу й основних інтересів кожної
держави.
Іноземний туризм – це система подорожей та обміну, що здійснюється
на основі міждержавних договорів з врахуванням чинних міжнародних норм.
Іноземний туризм реалізується шляхом здійснення міжнародних туристичних
зв’язків на основі організації прийому туристів у конкретній країні, поїздок
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громадян даної країни за кордон. Таким чином, іноземний туризм – це сфера
міжнародного туризму стосовно визначеної конкретної країни [1, с.184].
Сучасне світове господарство неможливо уявити без міжнародного
туризму і туристичної індустрії. Для переважної більшості країн світу цей
сектор нематеріального виробництва став суттєвою частиною експортного
потенціалу національних економік і навіть господарських комплексів у
цілому.
Туристична індустрія розвивається прискореними темпами у випадку
відсутності природних і соціально-економічних передумов для розвитку
промисловості чи сільського господарства.
Міжнародний туризм як один з найдинамічніших секторів світової
економіки має істотний вплив на інші галузі господарства, рівень зайнятості
та добробуту населення країн, що приймають туристів. Особливо це є
актуальним для держав, які за класифікацією Всесвітньої Туристичної
Організації (ЮНВТО) належать до категорії „нових” ринків, серед яких –
Україна [3, с. 235].
Проблеми сталості розвитку в умовах глобалізації світової економіки
посідають чільне місце у наукових дослідженнях вітчизняних економістів.
Особливої
уваги
заслуговують
роботи
О.Білоруса,
В.Будкіна,
І.Бураківського, Б.Данилишина, Д.Лук’яненка, В.Новицького, Н.Корж,
Н.Онищук, А.Філіпенка, Т.Циганкової та ін.
Метою дослідження є аналіз динаміки і тенденцій розвитку
міжнародного туризму та обґрунтування факторів, які сприяють покращенню
ситуації на туристичному ринку.
Прикладом є окремі європейські країни із високим рівнем економічного
розвитку. Франція і Швейцарія стали законодавцями в царині моди на
сільський зелений туризм, який почав інтенсивно розвиватися з останньої
чверті XX століття. Головна ідея, яку переслідують організатори сільського
зеленого туризму, – підтримка освоєності територій країн на досягнутому
рівні засобами туризму через зміну виробничих функцій поселень.
Туризм стає помітною, а то і провідною статтею національного
прибутку з різних причин: екзотична дика природа (Кенія, Танзанія),
мальовничість і незайманість ландшафтів (Непал, Нова Зеландія), пляжі
(Сейшели), покупки (Гонконг і Сінгапур), культура (Китай, Індія, Індонезія),
релігія (Ізраїль, Саудівська Аравія), розваги й азартні ігри (Монако),
лікування й оздоровлення (Чехія, Швейцарія), культура інтимного
спілкування (Таїланд, Філіппіни).
Головним туристичним регіоном світу залишається Європа, на яку
припадає 50,4% від загальносвітового обсягу туристичних прибуттів. На
другій позиції із помітним відставанням утримується АзійськоТихоокеанський регіон (АТР), на третій – Америка. «Периферійним»
туристичним регіоном світу є Африка.
Фактори ризику, які можуть негативно впливати на темпи відновлення
сфери туризму, зберігаються в багатьох розвинених країнах. Перш за все це
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безробіття і введення бюджетних обмежень з метою збалансування дефіциту
державного бюджету.
Рівень доходів від міжнародного туризму продовжує відставати від
рівня прибутків у багатьох туристичних напрямках, як це зазвичай
відбувається в періоди відновлення. Така ж тенденція спостерігається у сфері
витрат туристів з основних країн виїзного туризму. Серед найкращих десяти
країн за рівнем міжнародних туристичних витрат позитивний приріст був
зареєстрований на традиційних ринках виїзного туризму, а саме: Німеччини
(+1,5%), США (+2,5%), Франції (+2%), Італії (+3%) і Японії (+8%). В останні
роки країни, в яких спостерігається економічне зростання, стимулюють
розвиток ринку і забезпечують істотне збільшення міжнародних туристичних
витрат. До них належать, насамперед, Китай (+22%), Росія (+26%) і Бразилія
(+54%) [4, с. 163].
До факторів, які сприяють покращенню ситуації на туристичному ринку,
можна віднести:
- зростання впевненості бізнесу і споживачів;
- низький рівень процентних ставок і темпів інфляції, очікується їх
помірне зростання на короткотермінову перспективу;
- можливості відновлення ринків, які сильно постраждали у 2016 році;
- наявність духу співробітництва і партнерства, яке викликане кризою і
його збереження зацікавленими сторонами;
- гнучке реагування сектора туризму на швидкі зміни попиту і
нестабільну кон’юнктуру ринку;
- можливість подолання основних структурних недоліків у сфері
туризму і здійснення стратегій, які сприяють його стійкому розвитку в
результаті криз.
Сукупність висновків, що стосуються динаміки і тенденцій розвитку
міжнародного туризму, можна звести до кількох головних положень:
1. У довгостроковій перспективі міжнародний туризм розвивається
прискореними темпами: із 1950 р. постійно зростають прибутки від
обслуговування туристів та обсяги міжнародних туристичних прибуттів.
Міжнародний туризм чутливо реагує на економічну ситуацію та негативні
суспільно-політичні явища та процеси.
2. За обсягами туристичних прибуттів серед світових регіонів першість
утримує Європа, серед країн – Франція. У 2008 р. Україна входила до десятки
найбільш відвідуваних туристами країн світу.
3. Протягом останніх років міжнародний туризм найбільш динамічно
розвивався у межах країн Близького Сходу.
4. Туризм перетворюється на провідну форму господарського освоєння
простору у випадку відсутності або вичерпаності можливостей традиційних
їх видів, якими є промислові, сільсько-, лісо- та морегосподарські технології
господарювання людини. Туризм відіграє важливу роль у підтримці
досягнутого рівня освоєння території. На певному етапі розвитку окремі
поселення можуть втрачати промислові лісо- або сільськогосподарські
функції і набувати туристичногосподарські [2, с. 46].
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Загалом ж міжнародний туризм – багатогранне динамічне явище, яке
забезпечує постійну інтелектуальну поживу для дослідників, вимагає
осмислення і потребує кількісного та якісного аналізу, аналітичних викладок,
необхідних для прийняття управлінських рішень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНIСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Серед проблем, пов’язаних iз розвитком держави у перiод збiльшення
ризикiв та кризових явищ суспiльного розвитку, проблема пiдвищення
ефективностi системи державної служби набуває особливої актуальностi.
Адже ефективна державна служба становить один iз найважливiших
чинникiв успiшної реалiзацiї полiтичних, економiчних, соцiальних та
антикризових програм в Українi. Її дiяльнiсть має бути орiєнтована на
демократичнi цiнностi, серед яких: захист прав та свобод людини i
громадянина; створення умов для економiчної та полiтичної свободи, а також
добробуту всiх громадян; забезпечення розвитку вiдкритого громадянського
суспiльства, прогнозування i подолання кризових явищ у суспiльствi. Тiльки
високопрофесiйна державна служба здатна забезпечити демократичне,
правове, ефективне та результативне державне управлiння.
У ст. 1 Закону визначено, що “Державна служба – це публiчна,
професiйна, полiтично неупереджена дiяльнiсть iз практичного виконання
завдань i функцiй держави” [3].
Державна служба як професiйна дiяльнiсть державних службовцiв
передбачає створення умов для виконання вказаними особами функцiй
держави на основi реалiзацiї професiйного потенцiалу та постiйного розвитку
навичок, а також безпосередньо дiяльнiсть, яку можуть здiйснювати
виключно особи з вiдповiдним рiвнем освiти та професiйної пiдготовки.
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Державний орган – це спосiб органiзацiї працiвникiв, який становить
органiзований колектив, що заснований державою, дiє на пiдставi положення,
в межах затвердженої структури та з дотриманням установленого
регламенту, реалiзовує державнi функцiї, забезпечує дотримання публiчного
iнтересу, дiє одночасно i вiд iменi держави, i вiд власного iменi, надiлений
автономiєю та власною компетенцiєю та може нести вiдповiдальнiсть за
результати своєї дiяльностi [1, с. 428].
У 2017 роцi за пiдтримки Оксфордського унiверситету, Iнституту
урядування та публiчної служби Великобританiї, Фонду вiдкритого
суспiльства було розроблено та апробовано як проект Мiжнародний iндекс
ефективностi державної служби.
Видiляють наступнi показники ефективностi державної служби в рамках
InCiSE, якi визначенi наступним чином:
1. Вiдкритiсть (Openness). Це ступiнь та якiсть консультацiй iз
громадськiстю, наявнiсть i якiсть механiзмiв оскарження урядових рiшень,
наявнiсть та доступнiсть урядових даних, ступiнь забезпеченостi права на
iнформацiю та доступнiсть законодавства. Обґрунтування: необхiднiсть
прозоростi в рамках державної служби є обов’язковою для громадськостi
довiряти та вiдчувати повноваження, притягати урядовцiв до
вiдповiдальностi за свої дiї, одночасно зменшуючи корупцiю.
2. Цiлiснiсть (Integrity). Визначає ступiнь доброчесностi державних
службовцiв, прийняття рiшень неупереджено i справедливо та прагнення
служити громадянам. Вимiрюється поєднанням 7 показникiв: рiвень
сприйняття корупцiї; дотримання правил та процедур; професiйна етика;
справедливiсть та незалежнiсть; прагнення служити суспiльству i державi;
дiєвi процеси, що спрямованi на забезпечення доброчесностi
держслужбовцiв; попередження конфлiкту iнтересiв. Обґрунтування:
цiлiснiсть є однiєю з основних цiнностей, пов’язаних з державною службою.
Комiсiя з мiжнародної цивiльної служби пiдкреслює важливiсть цiлiсностi
спiвробiтникiв спiльних систем Органiзацiї Об’єднаних Нацiй (ООН).
3. Можливостi (Capabilities). Задiяно два елементи: рiвень освiти та
основнi професiйнi навички. Обґрунтування: потреба в рiзноманiтних i
сильних навичках має вирiшальне значення для успiшної роботи будь-якої
органiзацiї, включеної в сферу державну службу.
4. Iнклюзивнiсть (Inclusiveness). Визначає ступiнь того, наскiльки
державна служба є доступною для тих громадян, яких вона обслуговує. Це
пропорцiя жiнок до чоловiкiв на державнiй службi та залучення
представникiв релiгiйних й етнiчних меншин. Обґрунтування: сучасна
державна служба повинна бути представником громадськостi, якiй вона має
служити. Державнi установи мають бути доступними за своєю природою.
5. Залучення персоналу (Staff Engagement). Визначає рiвень лояльностi
персоналу, прихильностi та мотивацiї до роботи в державних установах.
Обґрунтування: спiвробiтники, якi вважають, що роблять реальний внесок i
по-справжньому зацiкавленi у своїй роботi, будуть бiльш мотивованими та
корисними для державної служби [2, с. 95].
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Варто зауважити, що Україна не потрапила до першого iндексу InCiSE,
тому що вона не включена до деяких мiжнародних глобальних iндексiв,
запропонований iнструмент оцiнювання ефективностi державної служби має
буди дослiджений i адаптований до використання.
Таким чином, необхiдно розробити i нормативно затвердити
вiтчизняний iндекс оцiнювання державної служби на основi iндексу InCiSE.
Це дозволить отримати реальнi ключовi показники ефективностi, а
вiдповiдно, i оцiнку ефективностi на рiвнi мiнiстерств та центральних органiв
виконавчої влади. Тому що сьогоднi суспiльству не зрозумiло, чому
керiвники всiх антикорупцiйних органiв отримують надбавки i премiї, якi
вимiрюються сотнями тисяч гривень, а Україна за рiвнем сприйняття
корупцiї та попередження конфлiкту iнтересiв оцiнена низькими балами у
вiдповiдних мiжнародних iндексах i рейтингах.
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