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УДК 330.3(477) 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип.69. 278 С. 

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 євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                         

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф. 
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц. 

Члени редакційної колегії: 

Боковець В.В., д.е.н., проф., Власенко І.В., д.е.н., проф., Власенко І.Г., д.мед.н., 
проф., Іваницька Н.Б., д.філол.н., проф., Танасійчук А.М., д.е.н., доц.,  
Чорна Н.М., д.і.н., проф., Головчук Ю.О., к.е.н., ст.викладач, Гулівата І.О., к.пед.н., 
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Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В 

УКРАЇНІ 

У статті розглянуто стан виробництва соняшникової олії в Україні, означено 

найбільші підприємства-виробники та експортери соняшникової олії. 

Проаналізовано виробництво, споживання соняшникової олії та структуру її 

експорту. На основі отриманих даних визначено тенденції ринку та зазначено 

пріоритетні напрямки подальшого розвитку ринку соняшникової олії. 

Ключові слова: соняшник, соняшникова олія, виробництво, експорт, переробні 

підприємства, вітчизняний та світовий ринки соняшникової олії. 

Виробництво соняшникової олії є однією з найважливіших економічних та 

продовольчих складових агропромислового комплексу в Україні. Щороку 

збільшуються обсяги її виробництва та експорту. Олійно-жирова галузь є 

важливою, оскільки є стабільним джерелом валютних надходжень для України. 

Взагалі виробництво рослинної олії є однією з найбільших галузей народного 

господарства України. Підприємства з виробництва рослинної олії стратегічно 

важливі для національного господарства країни. Рослинна олія займає важливе 

місце в харчуванні людини, та є одним з основних джерел забезпечення 

споживчого ринку продовольством. Україна посідає одне з провідних місць 

серед держав, що вирощують соняшник, та є однією з країн-лідерів з переробки 

та експорту соняшникової олії.  

Дослідження ринку олійно-жирової продукції, розвитку та підвищення 

ефективності його функціонування привертали увагу багатьох вчених-

дослідників, серед яких: Бабенко Л.В., Бронін О.В., Домашенко Ю.В.,  
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Занько Т.В., Карман С.В., Карпенко А.В., Маслак О.О., Митченок О.О.,  

Мулик І.І., Нікітчин Д.І., Одосій О.В., Осадчук В.І., Петров В.М., Пластун С.І., 

Побережна А.А., Присяжнюк С.В., Сегеда С.А., Супіханов Г.Б., Турчановський 

А.О., Шпичак О.М., Юрчишин В.В. та інші. Враховуючи важливість галузі, 

будуть корисними подальші дослідження. 

Метою статті є проведення дослідження сучасного стану ринку 

соняшникової олії з метою визначення перспектив подальших темпів розвитку 

олійно-жирової галузі України та зміцнення її позицій на світовому ринку, а 

також дослідження положень щодо вирішення комплексу проблем з 

підвищення ефективності і стабілізації економіки виробників сировини і 

переробних підприємств соняшниково-переробної промисловості, розробка 

практичних пропозицій щодо вдосконалення державного регулювання розвитку 

цієї галузі народного господарства та формування ринків її збуту.  

Основною олійною культурою, що вирощується в Україні, є соняшник, у 

складі всіх олійних культур він займає 68% посівної площі та 83% валового 

збору. В Україні з насіння соняшнику виробляється приблизно дві третини всієї 

рослинної олії. Соняшникова олія має важливе народногосподарське значення. 

Її споживають як цінний харчовий продукт у натуральному вигляді, широко 

використовують у харчовій, парфумерній, лакофарбовій, галузях промисловості 

для виробництва маргарину, мила, оліфи. Соняшник є однією з прибуткових 

культур з найвищим рівнем рентабельності серед сільськогосподарських 

культур. Соняшник у значній забезпечує сировинну базу і функціонування 

олійно-жирового комплексу України, та посідає особливе місце в економіці та 

формуванні експортного потенціалу країни. Високий рівень рентабельності 

вирощування цієї культури та виробництва з неї олії, зумовлений мінімальними 

виробничими витратами і порівняно високою ціною реалізації, стимулює 

значне розширення посівних площ. Висока ціна робить олійно-переробну 

галузь економічно вигідною для народного господарства України, сприяє 

підйому економіки. Попит на соняшник і соняшникову олію суттєво не 

зменшується при зростанні цін. Тому виробництво олійних культур і оліє-

жирової продукції є одним з пріоритетних і перспективних напрямів розвитку 
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аграрного сектора економіки України. Середнє значення темпу зростання площ 

посівів соняшнику становить 5 % у рік. Із загальної площі земель 

сільськогосподарського призначення під посівами насіння соняшнику зайнято 

20 %. Постановою Кабінету Міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 року 

затверджено нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах: 

для соняшнику не менше ніж через сім років, проте не всі господарства 

дотримуються законодавчо визначених норм. З точки зору агротехнічної 

технології, розширення посівних площ під соняшником не є позитивним 

показником, що пов’язано з його біологічними властивостями. Він вкрай 

виснажує ґрунт, у зв’язку з чим його доцільно повертати на попереднє поле 

лише через декілька років. Міністерство Аграрної політики України вбачає, що 

покращення фінансово-економічних показників сіль господарських 

товаровиробників за рахунок соняшнику повинно здійснюватись не за рахунок 

збільшення його посівних площ, а шляхом впровадження нових технологій, 

високоврожайних гібридів, дотримання всіх технологічних вимог, що повинно 

забезпечити належний валовий збір та урожайність.  

Соняшникова олія є джерелом корисних жирних кислот Омега-6 та   

Омега-9, які беруть участь у синтезі гормонів та підтримують імунітет. Вона 

містить жиророзчинні вітаміни А, Е та Р. Соняшникова олія є ідеальним 

варіантом для заправки салатів, тому що Бета-каротин стає вітаміном А, тільки 

якщо поєднується з жирами. Лінолева кислота, яка входить до її складу, 

необхідна для нормальної роботи імунної системи. Регулярне вживання олії 

допомагає допомагає зміцнювати імунітет.   

Важливі і незамінні жирні кислоти допомагають поліпшити мозкову 

активність, покращувати пам 'ять і концентрацію уваги, а також мозковий 

кровообіг. Вітамін Е є вельми потужним антиоксидантом, який необхідний 

нашому організму, адже він захищає здорові тканини і клітини від негативного 

впливу вільних радикалів. Так що соняшникова олія є засобом профілактики 

онкологічних захворювань і запобігає передчасному старінню. Її користь 

поширюється і на обмінні процеси, адже речовини, що входять до складу, 
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беруть участь у вуглеводному і білковому обмінах. При регулярному вживанні 

можна поліпшити роботу ендокринної системи.  

Високоолеїнова олія є самою здоровою формою соняшникової олії. Вона 

складається з жирних кислот, відомих як стеаринова кислота, пальмітинова 

кислота та олеїнова кислота. Також вона містить лецитин, який забезпечує 

організм здоровими трігліцерідами. Продукти з високим вмістом олеїнової 

кислоти можуть забезпечити багато переваг для здоров'я людини: 

Омега-9 жирні кислоти, які присутні в соняшниковій олії, можуть 

допомогти в боротьбі із захворюваннями серцево-судинної системи, оскільки 

підвищений рівень хорошого холестерину відіграє важливу роль в запобіганні 

засмічення артерій. 

Однією з практичних переваг високоолеїнової олії є його висока 

термостійкість, диміти воно починає тільки при температурах від 250 °C. 

Олія, виготовлена з такого соняшнику, має безліч корисних властивостей і 

навіть може конкурувати з оливковою олією. Даний тип соняшнику виведено 

традиційними методами селекції, і генетичний потенціал вмісту олеїнової 

кислоти у ньому є найвищим серед усіх олійних культур — до 95 %. 

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця корисності рослинних олій для 

організму людини 
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Олійно-жирова галузь є інвестиційно-привабливою, в її розвиток 

спрямовано значні інвестиції як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів: у 

реконструкцію діючих і будівництво нових заводів. Потужності з переробки 

олійної сировини в Україні збільшуються кожного року.  В Україні 

споживається приблизно 10% виробленої соняшникової олії, та приблизно 90% 

її поставляється на експорт. 

Соняшникова олія експортується понад у 90 країн світу. Головними 

споживачами української соняшникової олії є країни Азії, ЄС, СНД та Африки. 

До 2007 року основними покупцями були країни ЄС (52 %), країни СНД (17 %), 

Туреччина (10 %). Починаючи з 2011-2012 років, суттєво збільшився експорт 

соняшникової олії до Індії (38 %), Єгипту (11 %), Ірану (4 %) та Алжиру (7 %), 

хоча раніше ці країни закуповували незначну кількість. Відповідно, частка 

країн ЄС скоротилася до 14 %. Також для України відкрився перспективний 

китайський ринок. Китай у сезоні 2010-2011 імпортував з України всього  

10 тисяч тонн соняшникової олії, а у наступному сезоні 2011-2012 

відвантаження соняшникової олії у Китай зросли до 90 тисяч тонн або до 4 % 

загального експорту. Аналізуючи данні з експорту соняшникової олії за 2014 

рік, маємо зафіксувати наявність експортних постачань до країн Азії на більш 

ніж 52% за рахунок значного зростання експорту соняшникової олії в Індію та 

Китай. Друге місце займають країни Європейського Союзу, до якого Україна 

експортує 15% соняшникової олії, на третьому місці країни Африки з 7%.  

Україна належить до п’ятірки країн - найбільших світових експортерів олії. 

Цього вдалося досягти за рахунок виробництва та зовнішніх продажів 

соняшникової олії. За даними Держстатслужби, у 2016 році в Україні було 

вироблено соняшникової нерафінованої олії 4,4 млн. тонн та рафінованої — 

0,55 млн. тонн. Порівняно з попереднім 2015 роком виробництво цих видів 

соняшникової олії збільшилося: обсяги виробництва нерафінованої олії зросли 

на 20%, рафінованої — на 4%. 
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Таблиця 2 – Динаміка виробництва соняшникової олії в Україні  

у 2013-2017 роках у натуральному значенні, тис. тонн 

 

За інформацією генерального директора асоціації «Укроліяпром» Степана 

Капшука на конференції «Олійно-жирова промисловість - 2018» у Києві у 

листопаді 2018 року, Україна у 1998-2018 роках збільшила виробництво 

соняшникової олії у 15,3 разів, експорт у 28,4 разів. 

«Починаючи з 1998 року, у країні побудовані 60 нових підприємств,  

16 терминалів з перевалення рослинних олій, у олійно-жирову галузь залучено 

більш ніж $3 млрд. інвестицій, підприємства проводять модернізацію. 

Потужності з переробки олійної сировини в Україні збільшились з 2,5 млн. 

тонн у 1998 році до 22 млн. тонн на початку 2018 року, або у 8,8 рази», — 

повідомив Степан Капшук.  

За оцінками аналітичного агентства «Украгроконсалт», потужності з 

переробки соняшника в Україні у 2018-2019 маркетинговому році (МР) можуть 

досягнути 22 млн. тонн при виробництві насіння соняшника на рівні 14-15 млн. 

тонн.  

За даними галузевого об’єднання «Укроліяпром», експорт соняшникової 

олії у 2016-2017 МР збільшився у порівнянні з 2015-2016 МР на 30,4% — до 

5,84 млн. тонн. Виробництво соняшникової олії у 2016-2017 МР збільшилось у 

порівнянні з 2015-2016 МР на 29,3% — до 6,27 млн. тонн. 

По даними Державної фіскальної служби України, експорт рослинних олій 

у 2017 році становив 6,018 млн. тонн на загальну суму $4,507 млрд.  
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Основними компаніями-експортерами соняшникової олії є компанії 

«Каргілл», «ОлсідзУкраїна» (ВАТ «Кіровоградолія»), «Кернел-Трейд»  

(ПрАТ «Полтавський ОЕЗ», ЗАТ «Приколотнянський ОЕЗ», ВАТ «Вовчанський 

ОЕЗ»), «Сантрейд» (ЗАТ «Дніпропетровський ОЕЗ»), ПАТ «Пологівський 

ОЕЗ», «Миронівський хлібопродукт», Промислова Група «Віойл»,  

ВАТ «Чернівецький ОЖК».  

Щодо експорту, соняшникова олія експортується: 

1. Олія соняшникова нерафінована, наливом для харчової промисловості, 

код ТН ЗЕД 1512119100. У 2017 році експортерами України було відвантажено 

іноземним імпортерам 5.288.770 тонн на загальну суму 3.890.739.172,00 доларів 

США. 

2. Олія соняшникова рафінована дезодорована, продукт харчування, 

розфасована в індивідуальне пакування, код ТН ЗЕД 1512199010. У 2017 році 

експортерами України було відвантажено іноземним імпортерам 458.437 тонн 

на загальну суму 404.277.850,00 доларів США.  

Вимоги до статті обмежують мене у аналізі експортних даних. Детально 

експорт рослинних олій соняшника, ріпака, сої та кукурудзи за 2017 та 2018 

роки будуть детально розглянуто та проаналізовано у моїй кваліфікаційній 

магістерській роботі «Динаміка експортних продажів рослинних олій в 

Україні» у грудні 2019 року.  

Для посилення конкурентних переваг підприємств олійно-жирової 

промисловості на вітчизняному та світовому ринку, необхідно провести ряд 

заходів:  

– технологічне переобладнання виробництва;  

– розширення асортименту олійно-жирової продукції;  

– удосконалення організаційної структури управління у промисловості;  

– автоматизація та модернізація виробничих процесів на підприємстві; 

– впровадження енергозберігаючих заходів; 

– покращення споживчих властивостей та створення нових продуктів;  

– раціональне та ефективне використання залишків виробництва;  

– створення та впровадження інновацій на підприємстві. 



15 

Соняшникова олія є основним видом українського ринку рослинних олій, 

важливою сировиною для декількох секторів харчової промисловості. В 

Україні спостерігається нарощування виробничих потужностей для переробки 

насіння олійних культур. Нові підприємства орієнтуватимуться на переробку не 

тільки соняшникової олії, але й насіння інших олійних культур (сої та ріпака). 

Це пояснюється тим, що можливою проблемою переробних підприємств може 

стати нестача сировини. 

Пріоритетними напрямами реформування ринку олійної продукції є: 

1. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 

2. Реалізація цінової політики шляхом поєднання вільного ціноутворення з 

елементами державного регулювання. 

3.Розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення 

конкурентоспроможності вирощування насіння соняшнику та вітчизняних 

продуктів його переробки, та оперативне формування відповідної митної 

політики в залежності від кон'юнктури світового ринку. 
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття 

«маркетингова стратегія», а також визначено особливості розробки та 

впровадження маркетингової стратегії при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Ключові слова: маркетингова стратегія, зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства, цільовий ринок, експорт, імпорт. 

Протягом останніх років спостерігається динамічний розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, що, в свою чергу, 

потребує розробки та впровадження ефективної маркетингової стратегії з 

метою збільшення результативності експортно-імпортних операцій. 

Проблема дослідження розробки та впровадження маркетингової стратегії 

підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність відображена у 



17 

працях таких вчених як С. Маджаро, Ф. Бредлі, С. Джейн, У. Кеєган,  

Ф. Катеора, С. Паливода, А. Самлі, В. Терпетра, М. Чинкота, Ф. Котлер,  

Е. Барлоу, Р. Барнет, Р. Бузелл, Р. Вернер, З. Гошал, С. Кевусгил, Р. Крамер,  

Х. Анн, А. Старостіна, А. Мазараки, О. Азарян, В. Новицький, Є. Савельєв,  

П. Черномаз, О. Канищенко, Т. Циганкова та ін.  

Метою статті є визначення теоретико-методологічних особливостей 

формування маркетингової стратегії підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Серед вітчизняних науковців не існує єдиного наукового підходу до 

трактування сутності поняття «маркетингової стратегії». Так, за визначенням 

М. В. Брусенцевої маркетингова стратегія окремого виду бізнесу передбачає 

дослідження можливостей на основі стратегічного управління, формування 

цілей і задач, плану дії окремої організаційної одиниці, цільового ринку, що 

реалізується за допомогою комплексу інструментів маркетингу: розвитку 

процесу виробництва, впливу на покупців, якості товару чи послуги, 

конкурентних переваг – для досягнення маркетингових цілей [2]. 

Шебанова О.О. трактує поняття «маркетингова стратегія» як сукупність 

рішень щодо способів задоволення потреб існуючих і потенційних споживачів 

ринку, за рахунок зовнішніх і внутрішніх ресурсів підприємства. За 

визначенням автора, маркетингова стратегія формує головні цілі виробництва 

та шляхи збуту товарів. Вона уявляє собою систему дій підприємства, 

спрямовану на урівноваження зовнішнього та внутрішнього ринкового 

середовища [8]. 

Тоді як Соковніна Д.М. пропонує розуміти під визначенням поняття 

«маркетингова стратегія» науково обґрунтований та узгоджений із загальною 

стратегією розвитку комплекс конкретних маркетингових заходів, реалізація 

яких дасть змогу забезпечити ефективність функціонування підприємства [6]. 

В свою чергу Завальнюк К.С. визначає «маркетингову стратегію» як 

основний напрям, орієнтир, який дає змогу приймати рішення на певних 

етапах; алгоритм дій фірми для досягнення маркетингових цілей [3]. 
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На думку Каліберова О.Г., визначенню категорії «маркетингова стратегія» 

властиві наступні ключові поняття: 

- маркетингова стратегія є однією з ключових діяльностей на підприємстві, 

що є визначальною для формування цілей діяльності підприємства; 

- маркетингова стратегія являє собою довгострокову діяльність; 

- стратегія підприємства являє собою цілісний комплекс, і маркетингова 

частина в цьому складному комплексі активно взаємодіє з іншими напрямками, 

що дозволяє узгодити ресурсну базу, потенціал підприємства з умовами ринку і 

таким чином визначити власну конкурентоспроможність на окремому ринку [4]. 

Таким чином, з огляду на вищенаведені наукові підходи до визначення 

поняття «маркетингова стратегія», можна стверджувати, що маркетингова 

стратегія зовнішньоекономічної діяльності є частиною стратегії маркетингу 

підприємства в цілому та передбачає комплексний підхід до вибору та 

впровадження конкретних маркетингових методів з метою забезпечення мети 

та цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства на обраному ринку. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства перебуває під постійним 

впливом зовнішнього середовища. Тому, на вибір маркетингової стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності впливають наступні зовнішні фактори: 

- міжнародні – доступність до міжнародних ринків; ризик ведення 

діяльності на міжнародних ринках; життєвий цикл товару на міжнародних 

ринках; тип споживацьких ринків; масштаби міжнародних ринків; високий 

рівень прибутковості; законодавчий і регуляторний впливи на суб’єкти 

економічної діяльності; наявність досвіду міжнародного маркетингу тощо; 

- економічні – рівень економічного розвитку країни та галузі; рівень 

конкуренції; розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів 

підприємства; інвестиційні процеси; рівень інфляції і дефляції; зміна та 

величина валютних курсів; розвиток ринку та наявність каналів товароруху; 

купівельна спроможність споживачів та рівень їх доходів; поведінка 

постачальників сировини і матеріалів; рівень взаємодії з посередниками; 

система оподатковування й якість економічного законодавства тощо; 
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- політико-правові – законодавчі та нормативні акти, документація 

державних органів, податкова політика держави, масштаби урядової підтримки 

галузей, економічна політика уряду, політична стабільність та рівень впливу 

політичних сил на економічну політику держави тощо; 

- соціально-демографічні – чисельність працездатного населення; якість і 

рівень життя населення; рівень доходів та купівельної спроможності; рівень 

культури споживання продукції; величина і структура потреб населення; 

підприємницька активність. Особливу увагу також необхідно приділяти і 

факторам, які характеризують культурні особливості різних країн, а саме етичні 

вимоги і релігійні норми, що визначають спосіб життя; 

- інституційні – наявність та дієвість державних та комерційних інститутів 

у сфері управління та регулювання; рівень розвитку та досконалість 

нормативно-правової бази регулювання; економічну політику уряду; напрями 

розвитку і формування стратегії країни чи галузі тощо; 

- науково-технічні – використання результатів розвитку науки, 

впровадження науково-технічного прогресу та концентрації технологічних 

зусиль у виробничому процесі тощо; 

- екологічні – кліматичні умови, наявність, доступність та рівень 

використання природних ресурсів, розвиненість системи державного контролю 

охорони навколишнього середовища [7]. 

Маркетингова стратегія у зовнішньоекономічній діяльності є системою 

планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на 

багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов 

підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні. В умовах 

використання міжнародного маркетингу експортер глибоко вивчає ринок, 

використовуючи для цього широке коло маркетингових інструментів. Система 

маркетингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності включає в себе комплекс 

найбільш суттєвих ринкових відносин та інформаційних потоків, які зв'язують 

підприємства з ринками збуту товарів на міжнародному рівні [5]. 

На рис. 1 представлено етапи розроблення та впровадження маркетингової 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
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Рисунок 1 – Етапи розробки та впровадження маркетингової стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

На нашу думку, особливу увагу слід приділити етапу проведення SWOT-

аналізу зовнішньоекономічної діяльності, оскільки підприємства при виході на 

зовнішні ринки не зажди оцінюють свої сильні та слабкі сторони у повній мірі. 

Більш того, даний інструмент стратегічного аналізу дозволить визначити 

можливі перспективи освоєння того чи іншого цільового ринку. 

Отже, маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності є частиною 

стратегії маркетингу підприємства в цілому та передбачає комплексний підхід 

до вибору та впровадження конкретних маркетингових методів з метою 

забезпечення мети та цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства на 

обраному ринку. 
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У статті наводиться опис поняття «репутаційний ризик», наводиться 

класифікація репутаційних ризиків, а також кілька покрокових технологій 

протидії даними криз, мінімізації їх наслідків з боку підприємства. 
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ризиків, внутрішні ризики, глобальні ризики. 

Проблему формування і управління репутацією висвітлено в досить 

великій кількості наукових робіт. Серед зарубіжних авторів, які звернулися до 

цієї теми можна відзначити Г. Даулінг, Е. Гріффіна, А. Замана, Д. Траута.,  

Ж.-П. Бодуан, Р. Дж. Олсопа, Ф. Сайетла. Серед вітчизняних робіт хотілося б 

виділити І. Олійника, Т. Лебедєву, Л. Сальнікову, В. Венедіктова,  

А. Трубецького, Ф. Шаркова. 

У цих роботах показано, що корпоративна репутація базується на 

властивих ціннісних характеристиках підприємства і являє собою сукупність 

оцінок і думок, що склалися у конкретної групи корпоративної аудиторії про 

підприємство, в першу чергу на підставі осмислення її ролі та корпоративної 

поведінки. Іншими словами корпоративна репутація - це безпосереднє 

відображення того, як підприємство зуміло зарекомендувати себе в суспільстві. 

У контексті поведінки підприємства актуальними є такі цінності, як 

досконалість, автентичність, порядність, чесність, відповідальність, дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища, співробітникам, економіці і т.п. На 

основі властивих ціннісних характеристик підприємства прогнозується її 

майбутня поведінка. Таким чином, характер репутації підприємства буде 

залежати від того, «чи дотримувалось підприємство своїх зобов'язань, чи було 

чесним і чи не зловживало довірою зацікавлених сторін». Крім того, необхідно 

відзначити, що репутація має складну природу, вона багатолика: «організація 

не має єдиного іміджу або репутації - у неї їх багато», оскільки у кожної групи 

корпоративної аудиторії можуть існувати свої власні критерії оцінювання 

підприємства[1]. 

Як зазначає професор Сорбонни Ж.-П. Бодуан, «репутації властивий ефект 

«пам’яті»: вона являє собою сучасне і минуле компанії. Будь-яка 

невідповідність між зобов’язаннями і поведінкою компанії, між її комунікацією 

і реальними діями буде внесено в «блокнот пам’яті» і поглине вироблену свого 

часу компанією репутаційну цінність». Ключові фактори, комбінація яких 
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впливає на формування репутації підприємства, можна розділити на 2 категорії: 

внутрішні чинники (є продуктом діяльності самого підприємства) і фактори 

зовнішнього середовища. 
 

Таблиця 1 – Ключові фактори формування репутації підприємства 

Внутрішні чинники Фактори зовнішнього середовища 

Якість і рівень менеджменту; якість 
продукції, що випускається; цінова політика; 
рівень результативності в досягненні 
поставлених цілей; рівень ефективності 
використання ресурсів; фінансова позиція; 
рівень інноваційності; соціальна 
відповідальність і захист навколишнього 
середовища; методи корпоративної 
комунікації; інвестиційна привабливість; 
корпоративна філософія; корпоративна 
культура; імідж перших осіб компанії; 
корпоративна індивідуальність; поведінка і 
компетентність персоналу 

Оцінка компанії в ЗМІ; оцінка аналітиків;
відносини з державою, партнерами, 
лідерами громадської думки; дослідження 
інвесторів і аналітиків; соціально-
культурні фактори; ситуація в регіоні; 
репутація галузі; репутація країни в 
цілому 

 

Важливо відзначити, що вся сукупність перерахованих вище факторів має 

такі загальні характеристики. По-перше, їх якісна оцінка має проводитись на 

основі порівняння існуючих очікувань і уявлень з реальним станом справ і 

може мати як емоційну, так і раціональну основу. По-друге, зміст чинників, які 

обумовлюють корпоративну репутацію, не постійні, вони змінюється з плином 

часу. Всі перераховані вище фактори важливі для репутації складової бізнесу, 

оскільки, в тій чи іншій мірі впливаючи на оцінки, які існують у цільових 

аудиторій по відношенню до підприємства, вони здатні як поліпшити, так і 

погіршити корпоративну репутацію[3]. 

Так, якість і рівень менеджменту, що включають всі елементи управління 

(стратегію, організаційну структуру і т.д.), Якість продукції, що випускається 

можна вважати одними з ключових факторів у створенні сприятливої репутації. 

В даний час існує значна кількість досліджень, які показують, що якість 

послуги призводить до задоволення споживачів, а задоволені споживачі краще 

ставляться до підприємства, яке надає якісну послугу. 
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Фінансові показники та інвестиційна привабливість підприємства 

відіграють велику роль для формування репутації у інвесторів, акціонерів, 

членів Ради директорів, галузевих і фінансових аналітиків, кредиторів, 

партнерів та постачальників. На оцінки іноземних партнерів і інвесторів також 

впливають такі показники, як репутація країни і галузі в цілому. 

Оцінка підприємства в засобах масової інформації важлива, оскільки саме 

журналісти «у вирішальній мірі формують громадську думку», а здатність 

залучати, розвивати і утримувати талановитих працівників формує у 

підприємства репутацію привабливого роботодавця, що також важливо для 

процвітання бізнесу[4]. 

Таким чином, управління репутацією підприємства зводиться до контролю 

над факторами, комбінація яких обумовлює її формування. Як наслідок, 

управління репутацією має бути невід’ємною частиною системи 

корпоративного управління, оскільки «коли люди дотримуються високої думки 

про підприємство, у неї з’являється більше можливостей, її поточна діяльність 

стає все більш ефективною. 

Отже, можна констатувати, що корпоративна репутація являє для 

підприємства найцінніший стратегічний актив. Цей стратегічний потенціал 

обумовлений як власне нематеріальної природою репутації, так і здатністю 

даного активу матеріалізуватися в діяльності підприємства, створювати додану 

вартість, тобто збільшувати капіталізацію підприємства. Так, на думку 

спеціалістів, вартість ділової репутації досягає 85% ринкової вартості 

підприємства. 

Крім того, необхідно підкреслити, що в умовах нинішньої нестабільної 

економічної ситуації гарна корпоративна репутація набула ще більшого 

значення. Сьогодні це не тільки вирішальний фактор забезпечення 

конкурентної переваги та досягнення стратегічних цілей, а й запорука 

стабільності на мінливому і непередбачуваному ринку. 

Репутаційні ризики в системі ризиків підприємства. Найбільш 

авторитетною сучасною теорією в області управління ризиками виступає 
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концепція управління ризиками підприємства на основі інтегрованого підходу. 

Відповідно до цієї теорії, успішне управління ризиками являє собою 

комплексний процес щодо своєчасного виявлення ризиків, а також вироблення 

управлінських рішень з реагуванням на виникаючі загрози, кінцевою метою 

управління ризиками є в першу чергу збільшення вартості бізнесу. 

Процес управління ризиками підприємства складається з чотирьох етапів: 

ідентифікація, класифікація, оцінка та аналіз ризиків. Зупинимося на них 

докладніше. 

Отже, перший етап пов’язаний з виявленням усіх реальних і потенційних 

ризиків, від усіх джерел та без урахування типу ризиків. Іншими словами, на 

цьому етапі відбувається ідентифікація внутрішніх і зовнішніх подій, здатних 

вплинути на досягнення цілей підприємства. Беручи до уваги той факт, що 

кожне підприємство стикається з великою кількістю ризиків, що впливають на 

різні складові підприємства, другий етап управління ризиками полягає в 

розподілі всіх виявлених ризиків за певними категоріями. Необхідно 

відзначити, що не існує єдиного підходу до типологізації ризиків, в даній роботі 

ми спираємося на класифікацію, вироблену в результаті узагальнення кількох 

представлених в науковій літературі підходів. Так, в першу чергу ми ділимо 

ризики на дві великі групи: по-перше, внутрішні ризики, безпосередньо 

залежать від діяльності підприємства; по-друге, ризики середовища (глобальні 

ризики), не пов'язані з діяльністю підприємства, і, як наслідок, не піддаються 

управлінню з його боку. 

Внутрішні ризики в свою чергу можна розділити на три групи:  фінансові - 

ризики, зумовлені фінансовими рішеннями підприємства (поєднанням його 

боргового фінансування і акціонерного капіталу і типами в фінансування що 

використовується); операційні  ризики, обумовлені операційною діяльністю 

підприємства, підвищення цін на сировину, що використовується у 

виробництві; стратегічні ризики, пов’язані з реалізацією стратегічних цілей 

організації. 

Глобальні ризики підрозділяються на геополітичні, економічні, природні, 

екологічні та соціальні. 
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Зведена таблиця потенційних ризиків підприємства представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Класифікація ризиків підприємства 

Внутрішні ризики Глобальні ризики 

Фінансові 
Падіння вартості акцій; нестача ліквідності; 
підвищення процентних ставок; істотні 
податкові зобов'язання 

Геополітичні 
Корупція; організована злочинність; 
геополітичний конфлікт, тероризм 

Операційні 
Претензії до якості продукту; корпоративне 
шахрайство; позапланова зупинка 
підприємства; порушення техніки безпеки, 
охорони праці або навколишнього 
середовища; не оптимізовані закупівлі;
неоптимальна логістична інфраструктура;
відсутність необхідного страхового 
покриття 

Економічні 
Фінансова криза; мінливість цін на 
енергоресурси; падіння цін на нерухомість;
уповільнення китайської економіки; кризи і 
ліквідності 

Стратегічне 
Нестійкість попиту; підвищення рівня 
конкуренції; зміна законодавчого 
регулювання; неадекватна оцінка потреб 
клієнта і їх очікувань; втрата ділової 
репутації; труднощі з доступом до капіталу 

Природні і екологічні 
Зміна клімату; забруднення води і повітря
повені; лісові пожежі; геофізичні 
небезпечні явища (землетруси і виверження 
вулканів); метеорологічні небезпечні явища 
(бурі, урагани, смерчі) 

 Соціальні 
Нерівність в економічному розвитку; 
епідемії; міграція; демографічні виклики 

 

При цьому необхідно відзначити, що дані категорії іноді можуть 

перетинатися, проте велика частина проблем все ж потрапляє тільки в одну 

групу ризиків. 

На третьому етапі управління ризиками виявлені внутрішні і зовнішні 

події які аналізуються з урахуванням ймовірності їх виникнення та впливу з 

метою визначення того, які дії щодо них необхідно зробити. 

При цьому ступінь схильності до кожного конкретного ризику може 

вимірюватися: 

- в якісному вираженні, коли кожному конкретному ризику відповідно до 

виробленої шкали присвоюється потенційний рівень загрози. Одна шкала може 

бути досить простою і включати два або три рівні (високий, середній і слабкий 
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вплив), в той час як інша може включати досить велику кількість градацій (так, 

ступінь ризику може оцінюватися за шкалою від 1 до 10). 

- в кількісному вираженні: оцінюється вплив ризику на прибуток або 

вартість компанії. У найпростішому випадку ми можемо виміряти вплив ризику 

на прибуток компанії. У найширшому випадку ми можемо оцінити схильність 

до ризику, проаналізувавши зміну вартості компанії в результаті впливу цього 

ризику. 

За результатами оцінки ризики шикуються по мірі їх пріоритетності. 

Нарешті, на четвертому етапі управління ризиками вибирається найбільш 

оптимальна стратегія реагування на ризик: 

- ухилення; 

- прийняття (залежить від конкурентних переваг компанії і від сектора 

економіка, в якому вона веде бізнес); 

- мінімізація. 

При цьому необхідно враховувати той факт, що швидко мінливі умови як 

зовнішнього, так внутрішнього середовища призводять до виникнення все 

нових ризиків, що в свою чергу обумовлює необхідність проведення 

регулярного моніторингу ризиків, що дозволяє виявляти події, що сприяють 

появі як нових загроз, так і можливостей для розвитку бізнесу[5]. 

Отримавши загальну картину того, яким потенційним ризикам може 

піддаватись підприємство і з чого складається процес інтегрованого управління 

ризиками, звернемося безпосередньо до вивчення об'єкта нашого дослідження - 

репутаційних ризиків організації. 

У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення того, що слід 

розуміти під репутаційним ризиком, в дослідженні ми представимо два 

підходи, які дозволяють найбільш повно зрозуміти природу репутаційного 

ризику. 

Автором першого підходу є Е. Гріффін, він визначає репутаційний ризик 

як реальну або потенційну загрозу ділову репутацію - загрозу, яку, якщо її не 

контролювати належним чином, здатна привести до згубної для репутації 
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кризи. Ключовий момент даного підходу - необхідність здійснення контролю за 

репутаційними ризиками. 

Другий підхід пропонує А. Заман, який розуміє під репутаційним ризиком 

«результат порівняння, виробленого зацікавленими сторонами між тим, як 

компанія і її службовці почувають себе відповідно до очікувань, і тим, як вони 

поводяться в дійсності». Подібний підхід показує, що репутаційний ризик може 

мати як позитивний, так і негативний ефект і безпосередньо пов’язаний з 

очікуваннями корпоративної аудиторії. 

Таким чином, узагальнюючи вищезгадані підходи, репутаційний ризик 

можна визначити як загрозу зміни оцінки підприємства ключовими групами її 

корпоративної аудиторії. 

Як було показано раніше, репутаційний ризик, входить в підгрупу 

стратегічних ризиків, але при цьому він є похідною від всіх інших ризиків 

підприємства. Можна сказати, що ризик виникнення у компанії будь-якої 

проблеми в тій чи іншій мірі є загрозою для репутації, оскільки, може 

змінитися характер сприйняття компанії її корпоративною аудиторією. Справа 

в тому, що ризики, з якими може зіткнутися підприємство, переміщаються в 

нематеріальну сферу - сферу громадської думки і можуть торкатись 

нематеріальних активів - її репутації. Тепер саме громадська думка стала 

містити в собі для компанії ризик. 

Репутаційний ризик пов’язаний з проблемою втрати довіри, авторитету, 

поваги і лояльності до підприємства з боку її корпоративної аудиторії. 

Репутаційний ризик стосується, по суті, управління відносинами з 

зацікавленими сторонами. Щоб приймати ефективні рішення з управління 

репутаційним ризиком необхідно зрозуміти, яким чином існуючі або потенційні 

проблеми підприємства можуть вплинути на характер цих відносин. А для 

цього необхідно вивчити інтереси, потреби і очікування ключових зацікавлених 

груп. Можна констатувати, що загроза втрати ділової репутації є хорошим 

стимулом для розвитку на підприємстві корпоративної культури, програм 

вмотивованості персоналу, соціальної відповідальності, а також певних 

моделей корпоративної комунікації. 
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Таким чином, успішне управління репутаційним ризиком багато в чому 

залежить від розробки ефективної комунікаційної стратегії, спрямованої як на 

зміцнення корпоративної комунікації, так і на мінімізацію репутаційних втрат 

під час кризи. 
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У статті розкрито сучасні особливості соціально-психологічних факторів 

управління колективом на сучасному етапі розвитку, проаналізовано актуальні 
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проблеми розвитку управління колективом, запропоновано шляхи їх вирішення. 

Розглянуто сучасний досвід використання прогресивних соціально- 

психологічних факторів управління колективом.  

Ключові слова: соціально-психологічні фактори, управління колективом, 

сучасний менеджмент на підприємстві, соціальна відповідальність, психологія 

управління. 

Складна структура організації утворює єдине ціле завдяки 

цілеспрямованому впливу на її основні зв'язки і процеси. Це досягається 

управлінською діяльністю, що являє собою сполучення різних функцій, стилів 

керівництва, методів управлінського впливу. Кожна з перерахованих складових 

спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем 

взаємодії між окремими підрозділами організації в процесі продукування неї 

товарів та послуг.  

Колектив відіграє величезну роль в житті кожної людини, яку важко 

переоцінити; перш за все, задовольняється природна потреба людей у 

спілкуванні і діловій взаємодії, в приналежності до групи, у колективі людина в 

необхідних випадках відчуває підтримку і захист, знаходить визнання своїх 

досягнень, також розвивається як професіонал, проходить певні ступені по 

кар'єрних сходах. У той же час поряд з бажанням бути в колективі люди хочуть 

відрізнятися від інших, залишатися індивідуальностями. Впливаючи на 

поведінку людей, колектив багато в чому допомагає змінам, в колективі людина 

має можливість по-новому поглянути на себе з боку, оцінити себе і свою роль в 

суспільстві. Колектив змінює людину, так як йому доводиться вчитися жити і 

працювати в оточенні інших людей, пристосовувати до них свої бажання, 

інтереси. Колектив значною мірою стимулює творчу і професійну активність 

більшості людей, пробуджує в них прагнення до вдосконалення, до лідерства, 

до конкуренції.  

Вагоме місце в управлінні сучасною організацією відводиться соціально-

психологічним методам управління, які враховують саме людський фактор. 

Багато сучасних зарубіжних учених (Ф.Кротехвіл, Дж.Роггі, А.Сахаров, 
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А.Вебер та ін.) вважають, що саме успішна система управління на макрорівні 

здатна забезпечити глобальний порядок. Більше того, доволі популярною є 

доктрина людських відносин Мейо (США), яку ставлять в основу усішного 

управління організаціями. В основу доктрини «людських відносин» покладено 

принципи соціомобільної істоти, посадової субординації, домінування 

людського фактора в управлінні організацією, застосування мотиваційного 

інструментарію за колективні результати роботи.  

Серед вітчизняних економістів питанню соціально-психологічних методів 

управління організаціями приділяється увага І.О.Баклицьким, А.М.Бандурком, 

Т.В.Дуткевичем, В.С.Лозницею, Л.Е.Орбаном-Лембриком, О.В.Савицькою, Є.І. 

Ходаківським, Хмільом Ф.І., Шевчуком В.О. Визначаючи їх безперечних вклад 

в інтенсифікацію застосування методів психології управління в управлінській 

діяльності, слід констатувати, що в сучасному середовищі з безліччю викликів 

та загроз необхідно переосмислити можливості даного інструментарію в 

підтримці саме особистісного фактору.  

Раціональна організація забезпечує високу продуктивність праці лише в 

тому випадку, якщо ефективно використовуються індивідуальні й психологічні 

особливості кожного працівника. Під соціально-психологічними методами слід 

розуміти сукупність специфічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки між 

працівниками, а також на соціальні процеси в організації [1 ]. Під впливом 

соціально-психологічних факторів в управлінні формуються суспільна 

свідомість, психологічні зв'язки в колективі, сумлінне відношення до праці. 

Психологічний стан працівника може сприяти підвищенню продуктивності й 

ефективності праці, і навпаки, може знижувати трудову активність персоналу. 

Зауважимо, що завдяки соціально-психологічному управлінню вдається 

досягти відповідальності працівників за робочим процесом, стійкості, 

стабільності, підтримувати основні параметри, забезпечувати якісний 

цілеспрямований розвиток підприємства. Важливим є те, що застосування 

соціально-психологічних методів можливе за умов гнучкості менеджерів, 

розуміння ними внутрішнього світу людини і особливостей її психології. 
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Слід зазначити, що значне особливе значення в практичній діяльності 

управління повинно відводитися соціально психологічним факторам, 

сприйняття яких має формувати свідомість співробітника і складати його 

психологічні зв'язки в колективі. При цьому соціально-психологічні чинники, 

виступатимуть у вигляді матеріальних умов праці, визначених організаційних 

моментів, взаємовідносин співробітника з членами колективу. Психологія 

спілкування співробітників повинна бути спрямована на формування 

лояльності і задоволення специфічних інтересів в психології міжособистісних 

відносин. Відомо, що в колективах існує великий комплекс соціально 

психологічних проблем і питань. 

До найбільш істотних слід віднести: проблеми сумісності співробітників 

в колективі і формування адекватного психологічного клімату: 

• питання, пов'язані з психологією стимулювання трудового процесу; 

• мистецтво контакту менеджера з підлеглими; 

• етичні моменти лояльності і прояви принципу єдиноначальності. 

Актуальність застосування соціально-психологічних інструментів 

управління, на нашу думку, обумовлена наступними чинниками: максимально 

бажаним формуванням трудового колективу підприємства із психологічно 

сумісних працівників та підтримкою позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі; потребою психологічної адаптації працівників до умов 

праці та трудового колективу підприємства; необхідністю розробки 

нематеріальних персоніфікованих засобів мотивації працівників, зумовленої 

неможливістю, як правило, застосування в теперішніх умовах матеріальних 

стимулів в більшості підприємств; врахування суспільних та соціальних змін, 

які призвели до появи нових систем цінностей та зміни особистостей 

працівників. Необхідність активізації використання соціально-психологічних 

методів управління організацією, пов’язана з відсутністю поінформованості в 

достатньому обсязі керівників підприємства та інших управлінських 

працівників про ефективність застосування засобів та методів психології 

управління; не належною увагою управлінців до галузі психології управління, 
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не сприйняття та не усвідомлення актуальності психології управління, що 

викликано багатьма причинами, зокрема управлінським регресом; відсутністю 

психологічної служби чи хоча б посади штатного психолога у складі трудових 

колективів вітчизняних підприємств, на відміну від західних, де наявність 

психологічної служби є обов’язковою.  

Соціально-психологічні методи управління за своїм складом і змістом це 

єдність соціального і психологічного впливу на трудові колективи в цілому та 

окремих працівників зокрема. Зазначимо, що дані методи сприяють створенню 

позитивних взаємовідносин між членами колективу, задоволенню соціальних і 

духовних потреб, підвищують активність та ініціативу працівників, формуючи 

сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі. 

Відомо, що роль соціально-психологічних методів постійно зростає і буде 

зростати. Як стверджують соціологи, що залежно від настрою, бажання людини 

працювати і від морально-психологічного клімату в колективі продуктивність 

праці може суттєво зростати, або знижуватися. Слід зауважити, що 

використання соціально-психологічних методів управління можливе за умов 

творчої ініціативи менеджерів та усвідомлення ними особливостей психології 

людини. Встановлено, що успішне використання соціально-психологічних 

методів вимагає знання менеджером психологічних особливостей особистості, 

її поведінки і взаємовідносин в трудовому колективі.  

Соціально - психологічні методи управління засновані на використанні 

соціального механізму. Специфіка цих методів полягає в значній частці 

використання неформальних факторів в процесі управління персоналом. 

Соціально - психологічні методи базуються на використанні закономірностей 

соціології та психології. Об'єктом їх впливу є колективи і окремі особи. По 

масштабу і способам впливу ці методи можна розділити на дві основні групи: 

соціологічні методи, які направлені на групи людей і їх взаємодію у процесі 

трудової діяльності; психологічні методи, які направлено впливають на 

особистість конкретної людини. Такий поділ досить умовний, оскільки в 

сучасному суспільному виробництві людина завжди діє не в ізольованому світі, 

а в групі різних за психологією людей[2].  
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Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом , вони 

дозволяють встановити призначення і місце співробітників у колективі, виявити 

лідерів і забезпечити їх підтримку, зв'язати мотивацію людей з кінцевими 

результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і вирішення 

конфліктів в колективі [3]. 

Постановку соціальних цілей і критеріїв, розробку соціальних нормативів 

(рівень життя, оплата праці, потреба в житлі, умови праці тощо) і планових 

показників, досягнення кінцевих соціальних результатів забезпечує соціальне 

планування. 

До соціологічних методів належить: анкетування, що дозволяє збирати 

необхідну інформацію шляхом масового опитування працівників та 

інтерв'ювання - в ході діалогу із співбесідником отримання необхідної 

інформації. Соціометричний метод незамінний при аналізі ділових і дружніх 

взаємозв'язків в колективі. Співбесіда є поширеним методом при ділових 

переговорах, прийомі на роботу, виховних заходах , коли в неформальній бесіді 

вирішуються невеликі кадрові завдання. 

Психологічні методи грають важливу роль в роботі з персоналом, 

оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як правило, 

строго персоніфіковані та індивідуальні. Головною їх особливістю є звернення 

до внутрішнього світу людини, з тим щоб направити внутрішній потенціал 

людини на вирішення конкретних завдань організації.  

Соціально-психологічні методи мають дві області впливу на поведінку 

співробітників і поліпшити його трудову діяльність. З одного боку, вони 

спрямовані на створення сприятливого морально - психологічного клімату в 

колективі, зміна ролі керівника, а інший - про розкриття особистих здібностей 

кожного працівника, їх поліпшення , що в кінцевому підсумку визначає 

максимальне особистої самореалізації у своїй роботі, і, отже, збільшити його 

ефективність. Це розкриття особистих здібностей кожного окремого 

співробітника , визначення і з урахуванням його праця і творчість, максимальне 

розуміння своїх особистих мотиваторів та де мотиваторів  ефективно 



35 

працювати і більше реалізований з використанням психологічних методів 

управління.  

Як висновок зазначимо, що сфера застосування соціально-психологічних 

методів дуже широка. Вона включає регулювання між групових і внутрішньо 

групових відносин, управління груповою динамікою, управління окремими 

явищами і сторонами колективного життя, в якому формується суспільна 

свідомість, психологічні зв’язки в колективі, сумлінне відношення до праці. 

Отже, як показує практика, виникає необхідність використання менеджером 

соціально-психологічних методів на всіх рівнях та етапах управління. Це 

сприятиме формуванню висококваліфікованої ефективної команди, кожен член 

якої реалізовуватиме свій потенціал на найвищому рівні, в результаті чого 

підвищуватиметься результативність діяльності підприємства. 
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У статті розглянуто  розвиток корпоративної соціальної відповідальності та 

її теоретичні аспекти розвитку соціально орієнтованого управління та 
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українськими підприємствами. Взято до уваги необхідність впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності на практиці. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальность, сталий розвиток, 

індикатори сталого розвитку, стратегія розвитку, соціально відповідальне 

підприємництво. 

Останнім часом все більше компаній говорять про соціальну 

відповідальність, що є позитивною ознакою розвитку сучасних підприємств. 

Але коли вони використовують цю термінологію, розповідаючи про суто 

благодійні або рекламні проекти, ми спостерігаємо однобоке висвітлення 

тематики. Бізнес не може діяти ізольовано від суспільства, оскільки він сам є 

частиною соціуму. Соціальна спрямованість бізнесу буде більш ефективною та 

мати системний характер, якщо соціальна відповідальність бізнесу буде 

включена у стратегію управління підприємством. 

Питанням корпоративної соціальної відповідальності у своїх роботах  

приділяє увагу велика чисельність вчених, в чеслі яких: Г. Боуена, К. Девісом, 

І.Ю. Гришова, А. Керролла, Г. Г. Півняк, та інші. Але, незважаючи на 

зростаючу кількість наукових робіт щодо цієї проблематики, деякі питання 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності все ж потребують 

подальшого розгляду. 

Метою даної статті є дослідження корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу та її подальший розвиток як в Україні так і в світі. 

За останні роки в світі набула поширення концепція соціальної 

відповідальності бізнесу, яка представляє собою систему суспільних відносин із 

зацікавленими групами, взаємодію з державою у вирішенні соціальних 

проблем. 

Класичне визначення корпоративної соціальної відповідальності наводить 

Ф. Котлер: «Корпоративна соціальна відповідальність – це вільний вибір 

компанії на користь зобов’язання підвищувати добробут суспільства, 

реалізовуючи відповідні підходи до ведення бізнесу і виділяючи корпоративні 

ресурси» [1]. 
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Соціальна відповідальність бізнесу тісно пов’язана з поняттям сталого 

розвитку на рівні компанії, міста, регіону, країни. З метою визначення місця і ролі 

країни в світі існують загальноприйняті індикатори сталого розвитку (рис. 1). 

	

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Індикатори сталого розвитку 

Сучасні підприємці під корпоративною соціальною відповідальністю 

інколи розуміють добродійність, поліпшення податкового середовища, 

соціальні програми тощо. Але соціальна відповідальність не лише сприяє  

покращенню іміджу підприємства, але й забезпечує перевагу на стратегічну 

довгострокову перспективу, вихід на нові ринки та завоювання нових клієнтів. 

До основних переваг ведення соціальної політики підприємства є: 

1.Покращення  фінансового становища. Одне з останніх досліджень з 

цього приводу, в ході якого порівнювалися компанії, що працюють в одному 

ринковому секторі і мають приблизно однакові розміри, а також обсяги 

діяльності, було проведено в 1997 році Сандрою Ваддок та Семюелем 

Грейвзом. Об’єктами їхнього аналізу стали 22 компанії: 11 – з високими 

показниками соціальної відповідальності і 11 – з низькими. Компанії 

оцінювалися за такими показниками: дохід з інвестицій, дохід від продажу, 

чистий прибуток тощо. Дослідження засвідчило, що впродовж 10 років у 

компаній, які реалізують концепцію соціальної відповідальності, фінансові 

показники були вищими, ніж у соціальне невідповідальних компаній, а саме: 

дохід від інвестованого капіталу більший на 9,8%, дохід з активів - на 3,55%, 

дохід з продажу - на 2,79%, прибуток – на 63,5% [2]. 

Індикатори сталого розвитку 

соціальні екологічні економічні 
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2. Поліпшення іміджу та репутації брендів.  Соціальна спрямованість 

компаній є одним з чинників, який формує її репутацію компанії та визначає  її 

соціальну  цінність для суспільства [5]. 

3.Підвищення лояльності споживачів. Вдала політика соціальної 

активності істотно впливає на рівень продажу, здійснюваного компанією, та 

лояльність щодо неї споживачів. 

В європейських та інших країнах світу опитування показали, що значна 

частина покупців готова навіть змінити торгову марку на таку, яка б 

асоціювалася з благодійними справами: у Великобританії таких споживачів 

виявилося 86%, в Австралії – 73%, у Бельгії – 65%. У 1998 році 28% британців 

бойкотували товари компаній, які проводять безвідповідальну політику [3]. 

4.Підвищення лояльності  персоналу. Особливу роль репутація компанії 

відіграє саме при пошуку й залученні кадрів, працівників вищої та середньої 

ланки, які оцінюють не тільки рівень оплати праці, кар’єрні перспективи, але й 

дбають про власну репутацію та престиж.  

В 2001 році більше половини випускників Маster оf Вusinees Аdministration 

віддавали перевагу тим компаніям, які відомі своїм відповідальним ставленням 

до суспільства, істотними соціальними програмами [1]. 

5. Зменшення тиску з боку державних органів . Можна стверджувати, що ті 

компанії, які дотримуються відкритості й прозорості у своїй діяльності, 

вкладають ресурси в соціальні програми, мають більш стійкі позиції у 

відносинах з владою [4]. За оцінками експертів, запровадження соціальних 

заходів виявило високий рівень сподівань серед респондентів щодо позитивної 

віддачі від впровадження [2]. 

Перехід до соціально інвестиційного підприємства розширить поняття 

корпоративної соціальної відповідальності і допоможе у розв’язанні актуальних 

проблем щодо підвищення рівня життя населення, зайнятості, освіти, охорони 

здоров’я і навколишнього середовища. 

Н. Я. Яневич розглядає соціальні інвестиції у двох аспектах, а саме:  

1) як соціальну діяльність підприємства, спрямовану на зовнішнє 

середовище з метою створення сприятливого іміджу в очах громадянського 

суспільства та надання соціальних благ працівникам підприємства;  
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2) як інвестиції в людський капітал (витрати на освіту, охорону здоров’я, 

виховання гуманітарних складових, посилення мотивації працівників тощо), що 

сприяють підвищенню професійної кваліфікації та покращенню продуктивних 

здібностей людини і, тим самим, збільшують продуктивність праці [5]. 

Діяльність соціально відповідальних компаній повинна розвиватися за 

такими напрямами : 

- підтримка місцевих органів влади у розвитку території, де розміщена 

організація; 

- формування взаємовигідних взаємин з місцевими співтовариствами і 

сприяння їх розвитку, підтримка будь-яких ініціатив в цьому напрямку; 

- надання місцевій молоді і власному трудовому колективу широких 

можливостей для навчання ; 

- добросовісна сплата податків; 

- дотримання загальноприйнятих вимог ведення бізнесу; 

- виконання законів міжнародного, державного, регіонального 

законодавств; 

- обов’язкова екологічна діяльність: підтримка і заохочення зусиль, 

пов'язаних з охороною довкілля; 

- виробництво продукції і послуг, якість яких відповідає всім нормам, при 

дотриманні всіх законодавчих вимог ведення господарської діяльності; 

- реалізація корпоративних програм з охорони здоров’я співробітників; 

- реалізація корпоративних програм моральної мотивації персоналу; 

- реалізація благодійних та спонсорських проектів; 

- сприяння захисту культурної спадщини; 

- участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес [4]. 

Отже, для розвитку корпоративної соціальної відповідальності необхідно 

поєднати всі структурні елементи підприємства: економічні, екологічні та 

соціальні. Постійний пошук і реалізації можливостей покращення впливу 

бізнесу, призводить до збільшення вартості нематеріальних активів та бізнесу в 

цілому.       
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Соціальна спрямованість бізнесу буде більш ефективною, якщо соціальна 

відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління 

підприємствами. Все це призведе до поліпшення результатів, а саме  – 

підвищення репутації, покращення фінансових показників, ріст продажів, 

покращення продуктивної праці і як наслідок підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу. 
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У статті розглянуті методичні підходи до оцінки якості послуг роздрібної 

торгівлі, які мають особливе соціальне значення. Досліджуються 

використовувані методики оцінки якості послуг, їх переваги і недоліки. 



41 

Особлива увага приділяється використовуваним в зарубіжних країнах 

методикам оцінки якості послуг роздрібної торгівлі, особливо програмі 

"Mystery Shopping" ("Таємний покупець"), яка сьогодні в Європі і США є 

галуззю, що найдинамічніше розвивається, на ринку маркетингових 

досліджень. 

Ключові слова: послуги роздрібної торгівлі, якість послуг, методика оцінки, 

аудит роздрібної торгівлі, "таємний покупець". 

Забезпечення високої якості надання послуг роздрібної торгівлі в умовах 

дії конкуренції на ринку товарів і послуг є завданням першорядної ваги, має 

велике соціальне значення. Тому дуже важливим моментом є вивчення змісту 

існуючих варіантів оцінки якості послуг роздрібної торгівлі і можливість їх 

застосування в умовах нашої країни. 

При цьому слід зазначити, що оцінка і моніторинг якості послуг роздрібної 

торгівлі на практиці пов'язані з рядом складнощів. Оцінка якості торгових 

послуг і обслуговування покупців погано піддається формалізації, оскільки 

включає систему приватних показників кількісний вимір яких значною мірою 

ускладнений. У зв'язку з цим, в господарській практиці торгових підприємств 

відсутня науково-обгрунтована єдина методика оцінки якості послуг роздрібної 

торгівлі. 

Окремі аспекти якості обслуговування покупців на об’єктах торгівлі 

висвітлені у працях таких зарубіжних вчених, як: Г. Амстронг, Б. Берман,  

Ф. Котлер тощо. Дослідженнями в цій сфері займалися також українські вчені, 

серед яких:  І. Височин[1], Н. Голошубова[4], Б. Гринів[2], Н. Власова[3],  

І. Кіріченко, С. Рудницький, В. Сімонова[7], А. Чорний[8] та ін. Не зважаючи 

на наявність значної кількості наукових досліджень, деякі питання, пов’язані з 

оцінюванням рівня обслуговування покупців у сучасних умовах існування 

торгового бізнесу, не отримали достатньо повного відображення. 

Ще в радянський період на практиці для оцінки рівня якості 

обслуговування торгового підприємства співробітниками Українського 

науково-дослідного інституту торгівлі і громадського харчування була 
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розроблена спеціальна методика, згідно якої рівень якості обслуговування 

визначався з урахуванням чотирьох взаємозв'язаних показників : коефіцієнт 

стійкості асортиментного переліку; коефіцієнт додаткового обслуговування 

покупців; коефіцієнт витрат часу на очікування обслуговування; коефіцієнт 

культури обслуговування на думку покупців. При цьому значущість кожного з 

названих показників склала відповідно до 0,35; 0,20; 0,45; 1,0. 

На наш погляд, в сучасних умовах застосування в господарській практиці 

наведеної вище методики хоча в принципі можливо, але це практично не 

характеризує фактичну ситуацію по наданню торгових послуг, оскільки не 

враховує цілий ряд дуже важливих чинників - якість товарів, прогресивні 

методи продажу товарів, безпеку торгових послуг, обов'язкове дотримання 

асортиментного мінімуму, швидкість обслуговування та ін. 

Саме тому окремі автори вважають, що для оцінки якості торгового 

обслуговування населення необхідно мати інформацію про асортимент і якість 

товарів, що реалізовуються, дотримання асортиментного мінімуму і швидкості 

обслуговування . Вказану інформацію можна отримати шляхом проведення 

спеціальних обстежень і анкетного опитування покупців, що не викликає 

принципових заперечень. Якість обслуговування покупців може бути оцінена 

бальними оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно"[1,С.195]. 

Вивчення долі кожного виду відповідей загалом їх числі і дозволяє дати 

загальну оцінку якості торгового обслуговування населення. 

Слід зазначити, що і в розвинених зарубіжних країнах також немає 

єдиного підходу до оцінки якості послуг роздрібної торгівлі. 

Найбільш відомим і часто вживаним інструментом оцінки якості різних 

видів послуг є методика "SERVQUAL", запропонована в 1985 році 

Парасураманом, Берри і Цайтамл . 

Завдання SERVQUAL - виміряти міру розриву між очікуваннями покупців 

і сприйняттям покупців, тобто фактичним станом справ. Отримана інформація 

у вигляді ряду індексів використовується як один з індикаторів успішності 

функціонування підприємства, разом з фінансовими, економічними і іншими 

показниками. 
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Вона є анкетою, яка була розроблена на основі узагальнення даних, 

зібраних по п'яти різних видах послуг, що включає 22 пари питань з шкалою 

Лайкерта. Питання розроблялися відповідно до п'яти основних параметрів 

якості послуг, до яких були віднесені : 

- надійність (reliability). Надійність послуг визначається як здатність 

торгових підприємств виконати обіцяну послугу точно в строк і без якого-

небудь ризику. Це означає, що виконується послуга якісно і підприємство 

строго дотримується своїх обіцянок. В деяких випадках мається на увазі ще і 

точність в рахунках, бухгалтерських записах і завершення послуги у 

встановлений час; 

- чуйність (responsiveness). Це прагнення або готовність обслуговуючого 

персоналу надати послугу. У це поняття включається своєчасність послуги; 

- упевненість (assurance). Цей критерій торкається знань компетентності і 

ввічливості обслуговуючого персоналу і його здатності вселити упевненість. 

Компетентність припускає наявність необхідних навичок і знань, щоб виконати 

послугу. Ввічливість має на увазі шанобливе ставлення запобігливість і 

дружелюбність персоналу, який спілкується з клієнтами. Службовці також 

повинні вселяти і заслуговувати довіру, тобто бути бездоганно чесними; 

- взаєморозуміння з покупцем (empathy). Взаєморозуміння з покупцем 

визначається як турбота і персоніфікована увага, що робиться клієнтам. 

Контакт із службовцями має бути доступним і приємним, а вони, у свою чергу, 

повинні докладати зусиль до того, щоб зрозуміти клієнтів і їх потреби; 

- очевидність (tangibles). Очевидність включає фізичні аспекти послуги, 

такі як засоби обслуговування, зовнішність персоналу, інструменти або 

устаткування, використовувані для того, щоб надати послугу, фізичне втілення 

послуги і наявність інших клієнтів [3,С.123]. 

Система оцінки SERVQUAL і можливість застосування цього інструменту, 

по-перше, в практиці різних підприємств торгівлі, і, во- других, його деяка 

універсальність в поясненні загальних чинників для оцінки покупцем якості 

послуг спровокували масовану критику SERVQUAL. Незважаючи на це, досі не 
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було запропоновано іншого скільки-небудь серйозного універсального 

інструменту виміру якості послуг. 

Останніми роками набирає популярність модифікація SERVQUAL - 

модель SERVPERF, запропонована найактивнішими опонентами SERVQUAL, - 

Крониным і Тейлором. Відмінна риса SERVPERF - використання тільки 

частини первинної моделі, присвяченої сприйняттю поточного рівня сервісу 

(ігноруються очікування споживачів). 

Найбільше ж число новацій відносно SERVQUAL торкається власне 

способу оцінки якості послуг. Деякі автори пропонують взагалі відмовитися від 

порівняння підсумкового результату з очікуваннями, вважаючи, що індикація 

очікувань приводить до їх надмірно завищеної оцінки і штучного збільшення 

розриву між очікуваннями і сприйняттям [3,С.126]. 

Важливо підкреслити, що усі розглянуті методи оцінки якості послуг 

роздрібної торгівлі і інших видів послуг в основному пов'язані з проведенням 

маркетингових досліджень. 

Як відомо, на практиці використовуються різні методи маркетингових 

досліджень - якісні, кількісні і mix - методики. 

Серед методів маркетингових досліджень для оцінки якості послуг 

роздрібної торгівлі слід виділити різні види опитувань і аудит роздрібної 

торгівлі. 

Опитування припускає з'ясування думки респондентів по певному кругу 

включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту 

інтерв'юера з респондентом. 

Опитування полягає у зборі первинної інформації шляхом прямого 

завдання людям питань відносно рівня їх знань, стосунків до продукту і 

послуги, переваг і купівельної поведінки [7,С.55]. 

Але, правда, у опитування є істотний недолік: опитування вимагають 

більше часу і витрат засобів, до того ж отримана інформація не завжди є 

повною. Покупці можуть чогось не помітити або просто не знать, як їх повинні 

були обслужити, тобто чи мало місце порушення вимог стандартів і правил 

сертифікації послуг роздрібної торгівлі . 
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Аудит роздрібної торгівлі (Retail Audit) включає аналіз асортименту, цін, 

дистрибуції, рекламних матеріалів підприємств роздрібної торгівлі по 

досліджуваній товарній групі. Цей метод дозволяє отримати інформацію про те, 

які різновиди товарів представлені для продажу, наскільки вони доступні 

(тобто, чи в усіх магазинах вони є), за якою ціною і в яких об'ємах продаються. 

Серед недоліків аудиту підприємств роздрібної торгівлі можна згадати не 

лише складність отримання даних, але і відсутність прозорої інформації про 

продаж конкретних товарів і торгових послуг. 

На наш погляд, краще всього для оцінки якості послуг підприємств 

роздрібної торгівлі підходить метод, який на заході найчастіше називають 

"Mystery Shopping". У різних джерелах цей метод носить наступні назви: 

"Secret Shopping", "Shopper Programs", "Anonymous Consumers", "Shopper 

Audits", "Virtual Customers (r) ". У українській мові він зазвичай називається 

"Таємничий покупець", "Таємнича купівля" або "Віртуальний покупець". 

"Mystery Shopping" - ефективний метод маркетингових досліджень, що 

припускає оцінку якості обслуговування за допомогою фахівців, що 

виступають в ролі покупців (замовників, клієнтів і т. п.). 

Що пройшли спеціальну підготовку "Таємничі покупці" відвідують 

роздрібний магазин як звичайні покупці. Вони спілкуються з персоналом, 

відмічаючи дружелюбність, ввічливість і компетентність персоналу або їх 

відсутність, звертають увагу на використання методів персонального продажу, 

на виконання ряду конкретних стандартів роботи, наприклад, інформування 

покупця продавцем про нові товари, беруть на замітку компетентність і 

зовнішній вигляд персоналу, чистоту в магазині стан технічної оснащеності, 

надання додаткових послуг покупцям. 

Зібрану інформацію "Таємничий покупець" заносить в оцінну анкету, що 

складається з ряду блоків за показниками торгового обслуговування. 

Стандартизована оцінка у рамках програми "Mystery Shopping" включає 

фіксацію виконання умов стандартів обслуговування, суб'єктивну оцінку 

обслуговування після ряду параметрів (зазвичай за шкалою задоволеності) і 
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коментаря експертів у вільній формі відносно вражень від відвідування 

торгового підприємства. 

В цілому програма "Mystery Shopping" дозволяє оптимально і 

найоб'єктивніше виявити і проаналізувати як сильні, так і слабкі сторони якості 

обслуговування торгового підприємства на основі критичної думки 

зацікавленого споживача. Вона є надійною формою моніторингу якості 

обслуговування і дозволяє на регулярній основі отримувати кількісні і якісні 

результати його виміру. У результаті те, що вимірюється і контролюється, 

потребує подальшої зміни і поліпшення [4,С.310]. 

Отримана діагностична інформація в результаті проведення програми 

"Mystery Shopping" за якістю обслуговування використовується для 

моніторингу загальних тенденцій в рівні якості послуг, що надаються торговим 

підприємством, і зіставлення їх із загальноринковими нормами, з послугами 

інших конкурентів, можливими в перевагах покупців і так далі. Це істотно 

підвищує ефективність ухвалення рішень про цілеспрямоване використання 

ресурсів підприємства. 

Інформація враховується менеджерами торгового підприємства при 

атестації обслуговуючого персоналу і керівників підрозділів і впливає на 

розподіл премій, надбавок, на просування співробітників по службових сходах. 

Така система оцінки їх праці мотивує співробітників на надання покупцям 

порівняно більш високого рівня послуг. 

Цей новий метод управління якістю послуг з'явився ще в 70-х роках XX 

століття в США, коли при виведенні на ринок нових товарів для перевірки 

роботи роздрібних мереж стали застосовуватися послуги спеціально навчених 

уявних покупців. Тоді ж за процедурою закріпилася назва "Mystery Shopping". 

Найбільш інтенсивне використання програми "Mystery Shopping" як 

ефективного і надійного інструменту виміру і поліпшення якості послуг в 

торгівлі і в інших підприємствах сфери послуг спостерігається саме останніми 

роками. 

Підраховано, що програма оцінки якості торгового обслуговування 

населення у вигляді опитування стоїть в 5-7 разів дорожче, ніж реалізація ідеї 
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програми "Mystery Shopping", спрямована на отримання аналогічної інформації. 

При опитуванні покупці можуть не пам'ятати деталей поведінки продавця, або 

недбало відносяться до участі в опитуванні, тоді як при "Mystery Shopping" 

виконавці заздалегідь проходять спеціальну підготовку і отримують певну 

плату за точну фіксацію необхідних істотних параметрів. Найголовніше 

перевага методу "Mystery Shopping" - це несподіванка проведення дослідження, 

точність і правдивість отриманої інформації [4,С.311]. 

Велика точність і достовірність інформації, що отримується у рамках 

програми "Mystery Shopping", і відносно невисока ціна зумовили перехід 

практично усіх роздрібних компаній США і частково Західній Європі від 

системи опитувань до "Mystery Shopping". Наприклад, в США "Mystery 

Shopping" використовує більше 95озничных торгових компаній, 90 есторанных 

мереж, мережі АЗС, готелю, автосалони, авіакомпанії, кінотеатри, парки розваг, 

приватні клініки та ін. 

У розвинених країнах "Mystery Shopping" сьогодні є галуззю, що 

найдинамічніше розвивається, на ринку маркетингових досліджень з широкою 

клієнтською базою, в якій зайняті сотні тисяч чоловік. Їх заробіток варіюється 

від декількох десятків до декількох сотень доларів в місяць. У США діє близько 

500 відповідних агентств, річний обіг яких складає більше 1,2 млрд. доларів 

[4,С.312]. 

Спеціалізовані агентства США і Великобританії, що виконують для своїх 

замовників програму "Mystery Shopping", входять в першу десятку по 

фінансовому обороту серед дослідницьких компаній. Крім того, існує 

Міжнародна асоціація постачальників послуг "Mystery Shopping" (MSPA). Вона 

веде активну роботу по розвитку цього методу і, зокрема, розробила кодекс 

етичних і професійних стандартів. 

Як показує практика проведення програми "Mystery Shopping", багато 

роздрібних торгових підприємств використовують послуги дослідницьких 

центрів або консалтингових фірм, що спеціалізуються на проведенні таких 

заходів. 
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Підготовка і виконання дослідження "Mystery Shopping" складається з 

ланцюга взаємозв'язаних кроків, найбільш значимими з яких є наступні : 

1. Визначення цілей програми. 

2. Розробка критеріїв оцінки і складання опитних листів. 

3. Підбір і навчання "таємничих покупців". 

4. Процедури оцінки якості обслуговування населення. 

5. Опитування "таємничого покупця". 

6. Аналіз інформації. 

7. Використання інформації. 

8. Моніторинг змін [4,с.314]. 

Розглядаючи суть різних методик оцінки якості торгових послуг, 

запропонованих вітчизняними і зарубіжними дослідниками, слід зазначити, що 

в кожній з них містяться як позитивні, так і негативні елементи. 

На нашу думку, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

нашої країни при оцінці якості послуг роздрібної торгівлі слід використати 

розглянутий нами метод "Mystery Shopping". Це пояснюється тим, що, з одного 

боку, така програма не вимагає великих витрат, і з іншого боку, її 

впровадження в господарську практику сприяє розвитку консультативного 

підприємництва. 
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За змістом в статті досліджено теоретичні, методичні і практичні засади 
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В сучасних умовах господарювання, що супроводжуються постійними 

економічними змінами, значно зростає рівень непередбачуваності зовнішнього 

середовища. За таких обставин перед підприємствами постає ряд складних 

проблем, що вимагають негайної реакції та швидкого вирішення, що на пряму 

визначається ефективністю управління на підприємстві. 

Основною метою системи технології менеджменту на підприємстві є 

забезпечення його успішного функціонування, отримання бажаного прибутку, а 

також певні гарантії для його майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у 
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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 та формуванні технології управління. 

Управління підприємством завжди було дуже актуальним об’єктом 

дослідження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема 

проблемою необхідності удосконалення менеджменту підприємства займались 

О.Л. Болтак, Л.В. Бондарчук, О.І. Гуторов, С.Б. Довбня, А.С. Зєніна-Біліченко, 

О.Г. Мельник, А.О. Новицька, С.М. Погорєлов, Н.Ю. Подольчак, Р.О. Сорокін, 

О.В. Хомко та багато інших. 

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. 

Менеджмент неможливо розподілити на окремі незалежні елементи. 

Менеджмент поєднує в собі певну кількість складових частин, кожна з яких 

містить у собі решту складових, тому головним в систематизації менеджменту є 

розробка такого складу елементів системи, який би зберігав зв’язки між ними. 

Існує велика різноманітність визначень сутності та складових елементів 

системи технології 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. 

При розробці цілей діяльності підприємства варто враховувати інтереси 

обох вказаних сторін та наявні ресурси організації. Після визначення цілей 

можна переходити до інших функцій менеджменту: планування, організації, 

укомплектування штатів, керівництва та контролю. Як результат управлінська 
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діяльність  та сучасна технологія менеджменту дає певні продуктивні виходи у 

вигляді отриманих прибутків, наданих послуг, виконаних робіт, виготовлених 

товарів, досягнутих цілей і т.д. 

Функціональна система технології менеджменту охоплює два типи 

зворотних зв’язків: 

– відновлення системи, яке здійснюється заінтересованими суб’єктами 

зовнішнього середовища, що відповідними рішеннями впливають на майбутнє 

організації; 

– зворотний зв’язок між результатами та окремими функціями із 

врахуванням можливостей і загроз навколишнього середовища. 

Виробнича система технології менеджменту створена на основі 

узагальненого досвіду створення менеджменту у постсоціалістичних країнах. 

Аналіз літератури, здійснений автором, полягав у визначенні поняття 

«структура управління підприємством», яке зустрічається в різних наукових 

публікаціях, і є тим самим проблемним об’єктом. 

Перевагою даної моделі є те, що в ній поєднуються всі ланки 

підприємства, які включають структури, маркетинг та бізнес-план, організацію 

та логістику, фінансовий та управлінський облік, фінанси, економіку, людські 

ресурси, а також два допоміжні блоки: комунікації та документообіг між 

різними блоками, а також програмно-технічні платформи (рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виробнича система менеджменту 
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Виробнича система технології менеджменту дає можливість досягати 

згоди між різними її складовими елементами. Бізнес-плануванням займаються 

служби стратегічного планування, а розробленням фінансових бюджетів – 

фінансовий відділ. Вони можуть діяти незалежно і в різних формах, проте лише 

за умови дотримання форматів бізнес-плану бюджетів фінансова служба буде 

спроможна контролювати і використовувати фінансові індикатори ступеня 

виконання бізнес-плану і лише в цьому випадку стає можливим контроль за 

реалізацією проекту. 

Керуюча підсистема технології менеджменту забезпечує ефективне 

управління бізнесом. Виконання цього головного завдання менеджменту 

можливе при забезпеченні не тільки створення відповідних підсистеми, а й 

організації максимально можливої узгодженості їх функціонування. 

Інфраструктура менеджменту  це все те, що забезпечує ефективне 

функціонування керуючої підсистеми. Не зважаючи на провідну роль керуючої 

підсистеми, слід зазначити, що жодна ланка цієї підсистеми не може нормально 

функціонувати без підтримки з боку інформаційного, інвестиційного, 

інноваційного, менеджменту та без сучасної системи забезпечення безпеки 

бізнесу. 

На підприємствах у вигляді використання нових технологій управління 

може бути представлена періодизація формування наукових концепцій та 

підходів управління оргструктурами. Під впливом низки різноманітних 

факторів використовуються нові технології управління. 

Підходи до формування системи технології менеджменту сучасного 

підприємства повинні бути орієнтовані на концепцію організаційного 

забезпечення й представляти його як найважливішу складову функціонування 

підприємства, що стосується трьох ключових сфер його діяльності: 

– вироблення й здійснення стратегії розвитку й поводження в зовнішньому 

середовищі; 

– вироблення й здійснення стратегії у відношенні створюваного 

організацією продукту й послуги; 

– вироблення й реалізація стратегії управління персоналом організації. 
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Невід’ємною складовою діяльності сучасного підприємства є управління 

інноваційним процесом, в системі технології управління що включає в себе 

планування, організацію та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію 

інноваційних процесів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і 

зміцнення ринкових позицій організації. 

Завданнями менеджменту інноваційної діяльності є: 

– зниження витрат; 

– поліпшення якості продукції або послуг; 

– виведення на ринок нового товару; 

– формування нової стратегії збуту продукції, що сприятиме підвищенню 

інтересу споживачів до нового товару; 

– тощо. 

Отже, в сучасних умовах господарювання керівництву організацій 

необхідно враховувати всі сторони діяльності організації, як цілісної 

теоретично-практичної системи, що в умовах сьогодення потребує 

управлінського адаптивного підходу.  

Система менеджменту є важливою складовою діяльності підприємства, без 

якої не можливе його існування і розвиток, тому важливо сформувати 

оптимальну організаційну структуру для ефективного управління всіма 

підсистемами управління організацією та максимального використання 

наявного ресурсного потенціалу. 

Таким чином, сучасна технологія менеджменту означає тактичну 

організацію роботи колективу. Технологічно керівник повинен прагнути 

організовувати та тактично управляти роботою на підприємстві з таким 

розрахунком, щоб вона максимально відповідала потребам співробітників і 

дозволяла активізувати їх роботу і підвищити її ефективність.  

Приймаючи будь-які тактичні управлінські рішення, керівник повинен 

постійно мати на увазі не тільки високу рентабельність фірми, а й проблеми 

існування своїх співробітників, а також споживачів, заради яких фірма існує і 

задоволення потреб яких реально обумовлює необхідність функціонування 

фірми та роботи її менеджерів. 
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Будь-яке прийняте тактичне управлінське рішення, в системі технології 

менеджменту, має в тривалій перспективі свідчити про економічну користь 

підприємства. Ну, а те, що дає гарні результати тільки в даний момент часу і на 

найближче майбутнє, а в окремому періоді ставить існування підприємства під 

загрозу, слід розцінювати як помилкове. Забезпечення існування підприємства 

на ринку можна вважати головним завданням менеджменту.  

Основною особливістю тактики управління є його результуючий аспект – 

коли управлінське рішення визначається як результат управлінської діяльності, 

що виражений через її кінцеві результати. Тобто тактичні складові – це те, що 

реалізується, інакше слід говорити лише про бажання або наміри. Тому під 

процесом розробки та прийняття тактичного  управлінського рішення ми 

будемо розуміти процес підготовки, прийняття та контролю реалізації 

тактичних управлінських рішень. 

Потреба у прийнятті тактичних складових виникає у зв’язку з різними 

обставинами. Саме життя примушує на чому-небудь зупинитись, прийти до 

якогось єдиної тактичної складової.  

Тактичне управлінське рішення - це відповідна реакція на внутрішні та 

зовнішні впливи, які спрямовані на розв’язання проблем і максимальне 

наближення до заданої мети.  

Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і 

виконання численних тактичних елементів. Своєчасно прийняте науково 

обґрунтоване тактичне рішення стимулює виробництво. 
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персонал, удосконалення організаційної культури. 

Перехід на новий рівень господарювання суб'єктів підприємницької 

діяльності вимагає від керівництва підприємства або організації впровадження 

нових механізмів підвищення ефективності діяльності підприємства, одним з 

таких механізмів виступає організаційна культура. Якісне управління 

організаційною культурою підприємства дає певну конкурентну перевагу, 

підсилює позиції підприємства на ринку товарів і послуг, робить його більш 

«здоровим »і успішним. 

На сучасному етапі метою діяльності підприємства є отримання прибутку. 

Для отримання прибутку необхідно оптимально ефективно використовувати 

наявні матеріальні і людські ресурси. Однією з проблем бізнесу є  формування 

здорового стану підприємства. 

У даній статті розглядається питання підвищення ефективності діяльності 

підприємства , яке відбувається через організаційну культуру, використання 

механізму який включає в себе синтез ряду наук. Внаслідок цього синтезу 

відбувається синергетичний ефект в процесі застосування, аналізу та 

впровадження механізмів організаційної культури.  

Вітчизняні науковці до проблематики організаційної культури звернулися 

не так давно, доповнюючи наукові надбання зарубіжних дослідників та 
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збагачуючи  наукову скарбницю новими ідеями. Різноманітні аспекти цієї 

проблематики висвітлювалися у наукових працях українських вчених, а саме: 

М. Баб’як, О. Бабчинська, А. Воронкової, З. Галушко, Г. Дмитренка, 

Н. Жовніра, І. Мажури, В. Скуратівського, А. Колота, О. Кузьміна, 

Л. Панченка, С. Пасєки, Г. Хаєта.  

Недостатнє теоретичне дослідження, об’єктивна необхідність розвитку 

формування організаційної культури, практичне значення і нові аспекти 

проблеми, пов’язані із сучасними викликами, зумовили вибір напряму 

дослідження. 

За умов сучасної ринкової ситуації, яка характеризується економічною 

нестабільністю, необхідною умовою виступає застосування певного механізму, 

що забезпечував би підтримку діяльності торговельних підприємств. Таку роль 

може виконати всесторонній розвиток та застосування чітко визначеної 

програми щодо формування культури на вітчизняних підприємствах, яка, в 

свою чергу, є саме тією ланкою, що пов’язує мораль з успіхом підприємства. 

Культура управління — важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, 

їхні помисли і бажання. Водночас вона є одним з вирішальних чинників успіху 

в управлінні підприємством. 

Існує декілька визначень «організаційної культури управління». За 

Палехом Ю. організаційна  культура управління – це теорія того, як краще, з 

урахуванням економічних та інших тенденцій розвитку об’єкта управління, 

застосувати адекватну йому достатньо ефективну управлінську систему, 

структуру. Наприклад, як організувати систему управління підприємством, щоб 

з її допомогою впливати на хід розвитку підприємства в необхідному для 

держави напрямі[4]. 

Кудін В. Дає ще одне визначення "організаційна культури управління": це 

"сукупність теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що мають 

загальний характер і відносяться різною мірою до різних аспектів людської 

діяльності. Це система знань, що обслуговує управлінську практику як 

культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, різного роду 
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рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-практичну 

цінність і органічно, системно взаємопов’язані"[3]. 

В свою чергу Горобець Н. визначає організаційну культуру управління, як 

категорію, яка поєднує в собі два вироблених в соціальній філософії поняття — 

управління та культура. Ведучим і головним у цьому поєднанні є поняття 

культури; воно, як ми знаємо, означає якість діяльності людини у всіх сферах і 

способах його дій [2]. 

Однак дані автори не розкрили основний, єдиний підхід до формування 

організаційної культури як механізму, що підвищує ефективність 

функціонування підприємства. На даний момент існує підприємницький 

менталітет, різного рівня і різного профілю, зазнає кардинальних змін, які 

проявляються в напрямках роботи з клієнтами. З точки зору зовнішнього 

середовища споживач товарів і послуг сьогодні став більш вимогливий і 

наділений більшим правом вибору в умовах конкуренції. Внутрішнє 

середовище підприємства, з урахуванням нових потреб споживачів продуктів, 

товарів або послуг, повинна видозмінюватися для залучення споживача і 

досягнення комерційного успіху. 

Зміна внутрішнього середовища підприємства має бути орієнтована на 

особистість - співробітника підприємства, так як результати діяльності будь-

якої організації в більшій мірі залежать від людського фактора, його потенціалу 

та морального настрою.  

Організаційна культура підприємства повинна бути спрямована не на 

управління діями співробітників, а на управління їхніми думками, емоціями з 

орієнтацією на підвищення ефективності функціонування підприємства, 

вирішення складних завдань із залученням максимального людського ресурсу. 

Управління або ж не управління організаційної культурою підприємства 

призводить до зміни по всіма кількісними і якісними показниками діяльності 

організації [4]. 

Як відомо, організаційна культура є деякою сукупністю моделей поведінки 

персоналу підприємства, придбані в процесі адаптації до зовнішнього 
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середовища і внутрішньої інтеграції, які показали свою ефективність і 

розділяються більшістю членів організації. 

Існує безліч функцій, які виконуються організаційної культурою,серед 

яких: 

– творчо-креативна; 

– регламентує; 

– регулює і контролює; 

– адаптаційна; 

– інноваційна; 

– обмінна і інші функції, що відображають сутність і цільове призначення 

організаційної культури в організації. 

Набір функцій організаційної культури залежить від конкретної внутрі 

організаційної ситуації. Професійний підхід до становлення організаційної 

культури на підприємстві дозволить фінансово поліпшити і морально зміцнити 

статус організації в цілому, що є конкурентоспроможною перевагою в умовах 

жорсткої боротьби на ринках товарів і послуг. Керівництво компанії є 

основоположником організаційної культури на підприємстві, саме від його 

професіоналізму залежить той вектор, який буде поставлено в розвитку 

підприємства в культурному просторі. 

Всім відома фраза «Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти»; 

перефразовуючи даний вираз в контексті комерційних структур, можна 

стверджувати «Скажи, хто твій керівник, і я скажу, яка організація ». В даному 

випадку будуть чітко простежуватися ті чи інші типи організаційної культури. 

Крім того, через тип організаційної культури можна оцінити стадію розвитку 

підприємства і визначити подальші тенденції розвитку. Кожній стадії розвитку 

підприємства притаманний той чи інший тип організаційної культури. 

Провівши теоретичний аналіз, можна виділити наступну класифікацію стадій 

розвитку організаційних культур.  

Стадія зародження - бюрократичний тип організаційної культури, який 

характеризується становленням і документальним оформленням бізнесу. 
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Стадія зростання - це підприємницька організаційна культура, яка 

характеризується високим ступенем активності та ініціативності, а також 

прагненням завойовувати. 

Стадія зрілості представлена клановою організаційною структурою, яка 

має орієнтацію на результат, а найважливіше - на захоплення спільною 

справою. 

Стадія спаду може мати клановий тип культури, проте з яскраво зниженою 

орієнтацією на результат, або ж змішаний тип культури (наприклад, кланово-

бюрократичний тип організаційної культури). 

З метою підвищення ефективності функціонування підприємства, 

укріплення організаційної культури, необхідне створення  навчальних центрів 

або впровадження фахівця щодо вдосконалення і закріплення корпоративної 

культури на підприємстві для досягнення ефективності діяльності організації. 

Як наслідок, на виході як мінімум потрійний ефект: 

1. Здоровий моральний дух колективу, радість від роботи. 

2. Щасливий клієнт, який бажає повернутися знову. 

3. Приріст прибутку підприємства. 

Дану схему можна використовувати для будь-якого підприємства з будь-

яким видом діяльності, будь то робота з товаром або послугою. 

Одним з досить цікавих і важливих моментів розвитку організаційної 

культури підприємства є об'єктивне формування його субкультур. Субкультура 

- сукупність цінностей, що відрізняють ту чи іншу підгрупу в рамках 

організації. 

Необхідно відзначити, що субкультура яскраво виражена на великих 

підприємствах,в яких існує безліч відділів, підрозділів, філій. підкреслимо, що 

навіть невеликі організації (до 10 осіб) мають в рамках загальної організаційної 

культури свої субкультури. Сучасні дослідники організаційної культури 

виділяють три види субкультури, до яких відносяться: 

- передова субкультура, що представляє собою субкультуру центрального 

апарату управління і є домінуючою культурою. Саме цей тип субкультури - 

основне, що формує ланку в функціонуванні корпоративної культури 
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підприємства в цілому. Ця субкультура задає ритм напрямки роботи 

підприємства.  

Передова субкультура виявляє найбільш повно і чітко встановлені 

цінності і правила функціонування підприємства, це якийсь локомотив, 

який веде за собою склади інших субкультур, а в цілому - організаційну 

культуру всього підприємства; 

- неконфліктна субкультура - в даній субкультурі основні цінності 

домінуючою в організації культури приймаються групою співробітників 

поряд з набором інших цінностей, котрі конфліктують із 

загальноприйнятими. Саме співробітники, що входять в неконфліктну 

субкультуру, пристосовуються до специфіки діяльності підприємства і 

приймають ті норми і правила, які встановлені в організації; 

-контркультура - носіями даного виду субкультури є співробітники, що 

відкидають цінності домінуючої в організації культури. Представники 

контркультури висловлюють постійне невдоволення діями і прийнятими 

рішеннями центрального апарату управління підприємства. Не маючи 

можливості відкрито протистояти прямими вказівками керівництва 

підприємства, представники контркультури висловлюють свою незгоду з 

існуючими умовами діяльності шляхом формування та культивування 

особливої системи цінностей і правил поведінки, що суперечить 

домінуючою в організаційній культурі. 

Існування перерахованих вище типів субкультур організаційної 

культури на підприємстві - процес об'єктивний. У будь-якій організації, 

незалежно від виду діяльності, форм і розмірів, свідомо чи ні, 

функціонують дані субкультури. Але кожне підприємство відрізняється 

співвідношенням і позиціонуванням даних субкультур. Як негативна 

субстанція контркультура може збільшувати діапазон своєї дії, 

підпорядковуючи собі неконфліктну субкультуру шляхом впровадження в 

неї своїх анти цінностей підприємства. У даній ситуації керівництво 

підприємства має постійно відстежувати і контролювати діяльність 

представників контркультури. Передова культура повинна бути сильніше і 

могутніше контркультури. В даному випадку простежується боротьба добра 
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і зла, але зло існує постійно, а мета добра в тому, щоб зло було 

мінімальним. Так і керівництво підприємства не може протистояти появі 

контркультури, але може стримувати дану субкультуру і обмежувати її 

поширення шляхом використання важелів тиску. 

Відсутність уваги керівництва підприємства до розвитку субкультур 

перетворює позначені відмінності в протиріччя і відкриті конфлікти, які, як відомо, 

перешкоджають ефективній роботі і досягненню поставлених цілей підприємства. 

Для ефективного управління підприємством кожен керівник повинен чітко 

уявляти, які субкультури існують в організації, оцінювати вплив, які вони 

можуть надати на досягнення організаційних цілей, а також управляти даними 

субкультурами. 

Для того щоб організаційна культура підприємства могла підтримати його 

стратегію розвитку і сприяла підвищенню ефективності діяльності, керівництву 

підприємства необхідно систематично реалізовувати такі заходи: 

 Проводити збір даних, що описують стан об'єкта вивчення, перелік 

цінностей, цілей, завдань, які складають основу внутрішньофірмових і 

зовнішньо фірмових відносин (на думку співробітників); даних, що 

характеризують відносини підприємства з клієнтами, конкурентами, 

партнерами, постачальниками, суспільством в цілому, і якісно аналізувати 

відносини, що виникають. 

 Проводити аналіз відповідності декларованим цінностям, цілям і 

завданням підприємства. 

 Проводити аналіз фактично реалізованих цінностей, цілей і завдань. 

Розробляти  заходи щодо поліпшення тих елементів культури, які по 

результатам проведеного аналізу виявилися непрогресивними. Необхідно також 

своєчасно провести заходи щодо формування про прогресивної культури, 

спрямованої на результат: 

 Розробити систему цінностей, цілей і завдань для всіх учасників 

підприємства; 

 Розробити системи пошуку, обслуговування і «утримання» клієнтів 

підприємства. 
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Таким чином, при вмілому використанні організаційної культури можна 

привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, а при невмілому 

отримати прямо протилежні результати. Отже, організаційну культуру 

необхідно вивчати, стежити за її формуванням, удосконалювати і регулювати її 

зміни. Культура повинна стати органічною частиною всього підприємства, бути 

адекватною сучасним вимогам, продиктованим економічним і технологічним 

розвитком, специфікою українського законодавства і менталітету, а також 

специфікою конкретного підприємства; вона повинна сприяти досягненню 

поставлених цілей, а отже, підвищення ефективності діяльності підприємства.  
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Процес інституалізації передбачає певне унормування організаційного і 

правового поля. В цьому контексті набуває актуальності аналіз стану та 

інноваційних зрушень в законодавчому забезпеченні гендерної рівності в 

Україні. Уряд, інші органи влади вживають заходів для встановлення гендерної 

рівності, проте питання забезпечення їх фiнансовими та органiзацiйними 

ресурсами лишається невирішеним.  

Забезпечення гендерного паритету сьогодні є важливим політичним 

завданням. Його розв’язання – тривалий процес, який зачіпає культурні, 

соціальні, політичні та економічні аспекти. Гендерні проблеми завжди 

привертали увагу науковців, зокрема її вивчали Ю. Галустян, Н. Грицяк,  

Л. Кобелянська, Т. Мельник, Е. Плісовська, Н. Римашевська, Ю. Рощин,  

Л. Смоляр Ю. Саєнко, В. Cтешенко, Л. Чуйко. Та все ж в Україні поки що 

бракує комплексного аналізу проблем, чинників забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків в основних сферах життєдіяльності суспільства. 

Україна прийняла низку міжнародних документів, в яких передбачається 

подальший її розвиток шляхом ґендерної демократизації суспільства, основою 

якого є консенсусне спрямування щодо досягнення рівних можливостей для 

жінок і чоловіків. Ігнорування ґендерних підходів гальмує розвиток усіх країн: 

розвинутих і тих, які розвиваються, а також країн із перехідною економікою, 

зокрема це стосується й України, яка робить надто уповільнені кроки до 

задекларованої мети. 

Вагому роль у формуванні та реалізації ґендерної політики відіграє 

ефективне управління ґендерними процесами з боку держави і, насамперед, 

створення відповідних та вдосконалення діючих механізмів, оскільки 

найголовнішим результатом державної політики є успіх у досягненні 

визначених цілей. Тому важливим завданням на сьогодні для владних 

інституцій є запровадження таких механізмів, щоб задекларовані у чинному 

законодавстві ґендерні можливості стали реальністю життя. 

Серед різних міжнародних зобов’язань у сфері ґендерної рівності базовим 

документом є Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (далі Конвенція) [4], яку Україна ратифікувала 1981 року. Понад 30 років 
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держава Україна зобов’язується вживати заходів для унеможливлення 

дискримінації, тобто будь-якого розрізнення, винятку або обмеження за 

ознакою статі, спрямованих на ослаблення чи зведення нанівець визнання, 

користування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, 

на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у 

політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій 

іншій галузі. Конвенція приділяє основну увагу дискримінації стосовно жінок. 

Підкреслюється, що жінки в минулому і нині зазнавали дискримінації в різних 

формах саме тому, що вони – жінки. Тобто спеціальні тимчасові заходи 

спрямовуються на подолання дискримінації в минулому та створення рівних 

стартових умов для обох груп. Статті 1-5 і 24 Конвенції визначають три 

зобов’язання, які мають здійснюватися комплексно і виходять за межі 

формального правового аспекту: Перше зобов’язання  забезпечення відсутності 

прямої чи непрямої дискримінації стосовно жінок в законодавстві, забезпечення 

захисту жінок від дискримінації з боку державної влади, судових органів, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та осіб. 

Друге зобов’язання покращення фактичного становища жінок шляхом 

реалізації конкретних і ефективних стратегій і програм. Третє зобов’язання 

вирішення проблем у відносинах жінок і чоловіків, подолання ґендерних 

стереотипів, які негативно впливають на жінок, не лише шляхом дій окремих 

осіб, а й внаслідок застосування законодавства. Відповідно до положень 

Конвенції жінкам мають бути забезпечені рівні стартові можливості і 

розширені їхні права шляхом створення сприятливих умов для досягнення 

рівних результатів. Для цього недостатньо гарантувати жінкам таке саме 

ставлення, як і до чоловіків, бо слід брати до уваги біологічні, соціальні, 

культурні відмінності жінок і чоловіків.  

Враховуючи гостроту проблеми гендерного насильства, Україна не стоїть 

осторонь щодо її розв’язання. У 2006 р. вона стала першою країною в Європі, 

яка розпочала дворічну європейську кампанію подолання гендерного 

насильства в сім’ї, зокрема щодо жінок, що стартувала у Мадриді (Іспанія). До 

того ж із 2001 р. Україна бере активну участь у проведенні щорічної всесвітньої 
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акції „16 днів протидії гендерному насильству”, яка розпочинається  

25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок, та завершується 10 грудня, у Всесвітній день прав людини. 

Україна використовує кілька з перелічених підходів у регулюванні питання 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, серед яких позитивні дії, 

розширення можливостей тощо. Особливістю формування державної ґендерної 

політики в Україні є те, що вона будується на основі міжнародних нормативно-

правових актів, ратифікованих Україною, регулюється національними 

нормативно-правовими актами щодо рівноправності між жінками і чоловіками 

[4]. Таким чином, правове регулювання державної гендерної політики в Україні 

здійснюється нормативно-правовими актами двох рівнів: наднаціонального та 

національного. До нормативно-правових актів наднаціонального рівня доцільно 

віднести, передусім, Загальну декларацію прав людини; Конвенцію ООН „Про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, Декларацію Тисячоліття 

ООН, Пекінську декларацію та Платформу дій, схвалених IV Всесвітньою 

конференцією із становища жінок, Декларацію про викорінення насильства 

стосовно жінок, Конвенцію про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю 

рівної цінності, Конвенцію про політичні права жінок. До нормативно-правових 

актів національного рівня, що врегульовують відносини у сфері державної 

гендерної політики в Україні, належить передусім, Конституція України. Так, 

рівність прав і свобод людини й громадянина незалежно від статі визначається і 

гарантується Статтею 24 Конституції, в якій, зокрема, зазначено: „Громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може 

бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність 

прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 

і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 
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материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям”. Принцип гендерної рівності закріплено 

також у Статті 51 Конституції України: „Шлюб ґрунтується на вільній згоді 

жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та 

сім’ї... Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняється державою”. 

Керуючись основними положеннями підсумкових документів Пекінської 

конференції, Верховна Рада України ухвалила: Засади державної політики 

України в галузі прав людини, Декларацію про загальні засади державної 

політики України стосовно сім’ї та жінок, Концепцію державної сімейної 

політики, Сімейний кодекс України Другий рівень, що забезпечує правове 

регулювання основних процесів і проблем у даній сфері, визначено як рівень 

необхідного складу нормативно-правової бази правового регулювання рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Тому Україна внесла зміни до 

Кримінального кодексу шляхом запровадження спеціальної статті, що 

передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, Кодексу про 

адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу, Сімейного кодексу, 

Кодексу законів про працю. Прийнято також закони: „Про запобігання 

насильству в сім’ї”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків”, „Про зайнятість населення” (передбачено додаткові гарантії щодо 

зайнятості окремих категорій населення, які потребують соціального захисту і 

неспроможні конкурувати на ринку праці). До третього рівня нормативно-

правових актів можна віднести Указ Президента України від 25 квітня  

2001 року „Про підвищення соціального статусу жінок в Україні”, Постанову 

Кабінету Міністрів від 7 березня 2007 року „Про затвердження державної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року”, Постанову 

Кабінету Міністрів України № 1834 від 27 грудня 2006 року „Про затвердження 

Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському 

суспільстві на період до 2010 року”, Постанову Кабінету Міністрів України  

№ 504 від 12 квітня 2006 року „Про проведення гендерно-правової експертизи”. 

Отже основним документом, що регулює гендерну політику держави, є Закон 
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„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. У ньому 

визначено такі поняття: рівні права жінок і чоловіків; рівні можливості жінок і 

чоловіків; дискримінація за ознакою; позитивні; сексуальні; гендерна рівність; 

гендерно-правова експертиза. Державна політика щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на: утвердження гендерної 

рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; застосування 

позитивних дій; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 

суспільно важливих рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і 

чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків; підтримку 

сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства; виховання і 

пропаганду серед населення України культури гендерної рівності, поширення 

просвітницької діяльності у цій сфері; захист суспільства від інформації, 

спрямованої на дискримінацію за ознакою статі. Окрім зазначеного закону, в 

Україні протягом вже не одного року існують Національні програми дій. 2001 

року було розроблено „Національний план дій щодо поліпшення становища 

жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001 – 

2005 роки”. 2006 року Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 

разом з іншими центральними органами розробило „Державну програму з 

утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006 - 2010 

роки” [3]. Її метою є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних 

можливостей їх реалізації як основного права людини. Таким чином, загальна 

концепція гендерної політики в Україні існує. Але вона містить переважно 

загальні напрями розвитку політики, рекомендації щодо поліпшення гендерної 

рівності, але основною проблемною ділянкою в гендерній державній політиці 

залишається вироблення національних механізмів дій. Тому актуальним 

питанням лишається спільна робота законодавців, науковців, громадських 

організацій щодо створення ефективної системи заходів впровадження 

задекларованих норм і пріоритетів у реальне суспільне життя. 

Отже, створення національного нормативного поля – одне із свідчень 

входження України в цілісний світовий та європейський простір. Формування 

законодавства і провадження політики з урахуванням гендеру є передумовою 
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забезепечення гендерної рівності в майбутньому. Громадянське суспiльство в 

Українi ще не стало силою, здатною впливати на гендерну ситуацiю. Отож 

законодавче закрiплення гендерної рiвностi не допомогло жiнкам вiдчути себе 

рiвноправними. Найбiльше дається взнаки гендерна нерiвнiсть у двох сферах — 

у сфері працi і зайнятостi та у сферi полiтики. 

Список використаних джерел: 

1. Аналіз законопроекту № 6074-1 „Про забезпечення рівності прав жінок і 

чоловіків та рівних можливостей їх реалізації. Доступно з: URL: http:// 

gender.net.ua/ukr/index.php  

2. Гендерна політика в світлі євроінтеграції України. Доступно з: URL: 

http:// mvsinfo.gov.ua/events/2005/03/031505_1.html  

3. Гендерна політика в Україні. Т. Слободян. Доступно з URL: http://fsb.net. 

ua/news.php?lng=ua&pg=76  

4. Грицяк Н. В. Правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в Україні: стан та шляхи вдосконалення. Доступно з: URL: http:// 

www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2/txts/pol-prav/05gnvssv.pdf  

5. Інформація про стан виконання у 2005 році Національного плану дій 

щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної 

рівності у суспільстві на 2001 – 2005 роки. Доступно з: URL: http://www.kmu. 

gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=69406&cat_id=69325  

6. Плахотнюк С. С. Проблеми практичної реалізації в Україні 

законодавства про гендерну рівність // URL: http://conf.vstu.vinnica.ua/ 

humed/2006/txt/06psspgr.php.ntu-kpi.kiev.ua/ 

7. Президент України. Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків: Указ №1135 від 26 липня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – 30 

липня. – С. 12. 

8. Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві. 

Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету 

Міністрів України. Доступно з: URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ 

publish/printable_article?art_id=55855236 



69 

УДК 351.77 
Боровський Б.Р. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

В статі представлений огляд та критичний аналіз різних моделей розвитку 

системи охорони здоров'я. Розглянуто якісний і кількісний аналіз різних 

конкурентних переваг і недоліків медичної галузі, які потребують особливої 

уваги з боку держави, що є основою дослідження глобальних трендів розвитку 

охорони здоров'я.  

Ключові слова: охорона здоров’я, профілактика, реформа медичної галузі, 

модель розвитку. 

Охорона здоров'я у багатьох країнах світу є однією з пріоритетних сфер 

розвитку, що обумовлено її очевидним вкладом в соціально-економічний 

прогрес. Загальновідомо, що саме завдяки сучасним досягненням науки 

успішно розвивається охорона здоров'я [6, 7]. 

Якісний і кількісний аналіз різних конкурентних переваг і недоліків 

медичної галузі, що вимагають особливої уваги з боку держави, є основою 

дослідження глобальних трендів розвитку охорони здоров'я [1, 4, 11, 12]. 

Найбільшу увагу даній проблематиці приділили увагу вчені У.Беверидж, 

Ю.Лісіцин, М.Губіна, Я.Погорєлов, В.Філатов, M.Філд, М.Фотакі, С.Шишкін, 

О.Щепін та інші. 

Упродовж останніх десятиліть світовий ринок охорони здоров'я і усі 

розвинені країни світу збільшують витрати на медицину, у тому числі з 

розрахунку на душу населення. Наприклад, за останні двадцять років медичні 

витрати в Південній Кореї виросли більш ніж в 5 разів. У Польщі, Ірландії, 

Норвегії - більш ніж в 4 рази; у Нідерландах, Великобританії і Іспанії - більш 

ніж в 3 рази, а в США і Німеччині більш ніж в 2,5 рази. Один з найбільших 

показників витрат на душу населення по охороні здоров'я належить США, на 

медичне обслуговування одного жителя цієї країни за підсумками 2016 року 
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доводиться 7 960 доларів США [4, 11]. У перспективі, за прогнозами експертів, 

очікується подальше зростання витрат, як у відносних, так і в абсолютних 

показниках. 

Слід зазначити також, що витрати на охорону здоров'я у багатьох 

розвинених країнах випереджають темпи їх економічного зростання [5]. За 

останні два десятки років частка витрат на охорону здоров'я у ВВП в таких 

країнах як США, Японії, Іспанії, Франції виросла практично в 1,5 рази. У США 

за підсумками 2016 рік показник досяг найвищого рівня і склав 17,6% в 

Німеччині, питома вага витрат у ВВП країни за той же період досягла 11,6%. 

Прогнозується, що на горизонті до 2020 року цей індикатор збільшиться в 

середньому до 14,4%. Одним з ключових чинників позначеного тренду є 

старіння населення. Аналіз ретроспективних даних показує, що близько чверті 

щорічного приросту сукупних витрат на охорону здоров'я обумовлено саме 

віковим чинником. Збільшення долі літнього населення в країні безпосередньо 

впливає на витрати на медицину, забезпечуючи постійний попит на дороге 

лікування хронічних захворювань у цієї категорії людей [6, 7].  

Іншим, не менш важливим вектором глобального тренду в технологічному 

сценарії є поступовий перехід до превентивної медицини. Загальновідомо, що 

профілактика вимагає значно менші засоби, ніж лікування вже розвинутих 

захворювань. На державному рівні витрати на охорону здоров'я також можна 

понизити за рахунок боротьби з появою хронічних захворювань – тобто їх 

профілактикою. За деякими оцінками близько 60-80% витрат в медицині 

пов'язано з фінансуванням безпосередньо процесів лікування. Відповідно, 

наприклад, в США тільки на лікування хронічних захворювань, викликаних 

надмірною вагою, щорічно витрачається близько 147 млрд дол. США, що 

складає біля десятої частини усіх витрат на національну медицину [7, 11]. 

Кожне додаткове хронічне захворювання людини у декілька разів збільшує 

витрати на надання меддопомоги такому пацієнтові. 

Вдосконалення методів і засобів ранньої діагностики є перспективним 

напрямом оптимізації медичних витрат в даному тренді. У поєднанні з 
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методами ранньої діагностики в профілактичній медицині особливої 

значущості набуває тенденція до управління здоровим способом життя людини 

і його місцем існування [1, 2, 8]. У цьому напрямі потенціал перспективного 

зниження витрат на охорону здоров'я в даному тренді оцінюється досить 

великим. Забезпечення правильного способу активного життя, раціонального 

харчування тощо може істотно понизити витратне навантаження на медицину.  

Впровадження ранніх методів діагностики, спільно із завданнями 

своєчасної корекції здоров'я людини, сприяє розвитку системи точного 

прогнозування захворюваності, коли оцінка стану здоров'я може здійснюватися 

для усіх людей на протязі усього життя людини [3, 4, 9]. Для цього потрібно 

розробити карту захворюваності території, що постійно актуалізується в 

динаміці і відображає стан здоров'я і схильність різних вікових груп до різних 

хвороб. Поза сумнівом, найважливішою тенденцією даного тренду є 

впровадження медицини, що персоналізується, унікальних методів лікування і 

розробки нових фармакологічних препаратів, що враховують особливості 

кожного організму. Їх реалізація стає можливою завдяки науковому прогресу в 

області генної інженерії. Для економічних показників охорони здоров'я це 

означатиме розширення класифікації переліку хвороб, оскільки 

враховуватиметься індивідуальна особливість організму кожної людини [9, 10]. 

У поєднанні з переходом до моделі керованої конкуренції реалізація 

технологічного сценарію розвитку медицини забезпечить ринок охорони 

здоров'я правильними орієнтирами: медичне обслуговування стане 

доступнішим завдяки тому, що формуються в таких умовах стимулу до  

вдосконаленню і постійному поліпшенню власної діяльності. Багато елементів 

моделі керованої конкуренції можна знайти вже і зараз в деяких країнах, 

наприклад, Швейцарія і Нідерланди [11]. Не дивлячись на різноманіття 

конкретних форм організації системи охорони здоров'я населення, специфіку 

економічних стосунків в цій сфері життєдіяльності суспільства, можна все ж 

виділити ряд параметрів, що відображають спільність розвитку, властиву 

різним країнам [12, 13]. До таких параметрів, що виражають основні межі 
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системи охорони здоров'я, її головні економічні характеристики, можна 

віднести: 

- відносини власності; 

- способи фінансування (отримання ресурсів); 

-  механізми стимулювання медичних працівників; 

- форми і методи контролю обсягу і якості медичної допомоги. 

У кожній країні історично складається і розвивається свій спосіб залучення 

економічних ресурсів для надання медичної допомоги, збереження і зміцнення 

здоров'я населення. Кількість і якість виділених суспільством ресурсів, 

ефективність їх використання в сфері охорони здоров'я визначається складною 

системою економічних, політичних, морально-етичних та інших відносин, що 

історично склалися в країні. 

Наявність в тій чи іншій країні відповідної системи охорони здоров'я 

визначається багатьма обставинами.  Все залежить від того, що лежить в основі 

класифікації тієї чи іншої системи охорони здоров'я. 

Так, з точки зору соціально-політичної структури суспільства умовно 

виділяють п'ять типів систем охорони здоров'я: 

1) класична (неупорядкована), 

2) плюралістична, 

3) страхова, 

4) національна, 

5) соціалістична [12, 13]. 

Експертами ВООЗ запропоновано класифікацію, по якій розрізняється три 

первинних типи систем охорони здоров'я [11]: 

- державна, або система Беверіджа; 

- система, заснована на всеосяжне страхування здоров'я, або система 

Бісмарка; 

-  недержавна, ринкова або приватна система охорони здоров'я. 

 Зазвичай більшість авторів виділяють наступні моделі [5, 11, 13]: 

- універсалістська (модель Беверіджа), 
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-  соціального страхування (модель Бісмарка), 

-  «південна модель» (Іспанія, Португалія, Греція і частково Італія), 

-  інституційна або соціал-демократична «скандинавська модель», 

- ліберальна (залишкового соціального забезпечення), 

-  консервативна корпоративна (Японія), 

- латиноамериканська, 

-  системи охорони здоров'я індустріальних держав Східної Азії, 

-  системи охорони здоров'я країн з перехідною економікою. 

Економічні моделі систем охорони здоров'я різних країн можуть бути 

класифіковані в залежності від того, яку роль і функції виконує держава в цих 

процесах. 

В даний час всі існуючі системи охорони здоров'я зводять до трьох 

основних економічних моделей [2, 4, 8].  Однозначних загальноприйнятих назв 

у цих моделей немає, але описи їх основних параметрів даються фахівцями, в 

загальному, однаково.  Це: платна медицина, заснована на ринкових принципах 

з використанням приватного медичного страхування, державна медицина з 

бюджетною системою фінансування і система охорони здоров'я, заснована на 

принципах соціального страхування і регулювання ринку з багатоканальною 

системою фінансування. 

Для першої моделі характерно надання медичної допомоги переважно на 

платній основі, за рахунок самого споживача медичних послуг, відсутність 

єдиної системи державного медичного страхування [13]. Головним 

інструментом задоволення потреб у медичних послугах є ринок медичних 

послуг.  Ту частину потреб, яка не задовольняється ринком (малозабезпечені 

верстви населення, пенсіонери, безробітні) бере на себе держава шляхом 

розробки і фінансування громадських програм медичної допомоги.  Найбільш 

яскраво вона представлена охороною здоров'я США, де основа організації 

охорони здоров'я - приватний ринок медичних послуг, що доповнюється 

державними програмами медичного обслуговування бідних «Medicade» і 

пенсіонерів «Medicare».  Таку модель зазвичай називають платною, ринковою, 

американської, іноді - системою приватного страхування. 
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Друга модель характеризується значною (виключною) роллю держави  

[13, 14]. Фінансування охорони здоров'я здійснюється головним чином з 

держбюджету, за рахунок податків з підприємств і населення. Населення країни 

отримує медичну допомогу безкоштовно (за винятком невеликого набору 

медичних послуг). Таким чином, держава є головним покупцем і 

постачальником медичної допомоги, забезпечуючи задоволення більшої 

частини суспільної потреби в послугах охорони здоров'я.  Ринку тут відведена 

другорядна роль, як правило, під контролем держави. Ця модель з 1948 р існує 

в Великобританії.  Вона характерна також для Ірландії (1971), Данії (1973 г.), 

Португалії (1979 г.), Італії (1980 г.), Греції (1983 р) та Іспанії (1986 г.). Її 

називають державною, бюджетною, держбюджетною. 

Третю модель визначають як соціально-страхову або систему 

регульованого страхування здоров'я [4, 13].  Дана модель охорони здоров'я 

спирається на принципи змішаної економіки, поєднуючи в собі ринок медичних 

послуг з розвиненою системою державного регулювання і соціальних гарантій, 

доступності медичної допомоги для всіх верств населення. Вона 

характеризується в першу чергу наявністю обов'язкового медичного 

страхування всього або майже всього населення країни при певній участі 

держави у фінансуванні страхових фондів.  Держава тут відіграє роль гаранта в 

задоволенні суспільно необхідних потреб всіх або більшості громадян у 

медичній допомозі незалежно від рівня доходів, не порушуючи ринкових 

принципів оплати медичних послуг.  Роль ринку медичних послуг зводиться до 

задоволення потреб населення понад гарантованого рівня, забезпечуючи 

свободу вибору і суверенітет споживачів.  Багатоканальна система 

фінансування (з прибутку страхових організацій, відрахувань від зарплати, 

державного бюджету) створює необхідну гнучкість і стійкість фінансової бази 

соціально-страхової медицини. 

Найбільш яскраво дана модель представлена охороною здоров'я ФРН, 

Франції, Нідерландів, Австрії, Бельгії, Голландії, Швейцарії, Канади та Японії. 

У соціально-страхову модель включені ознаки і державної, і ринкової 

моделей. Залежно від того, які параметри переважають, соціально-страхова 
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модель може бути ближче або до державної, або до ринкової.  Наприклад, 

соціально-страхові моделі систем охорони здоров'я країн Скандинавії та 

Канади мають багато спільного з державною моделлю, а система охорони 

здоров'я Франції близька до ринкової. 

Яка ж з моделей охорони здоров'я є найбільш ефективною: ринкова, 

державна або соціально-страхова?  Як зазначалося раніше, кожна з моделей має 

свої переваги і недоліки. 

За допомогою таблиці 1 виконано порівняльний аналіз переваг та недоліків 

існуючих світових моделей охорони здоров’я. 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз національних моделей охорони 

здоров’я 

Тип моделі Соціально-страхова Державна Ринкова 

Країна Німеччина Великобританія США 

Принцип, що 
лежить в основі 
моделі  

Здоров'я - фактор, що 
визначає якість 
«людського капіталу».  
Медична послуга - 
витрати, необхідні для 
підтримки здоров'я 

Медична послуга – 
суспільне благо. 
Багатий сплачує за 
бідного, здоровий – 

за хворого. 
 

Медична послуга - 
приватне благо, тобто 
товар, який може бути 
куплено або продано. 

 

Частка витрат 
на охорону 
здоров’я у ВВП  

8,1 % 6,0% 14% 

Джерела 
фінансування  

ОМС – 60 %  
ДМС-10 %  

Державний бюджет – 15 %
Особисті кошти  – 15 %. 

Державний бюджет 
 
 

Приватне страхування 
- 40% Особисті кошти 
- 20% Програми для 

літніх і мало-
забезпечених -40% 

Контроль за 
ефективністю 
витрачання 
коштів 

Контроль здійснюють 
приватні і державні 

страховики. 
 

Контроль здійснює - 
держава в особі 
Міністерства 

охорони здоров'я. 

Контроль 
здійснюється 

страховими фірмами - 
приватними 
страховиками. 

Доступність 
медичного 

обслуговування 
 
 

90% населення охоплено 
програмами ОМС; 10% - 
програмами ДМС; при 
цьому 3% застрахованих 
в ОМС мають ДМС. 

Загальна 
доступність 

 
 

Обмежується 
платоспроможністю 
пацієнтів, програми 

для літніх і 
малозабезпечених 
поширюються не на 
всіх, хто потребує. 
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	 Продовження таблиці1 

Асортимент 
доступних 
медичних 
послуг 

 
 

Широкий спектр 
послуг за рахунок 
поєднання програм 

ОМС і ДМС 
 

Широкий спектр 
профілактичних 
заходів, набір 

лікувальних послуг 
обмежений 
виробничими 
можливостями 

Найрізноманітніші 
лікувальні і 

профілактичні медичні 
послуги 

Використання 
нових 

технологій 
 
 
 

Попит на різноманітні 
медичні послуги 

стимулює 
впровадження нових 

технологій. 

Відсутні стимулюючі 
чинники, нові методи 
впроваджуються 

повільно 

Найбільші інвестиції в 
НДДКР здійснюються 

в сфері охорони 
здоров'я. 

 

Регулювання 
цін на 
медичні 
послуги. 

 
 

Ціни, виражені в 
балах, ціна «балу» 
переглядається при 
зміні економічної 

ситуації. 

Фінансові кошти 
розраховуються на 
основі нормативів 
враховують статево-

віковий склад 
населення 

Регулювання 
практично відсутня. 
Ціна формується в 
результаті угоди між 

пацієнтом, 
страховиком і ЛПУ 

 

Примітка 

ОМС – обов’язкове медичне страхування 

ДМС – добровільне медичне страхування  

В підсумку слід зазначити, що в основі кожної з розглянутих моделей 

організації системи охорони здоров'я лежить різне розуміння того, що ж є 

товаром в сфері охорони здоров'я. Ставлення до медичної послуги як до 

приватної, громадської або суспільному благу визначає і роль держави в 

системі охорони здоров'я, і формування цін на ринку медичних послуг, і оплату 

праці людей, зайнятих в цій сфері. 
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ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

У статті розглянуто особливості стратегічного планування розвитку 

об’єднаних територіальних громад, описано методологію його здійснення, 

проаналізовано етапи розробки стратегічного плану, а також наведені 

критерії оцінки успішності його реалізації.   

Ключові слова: децентралізація, об’єднана територіальна громада, 

стратегія, розвиток, стратегічне планування, стратегічні та оперативні цілі. 

На сьогоднішній день регіональна політика України характеризується 

актуалізацією питання підвищення соціально-економічного розвитку 

територіальної громади, оскільки після її об’єднання, пов’язаного із 

децентралізацією державного управління, залишається невирішеним завдання 

створення механізму її успішного функціонування.  

Потреба у реформуванні державного управління була зумовлена наявністю 

прихованих механізмів ухвалення рішень та відсутністю можливості 

раціонального вирішення проблемних питань розвитку території через значну 

централізацію ресурсів і повноважень. Дана проблема знайшла своє вирішення 

у процесі децентралізації, який характеризується передачею повноважень, 

відповідальності та ресурсів від центральних органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування і, таким чином, посприяла створенню об’єднаної 

територіальної громади. Об’єднана територіальна громада – це добровільне 

об’єднання мешканців декількох міст, сіл, селищ, в процесі якого створюється 

новий адміністративний центр, що має нову загальну для всіх об’єднаних 

населених пунктів раду та інші органи самоврядування, що в подальшому має 

скорочення ОТГ.  
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Процес формування об’єднаної територіальної громади потребує 

впровадження стратегічного планування, яке все більше стає інструментом 

підвищення конкурентоспроможності території, засобом згуртування різних 

суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових 

пріоритетів. Така активізація планувальної діяльності, з одного боку, є 

закономірним етапом розвитку території, з іншого – намаганням цієї території 

знайти адекватні інструменти, які б допомагали відповісти на виклики сучасного 

глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються різноманітні зміни, в тому 

числі політичні, економічні, соціальні, технологічні та екологічні [1]. 

Дослідженням питання стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку об’єднаних територіальних громад займалися такі науковці як 

Бородіна О.А., Ткачук А.Ф., Берданова О.В., Вакуленко В.М., Васильченко 

Г.В., Валентюк І.В., Парасюк І.Л. та інші.  

Для подальшого аналізу теоретичних основ стратегічного планування 

розвитку ОТГ, насамперед, необхідно розкрити сутність поняття «розвиток» та 

визначити вплив стратегічного аспекту на його характеристику.  

Одне із інтерпретацій даного терміну вказує, що розвиток – це процес 

перманентних перетворень та змін наявного стану суб’єкту у досконаліший 

стан з вищими параметрами якісних характеристик, які виникають як 

накопичений результат зростання відповідних кількісних показників. 

Місцевий розвиток, чи розвиток об’єднаної територіальної громади 

характеризується наступними ознаками: 

‐ це процес, діяльність, а не стан; 

‐ це спільна діяльність громади;  

‐ це партнерство влади громади та бізнесу;  

‐ суб’єктом діяльності з місцевого розвитку є місцева громада: населення 

території або декілька місцевих громад, об’єднаних єдиними цілями;  

‐ рушійною силою розвитку є фактори місцевих конкурентних переваг;  

‐ двигуном розвитку об’єднаної територіальної громади є економіка;  

‐ критерієм розвитку є задоволення потреб членів громади, підвищення 

життєвого рівня населення, зростання стандартів життя [2, с. 11]. 
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Успіх місцевого розвитку потребує адекватних дій, відповідного 

планування, ефективної стратегії та наполегливої праці у досягненні цілей. 

Завдяки стратегічному плануванню громада здатна мобілізовувати ресурси 

своєї території та ефективно їх використовувати, спроможна вміло 

пристосовуватись до змін і викликів, використовуючи їх як нові можливості. 

Отже, стратегічне планування – це впорядкована діяльність, спрямована на 

обґрунтування та прийняття важливих рішень щодо місцевого розвитку, 

впровадження заходів, програм та проектів, які направлені на реалізацію змін 

задля бажаного майбутнього стану території. Стратегічне планування передбачає 

глибоке дослідження ситуації, виконання аналізу зовнішнього оточення території 

та її внутрішнього потенціалу, вивчення проблем громади, обґрунтування бачення 

розвитку та оцінку можливих стратегічних альтернатив [3]. 

Однак, варто зазначити, що успішність та результативність стратегічного 

планування безпосередньо залежить від обраного місцевою владою способу 

його здійснення. Тож розглянемо основні методи розробки стратегій розвитку 

об’єднаної територіальної громади, запропоновані Асоціацією міст України: 

1. Метод патерналізму. Розробка стратегічного плану не виходить за межі 

владних структур та не включає в себе будь-якого консультативного контакту із 

громадою; 

2. Експертний метод. Головною ознакою створення стратегії за таким 

методом є залучення відповідних експертів, які, спираючись на статистичні 

показники, здійснюють ряд досліджень, проводять факторні аналізи, 

прогнозують можливий варіант розвитку подій та пропонують свій план дій; 

3. Експертно-консультативний, характеризується створенням стратегії 

розвитку ОТГ експертами на основі використання консультацій громади через 

анкетування, громадські слухання чи круглі столи; 

4. Адміністративно-консультативний має на меті проведення ряду 

громадських слухань й опитувань та залучення отриманих бачень 

громадськості до розробки владою і муніципальним управлінням стратегічного 

плану дій; 
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5. Метод «співучасті». Стратегічне планування відбувається на основі 

співучасті громади та її владних представників із залученням незалежних 

експертів відповідного профілю. 

Оцінюючи характеристику вищенаведених методів, візьмемо до уваги, що 

метод «співучасті» є найбільш ефективним способом розробки стратегії 

розвитку ОТГ, адже він побудований на участі в даному процесі не лише 

представників влади та експертів, а й громади, що допомагає врахувати її 

інтереси та цінності, а це сприяє більш глибшому дослідженню існуючих 

проблем території, максимальному наближенню плану дій стратегії до їх 

вирішення та пошуку найбільш результативних напрямів дій громади для 

розвитку ОТГ в майбутньому. 

Обравши метод стратегічного планування, важливим завданням постає 

належна організація цього процесу, яка складається з декількох послідовних 

етапів та показана на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Основні етапи розробки стратегії розвитку ОТГ. 

Початок процесу створення стратегії розвитку здійснюється місцевою 

владою, виконуючи необхідні управлінські процедури, а саме: формування 

секретаріату та робочих груп, створення графіку та необхідних умов для їх 

ефективної роботи, розробляється план інформування та залучення 

громадськості до процесу стратегічного планування. 
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Складовими аналітичного етапу є проведення соціально-економічного 

аналізу громади та SWOT-аналізу, які дають змогу оцінити реальний стан 

розвитку території, визначити її наявні проблеми, слабкі та сильні сторони та 

дати вичерпну характеристику всіх сфер життєдіяльності населення. Такий 

аналіз стає основою раціональної розстановки пріоритетів та прийняття 

обґрунтованих рішень при розробці стратегічного плану.  

Наступний етап характеризується формуванням стратегічного бачення, яке 

описує бажаний розвиток відповідної об’єднаної територіальної громади в 

майбутньому і є основою для тих завдань, які необхідно виконати в процесі 

реалізації стратегічного плану. Особливістю стратегічного бачення є його 

унікальність і неможливість використання для інших територій, адже саме це є 

ознакою конкурентоспроможності ОТГ в перспективі. 

Базуючись на стратегічному баченні, відбувається пошук пріоритетів, 

здійснюється розробка стратегічних цілей та оперативних завдань. Для 

визначення пріоритетних напрямів важливо віднайти найбільш гострі 

проблеми, які перешкоджають розвитку об’єднаної територіальної громади і на 

вирішення яких буде націлений стратегічний план, й на основі цього 

сформувати пріоритети, кількість яких, для більшої ефективності реалізації 

стратегічного плану, не повинна перевищувати трьох пунктів. Особливістю 

формування стратегічних цілей є їх уподібнення до кінцевих результатів, які 

планується досягнути в кінцевому етапі виконання стратегії розвитку. 

Оперативні ж цілі, які є окремими проектами і мають свій термін реалізації, є 

складовими процесу досягнення стратегічних цілей. На основі визначених 

пріоритетних напрямків, стратегічних та оперативних цілей будується «дерево 

цілей» стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади та розробляється 

план подальших дій. 

Впровадження стратегії супроводжується постійним моніторингом, який 

слідкує за отриманими вже результатами і порівнює їх із запланованими. У разі 

наявності відхилень, до стратегічного плану вносяться необхідні корективи. 
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Сформована стратегія розвитку ОТГ є її найважливішим документом та 

головним шляхом у досягненні соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади.  

Для оцінки успішності реалізації стратегічного плану використовують 

наступні критерії: 

‐ відповідність (оцінюється ступінь відповідності стратегічного плану 

пріоритетам держави); 

‐ результативність (визначається рівнем впливу запланованих дій на 

цільову групу в короткостроковому чи довгостроковому періоді); 

‐ сталість (демонструє здатність подальшого успішного виконання 

стратегічного плану після завершення проектної підтримку); 

‐ ефективність (вказує на результативність виконання плану у відповідності 

до його витратності); 

‐ витратність (визначає загальну кількість ресурсів, які було використано 

для досягнення необхідного результату) [2, с. 103]. 

Підсумовуючи вищесказане, стратегічне планування, з огляду на його 

методику, організацію та оцінювання, є складним, трудомістким та 

довготривалим процесом, для реалізації якого необхідне поєднання 

компетентності висококваліфікованих кадрів, повноважень місцевої влади, 

готовності та відповідальної участі у процесі населення. Розробка стратегічного 

плану допомагає виявити існуючі проблеми об’єднаної територіальної громади, 

визначити її слабкі та сильні сторони й на основі них сформувати такий план 

дій, який в майбутньому допоможе підвищити ступінь соціально-економічного 

розвитку території та надасть їй конкурентних переваг серед інших громад. 
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Брунь А.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТРЕНДИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

На основі узагальнення існуючих стандартів приведені визначення ресторанних 

послуг, якості обслуговування, виділені переваги від впровадження 

міжнародних стандартів. Результатом проведеного дослідження  є виявлення 

найбільш вагомих принципів TQM: вимоги до обслуговування  у відповідності до 

міжнародного досвіду, визнання роботи стандартів за умов налагодження 

культури і застосовування як контрольної функції програми mysteryshopping. 

Ключові слова:стандарти обслуговування, стандарти якості, принципи TQM, 

система обслуговування, корпоративна культура. 

В даний час конкуренція на ринкуресторанних послуг зростає.Основним 

напрямком формуваннястратегічних конкурентних переваг ресторанів виступає 

надання послуг більш високої якості порівняно з конкурентами, які повинні 

задовольнятиі навіть перевершувати очікування гостей. Проблема підвищення 

якості є першочерговим,і з її вирішенням ресторанна індустрія має свої 

перспективи на майбутнє. Дана проблема має ще й іншу сторону: необхідно 

забезпечити дотримання права споживача рестораннихпослуг на повну і 

достовірну інформацію проїх якість. Забезпечуючи таке право, ресторатор при 

високому рівні якості надаванихпослуг гарантує своєму бізнесу успіх у 

конкурентній боротьбі. 
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Якість замовленої гостем страви або напою матеріальна і відноситься до 

виробничоїскладової. Виробнича якість порівняно з послугою легкопіддається 

контролю й оцінюванню. Одночасно існує також сервісна якість, що 

представляє собою якість послуг, що надаються працівниками торговельного 

залу впроцесі обслуговування клієнта. Ця складова якості є нематеріальною, 

томуоб'єктивність її оцінки та контролю представляє собою важливу проблему. 

Очевидно, що поганонадану послугу не можна повернути продавцеві 

якнеякісний товар, вона існує тільки вконкретний період часу. 

Аналіз сучасної економічної літератури з проблем управління якістю 

послуг дозволяє виділити  як основні, міжнародні стандарти. Згідно з ІСО 8402-

94 «Управління якістю і забезпечення якості», якість послуги – це сукупність 

характеристик послуги, які надають їй  властивість задовольняти певні потреби. 

До послуг ресторанного обслуговування відносять: послуги харчування; 

послуги з виготовлення кулінарної продукції; послуги з організації споживання 

та обслуговування;  послуги з реалізації кулінарної продукції; послуги з 

організації дозвілля; інформаційно-консультативні послуги; інші послуги. 

Якість надаваних послуг мають відповідати чітким та прозором 

стандартам обслуговування. Важливо, щоб вони формувалися ще на стадії 

планування діяльності ресторану. Сьогодні найбільш впроваджуваними в 

ресторанному бізнесі є стандарти серії ІSO 9000, ISO22000, ISO 14000. 

Забезпечення високого рівня сервісу неможливо без суворого дотримання 

наступних стандартів: 

- технології обслуговування; 

- стандартів зовнішнього вигляду обслуговуючого персоналу, що містять 

обов'язкові вимоги до обслуговуючого персоналу з дотримання зовнішнього 

вигляду; 

- стандартів поведінки обслуговуючогоперсоналу. Мається на увазі, що 

персонал  має бути досить професійним і компетентним, щоб чітко, швидко і 

культурно обслужити гостя. 

Перевагами від впровадження стандартів якості є: 

- підвищення іміджу та конкурентоспроможності; 
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- можливість контролювати якість продукції, яка надходить від 

постачальника; 

- чіткий  прозорий розподіл повноважень т відповідальності; 

- зацікавленість кожного співробітника в своїй роботі. 

Необхідність впровадження стандартів з’являється за умов необхідності 

створення  особливої атмосфери. Важливо, щоб ці стандарти однаково точно 

виконувалися всіма працівниками. 

Основними напрямками в організації якості обслуговування клієнтів є: 

- функціональна відповідність послуг вимогам певного сегменту 

обслуговування; 

- функціональна відповідність послуг вимогам певного сегменту 

обслуговування; 

- споживча якість; 

- якісна технологія надання послуг; 

- гарантія надання заздалегідь оплачених послуг; 

- гарантія безпеки життя; 

- кваліфікаційні кадри[2]. 

Для досягнення довготривалої переваги в конкуренції необхідно прийняти 

в якості основного принципу комплексне управління якістю (TQM), яка 

спрямована  на знання і врахування вимог клієнтів, персоналу. 

Безпосередній контакт обслуговуючого персоналу з клієнтомздатний як 

згладжувати непорузуміння (наприклад, офіціант може замінити страву 

гостю,зробити комплімент від шефа і т.ін.), і тим самимпокращити кінцеве 

враження клієнта про надання послуг, так і звести нанівець всі передуючі 

старання колективу по її (послуги) наданню[3]. 

Разом з тим, якщо виробнича складова процесу надання послуги 

піддається елементам стандартизації, з сервісною все йде значно складніше, так 

як відомо, що вона носить суто індивідуальний характер і прив'язана до 

суб'єкту надання послуги. Уніфікувати ці послуги не можливо, оскільки вони 

залежать від людського фактору,відтворити їх важко, але стандартизувати 

можливо. 
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Менеджмент ресторану, здійснюючи підбірпрофесійного штату з 

урахуванням психотипу імаючи чітку програму мотивації і подальшого 

підвищення професійних навичок персоналу, значно полегшує процес 

управління підприємством. 

Процес управління виробничої і сервісною складовими якості для 

менеджерадоповнюється завданням «управління клієнтами», яким 

підприємство надає послуги, забезпечуючи програми лояльності. Цей процес 

відбувається  шляхом надання гостю якісних послуг, реалізації 

спеціальнихпрограм лояльності для постійних клієнтів. 

Стабільна і висока якість приваблює постійнихклієнтів, створює і формує 

позитивну думку, дозволяє підвищувати ціни, сприяєвтриманню 

хорошихпрацівників, та скороченню витрат, пов'язаних з втратою клієнтів 

через неякісні послуги в майбутньому. 

Програма якісного обслуговуваннявключає: 

1. Забезпечення лідерства, тобто співробітникиповинні уявляти 

призначення і цілі майбутнього розвитку підприємства. Керівництво ресторану 

має доводити цю інформацію до працівників; 

2. Введення маркетингового підходу в усіпідрозділи ресторану; 

3. Розуміння потреб гостей; 

4. Розуміння суті бізнесу, для чого вкомпанії повинна бути організована 

злагодженаробота всієї команди співробітників, які усвідомлюють,що їх робота 

впливає на результати роботи всіхчленів колективу і підприємства в цілому; 

5. Застосування в роботі прогресивних методів організації праці; 

6. Надання працівникам певноїсвободи дій для кращого задоволення  

побажань гостя залежно від ситуації; 

7. Використання відповідних технологій для розвитку бази даних клієнтів і 

методів зв'язків з ними; 

8. Забезпечення належного розпорядження кадрами шляхом найму на 

роботу гостинних працівників; 
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9. Встановлення стандартів, оцінка виконання роботи і введення системи 

стимулювання роботи. При цьому вимоги стандартівповинні періодично 

переглядатися, а співробітники заохочуватися. 

Грамотна програма якісного обслуговування в ресторані, яка добре 

регульована ікерована, допомагає покращити ставлення гостей до підприємства 

і служить добрим ґрунтом длястворення ефективної програми 

заохоченняпостійних гостей, які є найбільшцінними і приносять основний 

прибуток ресторану 

Перш ніж приступати до розробки програми лояльності, слід провести 

маркетинговийаналіз поточної ситуації, а саме: 

- визначити місце ресторану на ринку послуг; 

- виявити основних конкурентів; 

- провести аналіз ринкової ситуації. 

Щоб зрозуміти, що заважає ефективній роботі ресторану і виявити його 

слабкі і сильністорони, керівництво повинно провести аналізпоказників, які 

характеризують ефективністьйого діяльності. Повинен проводитися також 

аналіз завантаження за попередній рік в розрізі місяців,аналіз середньої ціни за 

страву за попереднійрік по місяцях, річний і щомісячний дохід зодного місця 

[3].Також проводиться кількісний і якісний аналіз діяльності ресторану, котрий 

має на меті виявити, що пропонує ресторан і яке його місце на ринку. маючи 

такуінформацію, ресторану легше визначити своїринкові сегменти і поставити 

реальні цілі.На основі отриманих даних керівник ресторану визначає мету 

програми лояльності постійних клієнтів, а також з'ясовує,чи має взагалі сенс її 

проводити. Очевидно, щоза умов переповнення ніші, ресторан не буде 

відповідати сучасним  вимогам гостей, а причини неефективноїроботи можуть 

бути пов'язані з різними факторами. Подібний аналіз сприяє виявленню цих 

причини, вчасно усунути їх, переорієнтуватиабо вдосконалити свою 

діяльність.Ефективна програма лояльності допоможе ресторану стати більш 

стабільним і незалежним на ринку. Чим вище лояльність гостей, тим ресторан 
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більш стійкий до трансформаційних змін на ринку. Незалежно від зовнішніх 

змін йому не потрібно буде побоюватися, що припояві нового ресторану 

постійні гостівіддадуть перевагу більш вигідній пропозиції.  

Програма лояльностіозначає взаємовигідні відносини.Особливістю 

діяльності підприємств сфери послуг є виникнення в будь-який момент 

позаштатних ситуацій, тому необхідно заздалегідь спланувати варіанти 

усунення подібних проблем і виробити власні принципи роботи. У таких 

випадках необхідна якісна робота персоналу, який повинен негайно реагувати 

на виникаючі проблеми відповідно до принципів кожного конкретного 

підприємства в роботі з вимогливими і скандальними клієнтами. 

Одним з принципів TQM є «Залучення персоналу» в системах 

менеджменту якості, який полягає в тому, що працівники всіх рівнів складають 

основу організації, і їхнє повне залучення дає можливість організації з вигодою 

використовувати їх здібності. Для ключового фактора успіху необхідно, щоб не 

менше 25% персоналу були готові до змін і брали в цьому безпосередню участь 

[1].Реалізація принципу «Залучення персоналу» відбувається через наступні 

елементи: 

1) цілепокладання (формулювання мети, опис очікуваного результату, 

встановлення зацікавленості, визначення способів досягнення, встановлення 

методик, декомпозиція цілей, моніторинг, зворотний зв'язок); 

2) середовище залучення (система кар'єрного зростання, система визнання 

досягнень, система матеріального стимулювання, система розвитку 

персоналу, правила делегування повноважень, система наставництва, 

система управління і створення прихильності компанії); 

3) мережеві комунікації (мережева структура, ініціативні відносини, 

матрична структура, стандарти роботи, процесний підхід,проектний підхід, 

адміністративно-фукнціонального підхід) [2]. 

Н. І. Меркушова виділяє основні напрямки роботи організації, необхідні 

для успішної реалізації принципу «Залучення персоналу» і високої 

результативності системи менеджменту якості: 

- організація процесів інформування та обміну інформацією; 
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- навчання персоналу і підтримку компетентності; 

- створення сприятливих умов для виконання посадових обов'язків 

персоналу; 

- розробка механізмів мотивації і стимулювання як для рядових 

співробітників, так і для власників процесів, адекватних розмірам і структурі 

підприємства, рівню розвитку підприємства, особливості використовуваної 

бізнес-моделі, характеристикам зовнішнього середовища і т.д. [4]. 

Особливе місце в системі управління якістю, що базується на концепції 

TQM, відводиться ролі управлінського персоналу, його лідерства. Важливим 

завданням менеджера є розвиток персоналу. Стандартні техніки відбору 

особистості дозволяють враховувати наступні фактори: зовнішні дані, освіту, 

мотивацію і розумові здібності кандидатів.  

При зверненні до TQM виникає питання про те, наскільки процес відбору в 

організації дозволяє виявляти індивідів, що володіють навичками, які можуть 

вплинути на якість. При відборі персоналу з метою поліпшення якості 

персоналу можна використовувати структуровані інтерв'ю, які вимагають, щоб 

кандидати наводили приклади з набутого поведінкового досвіду. У великих 

ресторанних мережах при відборі персоналу менеджери з персоналу 

використовують групу методів, призначених для вимірювання компетентності 

окремо взятої посади [2]. Відбір персоналу орієнтований на виявлення 

найбільш відповідної людини для тієї чи іншої посади. 

Якість в ресторанному бізнесі- це міра задоволення очікування клієнта від 

наданої йому послуги. На думку автора, якість сервісу надає найбільш суттєвий 

вплив на вибір клієнтів в жорсткій конкурентній боротьбі:  Першість в якості 

надається основним послугам: приготування і продажу (обслуговування) 

продуктів харчування, кондитерських виробів, напоїв, алкогольної продукції і 

т.ін., на другому місті - організація дозвілля, яка в основному застосовується в 

ресторанах. При виконанні послуг з виготовлення та реалізації продукції 

харчування всі ресторани виконують торгові і виробничі функції.Сировина і 

вже готові вироби виробництва повинні відповідати санітарним нормам, а 
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також мати високі смакові якості і гарний, естетичний вигляд. На кожному 

підприємстві існує своє меню, яке має розкривати концепцію ресторану, власна 

рецептура приготування страв, тому найбільший інтерес з точки зору 

управління якістю послуг являє якість обслуговування. 

Якісне обслуговування повинно відповідати наступним вимогам: 

- доступність: послугу  має бути легко отримати в зручному місці, в 

зручний час, без зайвого очікування її надання; 

- комунікабельність: опис послуги виконано мовою гостя і є точним; 

- компетентність: обслуговуючий персонал володіє необхідними 

навичками і знаннями; 

- ввічливість: персонал привітний, поважний і турботливий; 

- довіра: на ресторан і його персонал можна покластися, так як вони дійсно 

прагнуть задовольнити будь-які запити клієнтів; 

- надійність: послуги надаються акуратно і на стабільному рівні; 

- чуйність: персонал ресторану чуйний і творчо підходить до вирішення 

проблем і задоволення запитів клієнтів; 

- безпека: послуги, що надаються не несуть з собою ніякої небезпеки або 

ризику і не дають приводу для будь-яких сумнівів; 

- відчутність: відчутні компоненти послуги вірно відображають її якість; 

- розуміння/знання клієнта: персонал намагається якомога краще зрозуміти 

потреби гостя і кожному з них приділяє увагу. 

Постійне підвищення якості - це не витрати, а довгострокові інвестиції, 

засновані на забезпеченні вірності клієнтури шляхом задоволення її потреб 

Витрати на придбання нового клієнта в п'ять разів більше  за витрати, які 

підприємство витратить на втриманні старого клієнта за допомогою пропозиції 

якісного обслуговування. 

Система сервіс-менеджментувключає в себе наступні складові: 

1. Стандартизація роботи персоналу; 

2. Навчання кадрів; 

3. Контроль;. 

4. Система мотивації; 
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5. Внутрішній PR якості виконання стандартів обслуговування. 

Забезпечувати щоденне виконання стандарту сервісу в конкретному ресторані 

мережі досить важко. Перспективним напрямком розвитку ресторанних мереж 

є розробка і постійний контроль за дотриманням 

внутрішньофірмовихстандартів процесів обслуговування клієнтів. В першу 

чергу, необхідно спрямувати зусилля рестораторів на деталізацію стандартів 

обслуговування, контроль їх виконання і використання результатів моніторингу 

в системі оцінки ефективності роботи закладів. 

В даний час на великих підприємствах ресторанного господарства 

використовуються інструкції, положення по підрозділах, посадовіінструкції, 

стандарти процесів в ресторанах.Ці документи мають чітку структуру в 

ресторанах преміум-класу або деяких ресторанів класу fast-food. У 

«McDonald's» стандартизаймають 750 сторінок, в них прописані всі процеси і 

процедура описується для персоналу. 

На жаль, в даний час в нашій країні рівень виконання стандартів 

обслуговування клієнтів невисокий. За кордоном процес обслуговування 

відвідувачів вже давно стандартизований. Можна виділити певну універсальну 

структуру правил обслуговування, що регламентують такі аспекти сервісу: 

- зовнішній вигляд ресторану, вивіска, вітрини, прилегла територія; 

- чистота - зал, столики, санвузол та ін .; 

- освітлення та інтер'єр; 

- мерчандайзинг (викладка страв, оформлення прилавка, рекламні 

матеріали); 

- робота персоналу (зустріч клієнта, розрахунок на касі, доставка, 

прибирання в залі); 

- зовнішній вигляд персоналу; 

- якість і зовнішній вигляд страв [1]. 

Для того щоб стандарти не втрачали своєї значимості через місяць після 

впровадження, необхідно не тільки контролювати їх виконання, а й зацікавитив 

цьому менеджерів. Найкраще розробляти стандарти спільно з тими, хто їх буде 
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виконувати і контролювати. Це можна зробити на тренінгу або в процесі будь-

якої іншої колективної форми взаємодії. 

Для підтримки стандартів пропонується щодня проводити зустрічі з 

офіціантами, адміністраторами або менеджерами залу, розбирати помилки 

попереднього дня і робити висновки на майбутнє. Крім того, кожен день варто 

виділяти 5-10 хвилин на короткий тренінг по сервісу. 

Важлива роль у формуванні корпоративного стилю відведена формі 

персоналу і традиціям як способам передачі корпоративної культури в 

ресторанах. Стильно і бездоганно виглядають співробітники , які привертають 

увагу, створюють гарне враження про заклад, залишають в пам'яті привабливий 

образ ресторану. 

Крім фірмового стилю існують ще традиції ресторану, наприклад, в 

ресторанах, орієнтованих на національну кухню (російську, італійську, 

китайську), повинні бути відповідні атрибути в інтер'єрі, а найголовніше - в 

меню. Наприклад, для ресторану преміум-класуважливий дорогийвінтажний 

дизайн з предметами старовини, предметні фотографії, картини, архітектурне 

оформлення, відповідне національної кухні меню, карта вин, авторські страви і 

для гурманів - делікатеси інших національних кухонь і т.ін. Але в 

разіпропозиції великої кількості страв різних національних кухонь можна й 

відійти від існуючої традиції. Крім того, до традіцій можна віднести рівень 

обслуговування клієнтів, проведення тематичних вечорів, наявність живої 

музики і т.д. Одним з невірних підходів до створення традицій у фаст-фуда під 

виглядом «вибору для клієнтів», на нашу думку, є «розмитість» традицій і 

пропозиція меню різних національних кухонь (наприклад, суші і піца в 

«Ташир») [3]. 

В системі якості надання послуг важливими є контроль і корекція процесів 

при її відхиленні. В першу чергу, менеджеру підприємства громадського 

харчування необхідно розподілити обов'язки і виділити відповідальність в 

сфері надання послуг. 

Діяльність з управління якістю включає постійне спостереження і 

контроль за процесом на всіх етапах надання послуги для попередження 
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небажаних явищ, у тому числі випадкових і систематичних помилок і 

незадоволеності користувача. Кінцева оцінка послуги проводиться на етапі 

безпосереднього контакту виробника і користувача послуги, що дозволяє 

останньому скласти об'єктивну думку про якість послуги. Підприємству 

громадського харчування слід активно підходити до оцінки і обліку ступеня 

задоволеності користувача. Необхідно брати до увагияк позитивні, так і 

негативні оцінки і своєчасно виявляти їх можливі наслідки для майбутньої 

діяльності. 

На думку авторів сайту thproject.ru, необхідний компонент системи 

управління сервісом в мережі ресторанів - програма «Mysteryshopping» 

(«Таємничий покупець»)[4]. Його основна місія - поліпшення якості 

обслуговування, єдина мета - визначення виконання персоналом стандартів 

обслуговування. Це важливо для отримання об'єктивної інформації про роботу 

ресторану, так як наступні зміни будуть базуватися на висновках, зроблених на 

її основі. Стандарти обслуговування ресторану регламентують всі сторони 

роботи персоналу. 

В пункти стандартів обслуговування можуть бути включені і такі позиції, 

як зустріч відвідувачів, музика, освітлення, спосіб викладки страви, його 

зовнішній вигляд, температура і т.д. [5].Цей принцип давно оцінили великі 

мережі ресторанів формату fastfood на Заході. TacoBell, BurgerKing і 

McDonald's не уявляють своєї роботи без моніторингу виконання власним 

персоналом стандартів обслуговування за допомогою «Таємничого покупця». 

Підводячи підсумок, відзначимо, що найбільш значущими для управління 

якістю послуг підприємств громадського харчування являються:  дотримання 

принципів TQM («Залучення персоналу», «Провідна роль 

керівництва»); орієнтація на якісні характеристики персоналу і організацію 

роботи ресторанів;виділення вимог до якості обслуговування відповідно до 

міжнародного досвіду;визнання роботи стандартів при налагодженій 

корпоративній культурі;застосування в якості контрольної функції програми 

«Mysteryshopping». 
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ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що логістична система є 

невід'ємним елементом для стабільного функціонування підприємства в 

сучасних ринкових умовах. У статті розкрито основні інструменти 

логістичної системи підприємства, проаналізовано актуальні проблеми 

логістичної системи, запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто сучасний 

досвід використання прогресивних факторів управління логістичною 

системою.  
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В сучасних умовах деякі методи управління підприємствами починають 

занижувати темпи розвитку бізнесу, що може привести до зниження 

економічної активності і конкурентоспроможності окремих галузей і регіонів. 

При цьому застосування логістичних інструментів, зокрема побудова 

логістичної системи, є невід'ємною частиною управління економічними 

суб'єктами з метою поліпшення внутрішньої і формування їх зовнішнього 

середовища. Тому теоретичне дослідження логістичних систем є важливим 

етапом в становленні ефективної економічної системи. 

Розробка і реалізація нового підходу до побудови системи управління 

підприємством можлива на основі логістичної концепції. Основними цілями 

впровадження логістики на підприємстві є забезпечення максимальної 

пристосованості до постійно змінюваних умов ринкового середовища та 

отримання переваг перед конкурентами за рахунок оптимізації потокових 

процесів. Сучасна логістика унікальна область економіки і людської діяльності. 

Вона охоплює і об'єднує в єдиний процес такі види діяльності, як 

інформаційний обмін, транспортування, управління запасами, складським 

господарством, вантажопереробку і упаковку. У прикладному значенні 

логістика підприємства все в більшій мірі розглядається як інтегрований 

процес, покликаний сприяти створенню споживчої вартості з найменшими 

загальними витратами. 

Теоретичні аспекти управління логістичними системами розглядалися 

різними авторами, серед яких Л.Б. Миротин, В.І. Сергєєв, Ю.М. Неруш,  

А.Г. Кальченко, Е.В. Крикавський, А.М. Гаджинский і ін. В їхніх працях 

розроблені концептуальні основи використання логістичних систем на основі 

виділення потокових процесів та управління ними, визначено підґрунтя 

стратегічного планування логістики. Разом з тим, залишаються недостатньо 

дослідженими організаційні аспекти управління логістичними системами. 
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Логістика є інструментом, що дозволяє ринковим суб'єктам формувати 

ефективну стратегію забезпечення своєї конкурентної переваги. Стратегічні 

цілі логістики на підприємстві включають в себе: Реалізація корпоративної 

стратегії, забезпечення конкурентних переваг, скорочення витрат, збільшення 

оборотності і прибутковості активів, адаптація компанії до швидких змін 

зовнішнього середовища, забезпечення прозорості та керованості бізнесом, 

зниження ризиків і невизначеності при довгостроковому плануванні, створення 

додаткової цінності продукту. 

Одним з найважливіших об'єктів дослідження в логістиці стають 

логістичні системи. Поняття логістичної системи є одним з фундаментальних в 

логістиці, проте в даний час в зарубіжних і вітчизняних джерелах зустрічаються 

досить різняться між собою визначення логістичної системи. 

Логістична система — це організаційно-господарський механізм 

управління матеріальними та інформаційними потоками. Мета логістичної 

системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту 

максимально підготовлених для виробничого чи особистого споживання 

товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд з функціональними 

логістична система має також забезпечувальні підсистеми (інформаційну, 

правову, кадрову та ін.) [1].  

Логістична система являє собою адаптивну систему зі зворотним зв'язком, 

що виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з 

декількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем.  

Механізм реалізації логістичного управління представлений  

на рисунку 1. 
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Рисунок 1- Механізм реалізації логістичного управління 

 

Суб'єктом оцінювання процесів формування та руху матеріального потоку 

є керована підсистема, що складається з працівників централізованих або 
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і доводить їх до відома об'єкту управління (керованої підсистеми), 
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забезпечуючи при цьому траєкторію його оптимального руху. Взаємодія об'єкта 

і суб'єкта управління відбувається в рамках специфічної форми управлінської 

системи.  

Інформація про функціонування елементів потокового процесу 

передається по каналах зворотного зв'язку керованої підсистеми; під впливом 

інформації про стан зовнішнього середовища і нормативної інформації, яка 

визначає параметри оптимального функціонування керованої підсистеми і її 

елементів, формується управлінське рішення, реалізація якого забезпечує 

оптимальний рух потокового процесу, інтеграцію і координацію 

функціонування його елементів. 

Логістична система, як і система будь-якого виду діяльності 

підприємством, складається з керованої і керуючої підсистем. Остання 

призначена для забезпечення процесів формування та руху матеріальних 

ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції від постачальника до 

кінцевого споживача. Керуюча підсистема призначена для оптимізації 

протікання цих процесів в забезпеченні доставки матеріального потоку в 

потрібному асортименті, кількості і якості, в потрібне місце і потрібний час з 

мінімумом витрат ресурсів. 

Логістичний підхід до управління діяльністю підприємства змінює 

пріоритети в управлінні ресурсами з кінцевого продукту на потокові процеси, 

що дозволяє розглядати як основу функціонування підприємства рух 

матеріальних та супутніх потоків. Одним із стратегічних завдань при цьому 

стає задоволення потреб споживачів за допомогою забезпечення ефективної 

взаємодії підсистем підприємства, пов’язаних з потоковими процесами. 

Логістику слід розглядати, як зв’язок між місцем на ринку та виробничими 

функціями підприємства. Логістика охоплює весь процес організації, від 

управління поставкою сировини до збуту готової продукції (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Процес управління логістикою 

Створення логістичної системи на підприємстві переслідує мету 

забезпечення постачання продукції в заданий час в потрібній кількості з 

максимально можливою якістю та мінімальними витратами. А побудова 

ефективного механізму управління логістичною системою підприємства 

переслідує мету оптимізувати та вдосконалити вже існуючу логістичну систему 

як в перспективі її функціонування, так і в реальному часі [2].  

Розвиток ідеї логістичного підходу в управлінні підприємствами 

супроводжується розвитком та впровадженням логістичних систем на 

підприємствах. Причому становлення ЛС на підприємстві проходить декілька 

етапів: 1 етап – формування певної бази даних, яка описує основні 

характеристики середовища створюваної логістичної системи; 2 етап – 

виділення основних завдань майбутньої логістичної системи та визначення 

методів та принципів моделювання (формування або створення) ЛС; 3 етап – 

безпосередня побудова логістичної системи; 4 етап – тестування отриманих 

результатів та доопрацювання за необхідності; 5 етап – впровадження 

логістичної системи на підприємстві. 

Серед основних особливостей найважливішою є те, що логістична система 

підприємства в першу чергу визначається підсистемою виробництва та 

функціонує відповідно до ритмів роботи саме цієї підсистеми (рис.3). 
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Рисунок 3 – Укрупнена схема логістичної системи 
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системи управління потоковими процесами. Формування логістичної системи 

відбувається згідно з певними принципами, а саме: 1) узгодженість 

інформаційних, ресурсних, технічних та інших характеристик логістичної 

системи; 2) для досягнення єдиної мети елементи логістичної системи 

розглядаються як взаємопов’язані та взаємодіючі (системний підхід); 3) для 

досягнення глобальних цілей системи узгоджуються локальні цілі 

функціональних елементів логістичної системи (загальносистемна оптимізація); 

4) логістична система повинна стійко працювати у разі допустимих відхилень 

параметрів та факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (принцип 

стійкості та адаптивності) [3]. 

Таким чином, управління матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками на засадах логістики є одним з найбільш 

перспективних напрямів у діяльності підприємства, що пов’язані з 

комплексним відтворенням сукупності функцій стосовно регулювання 

потокових процесів у сфері виробництва та обігу. Застосування логістичної 

концепції, з одного боку, створює умови для формування комплексних 

логістичних систем, що охоплюють усі задачі регулювання потокових процесів. 

З іншого боку, ці функціональні задачі у межах логістичної системи 

максимально ефективно вирішуються саме за рахунок системного підходу 

Отже, головним підгрутням застосування комплексного логістичного підходу є 

ефективне функціонування логістичних систем.  
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Сучасні ринкові умови в нашій державі та світі формують тенденції, які 

вимагають значних інформаційних, організаційних, юридичних, ресурсних та,  

особливо,  фінансових вкладень підприємств при побудові взаємовідносин між 

собою як в межах держави так і поза нею. Більше того, практичний досвід 

якісної реалізації своєї діяльності формує авторитет підприємства на 

внутрішньому та  зовнішньоекономічному рівнях. Тому, важливість та 

проблематика вивчення підприємств як суб’єктів управління фінансовими 

ресурсами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах є 

актуальним питанням, оскільки, вказане являє собою передумову щодо їх 

ефективної та стабільної діяльності в умовах ринкової економіки. 

Метою кожного підприємства при здійсненні своєї діяльності, в тому числі 

й зовнішньоекономічної, є отримання доходів, їх постійне підвищення та 

мінімізація ризиків. Саме виходячи з цього, виникає потреба організації та 

забезпечення ефективного фінансового управління підприємства, фундаментом 

якого являється: чітке розуміння теоретичних засад; постійне вивчення та 

впровадження нових методів, стратегій, технологій вітчизняного та іноземного 

досвіду; вчасне виявлення основних проблем, їх дослідження та аналіз.  
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Ціллю цієї статті є дослідження та систематизація основних теоретичних 

засад та проблем управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою підвищення їх фінансової 

ефективності. 

Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вивчали та розглядали в своїх 

працях: І.Ю. Бланк, Ю.Ф. Брігхем, Д.К. Ван Хорн, І.С. Гуцал, О.Д. Василик,     

О.Д. Заруба, О.С. Красовський, О.В. Кнейслер, Петренко Ю.О., А.А. Мазаракі, 

К.В. Павлюк, В.Ф. Палій, Ж. Рішар,  О.Є. Гудзь, Д.Г. Сігел, Н.Я. Спасів,               

В.І. Терьохін, О.О. Орлов, П.А. Стецюк та ін.. 

Для вивчення та глибокого розуміння теоретичних засад управління 

фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності варто розуміти базові основні економічні поняття та терміни, 

зокрема: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

фінансові ресурси підприємства та управління ними. 

Узагальнене поняття підприємства Андрійчук В.Г. розглядає як 

самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і 

здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою 

одержання прибутку [1]. Пунктом 1 статті 62 Господарського кодексу України 

визначено більш широке юридичне поняття підприємства як самостійного 

суб'єкт господарювання, створеного компетентним органом державної влади 

або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для 

задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 

здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 

діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами [4].  

В свою чергу, зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це частина 

його загальної діяльності, котра визначається як сукупність виробничо-

господарських, організаційно-економічних та оперативно-комерційних функцій 

підприємства відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, 

пов’язаних із виходом підприємства на зовнішній ринок та участю у 

зовнішньоекономічних операціях, напрямки, форми та методи якої 
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узагальнюються відповідно до процесу виробництва згідно із цілями та 

завданнями підприємства щодо його функціонування та розвитку. 

Організаційно-економічний механізм виступає як сукупність усіх можливих 

практичних заходів, засобів та важелів організаційного і економічного 

характеру, відповідних структур та регуляторів, методів управління, 

управлінських рішень, за допомогою яких підприємство досягає своїх цілей 

найбільш ефективним засобом [5]. 

Поняття фінансових ресурсів підприємства висвітлюється науковцями в 

різних тлумаченнях. Однією із найпоширеніших точок зору є розуміння 

фінансових ресурсів як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що 

мають цільове спрямування. Має місце й інший підхід, де науковці під 

фінансовими ресурсами розуміють не лише грошові кошти, а й кошти, 

авансовані в основні й оборотні засоби. Прихильники даного підходу 

розуміють фінансові ресурси більш широко за рахунок тієї їх частини, яка 

матеріалізована в активах підприємства [6]. Зокрема, О.Ю. Петренко  визначає, 

що фінансові ресурси підприємства – це  грошові кошти, які залучені в 

господарський обіг підприємства з різних джерел, сформованих під впливом 

організаційно-правових форм господарювання, призначених для покриття його 

власних потреб [2]. Тоді як, Гудзь О. висвітлює фінансові ресурси – сукупність 

усіх високоліквідних наявних активів, які перебувають у розпорядженні 

підприємства та призначені для виконання фінансових зобов’язань і 

розширеного відтворення, пов’язуючи їх обсяг та склад із платоспроможністю 

підприємства [3].  

В свою чергу, на думку Кравцової А.М., управління фінансовими 

ресурсами підприємства – це система інструментів, методів, форм розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з процесами формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів для досягнення стійкого 

фінансового стану та ефективної діяльності підприємства [1]. 

Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є 

визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для 

здійснення господарської діяльності підприємства [2]. 
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Джерела фінансових ресурсів можуть бути внутрішніми (власний 

потенціал підприємства) та зовнішніми. Отримати фінансові ресурси із 

зовнішніх джерел можна за рахунок банківських позик, комерційних (товарних) 

кредитів, коштів, інвестованих у підприємство зовнішніми інвесторами, 

бюджетних дотацій та трансфертів, безповоротної фінансової 

допомоги, тощо. Обираючи ту чи іншу форму залучення фінансових ресурсів, 

потрібно враховувати вартість позикових коштів та особливості діяльності 

суб'єкта господарювання: організацію постачання та збуту, середній обсяг 

виручки від реалізації та собівартості продукції, тривалість виробничого циклу, 

структуру кредиторської та дебіторської заборгованості, розмір власного 

капіталу, тощо.  

Структура управління фінансовими ресурсами складається з двох 

підсистем - керованої (об'єкти управління) та керуючої (суб'єкти управління). 

Суб'єктом управління фінансами є фінансова адміністрація підприємства, яка 

здійснює цілеспрямований вплив на функціонування об'єкта [1]. 

Система управління фінансовими ресурсами складається з таких 

основних етапів: 

– визначення проблеми; 

– звернення до досвіду менеджерів з приводу управління фінансовими 

ресурсами; 

– визначення альтернативних рішень; 

– прийняття управлінського рішення; 

– його реалізація; 

– оцінка результатів реалізації рішень [3]. 

Під час формування організаційної структури системи управління 

фінансами потрібно дотримуватися загальних принципів побудови управління 

підприємства, а саме: 

– організаційна структура повинна відповідати стратегії організації; 

– організаційна структура повинна відповідати середовищу 

господарювання суб'єкта; 

– відсутності суперечностей між елементами організаційної структури [3]. 
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В свою чергу, враховуючи вищевказаний теоретичний матеріал, слід 

розуміти, що фінансове управління з виходом підприємства на зовнішні ринки 

значно ускладнюється за рахунок зростання її ролі і завдань відповідно до 

можливостей і способів впровадження. Для забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідна чітко побудована 

фінансова стратегія, яка дає можливість досягти конкурентних переваг та 

отримати бажаний розмір прибутку у довгостроковій перспективі.  

Зокрема фінансова стратегія є економічною категорією, яка характеризує 

різноманітні відносини між суб’єктами ринку у фінансовій сфері. Ця категорія 

визначає поведінку підприємства на ринку, формування її ринкової позиції, 

виходячи зі стану та використання наявних фінансових ресурсів. 

Як вважає П.В. Іванюта, фінансова стратегія компанії є складною 

багатофакторною моделлю дій і заходів, необхідних для досягнення 

поставленої перспективної мети в загальній концепції розвитку у частині 

формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу компанії [6].  

Забезпечення достатніми обсягами фінансових ресурсів є однією з 

найважливіших умов досягнення мети та завдань, передбачених фінансовою 

стратегією підприємства. 

При вивчені теоретичних засад управління фінансовими ресурсами при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності слід врахувати й основні 

проблеми, що виникають в процесі роботи підприємства, адже вихід 

підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи 

світових господарських відносин, й саме тому розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств є суттєвим фактором підвищення ефективності та 

відповідальності його господарської діяльності, в тому числі й в сфері 

управління фінансовими ресурсами, як на рівні власної діяльності, так і в 

масштабах усієї економіки держави. 

Основні проблеми, що можуть виникати та впливати на  управління 

фінансовими ресурсами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

можуть мати законодавчо-нормативний, інформаційний, регуляторний, 
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фінансово-економічний та інший характер. Зокрема законодавчо-нормативний 

чинник, незважаючи на активне використання міжнародних норм, законодавчої 

бази України, є все ж недосконалим, що виражається в незручних процедурах 

збирання документів і реєстрації різного роду необхідних операцій. Не 

зважаючи на суттєвий ріст інформативності в останні періоди розвитку в 

України, в тому числі, й щодо зовнішньоекономічної діяльності, й в різних 

сферах, ми все є на крок по заду від сучасних іноземних країн. Вказане 

стосується й щодо стратегій та технологій середовища ведення бізнесу та й 

ведення бізнесу в цілому. Також слід зазначити, що структура експорту 

України визначається не завжди перевагами продукції українських 

підприємств, а й потребами зарубіжного ринку й спеціалізацією її економіки, 

що обумовлює деяку інерційність галузевої та товарної структур економіки 

України. Ще один із негативних чинників – ефект імпортозаміщення, що 

свідчить про незахищеність і нерозвиненість внутрішніх ринків України. 

Відсутність належного ресурсного забезпечення, велике технологічне 

відставання від розвинених країн, низький рівень якості частини товарів 

призводять до незадовільної структури експорту, основа якої – сировинні 

матеріали, напівфабрикати. Фінансовий чинник виражений фінансовим 

дисбалансом, що виражений в порівняння з фінансовими можливостями 

підприємств зовнішньоекономічної діяльності іноземних держав, та не 

здатності швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, оновлювати 

обладнання, технології, асортимент продукції, удосконалювати її. Недостатньо 

уваги приділено підбору, мотивації та розвитку персоналу – основної рушійної 

сили розвитку підприємства. У більшості підприємств – суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності – малий ефект досвіду, що не дає змоги 

зосередитися на тих напрямах спеціалізації, які б сформували конкурентні 

переваги для виходу на зовнішні ринки. Все це, прямо чи опосередковано, 

суттєво впливає на розвиток та діяльність підприємств в цілому, можливості їх 

виходу зовнішні ринки (здійснення зовнішньоекономічної діяльності) та, 

відповідно, на можливості якісного  управління фінансовими ресурсами. 
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Щодо способів та можливостей вирішення зазначених проблем є 

необхідність стрімкого та стабільного росту економіки в цілому в державі, 

ведення нею відповідної політики, розробка ефективних сучасних планів та 

стратегій, створення сприятливого економічного середовища, створення та 

розвитку бізнесу в країні, в тому числі суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. Не менш важливим в даному питанні є й необхідність розвитку й 

самих підприємств, стремління ними зайняття передових світових ніш в бізнес-

галузі, вивчення сучасних стратегій та технологій менеджменту (серед яких 

однією з найважливіших є управління фінансовими ресурсами), розробки 

довгострокових планів, вивчення передових технологій виробництва, ринків, 

навчання адміністративного та виконавчого персоналу та ін..  

Підсумовуючи вивчення та дослідження теоретичного (фундаментального) 

матеріалу за спрямуванням управління фінансовими ресурсами підприємства 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, аналізуючи зібрану 

інформацію, слід зробити висновок, що дана тематика при її застосуванні як на 

теоретичному так і практичному рівнях посідає одне із перших місць по 

важливості під час діяльності підприємства та виході ним на 

зовнішньоекономічний рівень. Зазначена важливість обґрунтовується тим, що 

від ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства залежить те, 

чи суб’єкт господарської діяльності забезпечить реалізацію своєї основної мети 

та цілей, а саме: отримання доходів, їх постійне підвищення та мінімізації 

ризиків. Більше того, підприємство, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, в 

процесі здійснення своєї роботи визначає власний авторитет та авторитет нашої 

держави на міжнародному рівні, що є не менш суттєвим. В свою чергу, основна 

роль держави в цьому є створення належного економічного середовища та 

сприятливих умов для діяльності вищевказаних підприємств.  
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Мотивація є одним із головних критеріїв, які впливають на рівень праці та 

підняття підприємства на більш високі економічні рівні . Наша країна зараз 

стрімко піднімається на міжнародний ринковий рівень і можливо саме цей 

чинник вплине на більш досконале та прогресивне виробництво. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організації, отже, можна сказати, що мотивація – це сукупність 

усіх мотивів, які впливають на поведінку людини [1].   

Розглянемо від чого залежить методи мотивації на підприємстві. На ці 

методи впливає сама система виробництва підприємства, працівники, 

психологічні чинники та економічний стан самого підприємства. Саме 

мотивація є вирішальним фактором результативності роботи та самого 

потенціалу працівників. Види мотивації: 

Економічні прямі: 

1) оплата відрядження; 

2) оплата погодинна; 

3) премія за раціональне виконання роботи та використання матеріалів; 

4) участь у підвищенні фінансового стану; 

5) оплата курсів та додаткового навчання; 

6) оплати за стабільну працю. 

Економічні непрямі: 

1) пільгові виплати; 

2) виплати за робочий стаж. 

Не грошові: 

1) зручні графіки для роботи персоналу; 

2) новітні системи для підвищення рівня праці. 

Тобто, щоб мотивувати  працівників до праці потрібно включати не тільки 

економічні, грошові стимули, а й психологічні. Перш за все керівництво має 

мати повагу до своїх працівників. Довіряти та надавати повноваження для 
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виконання певних дій та цілей, що викличе повну впевненість у робітнику. 

Отже, працівник має цінувати себе та долучатись в основну роботу завдяки 

довірі його керівництва. 

Мотивування не є одноразове. Воно має бути поступове, стабільне, щоб 

зацікавлювати персонал у подальшій роботі. Тому керівництво має завжди 

заохочувати людей до праці, щоб підвищити свій фінансовий стан у 

підприємстві. Також на мотив до праці залежать внутрішні відносини 

працівників. Керівництво має постійно контролювати та об’єднувати людей у 

групи, щоб ті мали спільні цілі, інтереси до виконання певної дії. Якщо ціль 

працівників буде спільною з ціллю організації, до досягнення будуть швидше 

та продуктивніше. 

Мотивація праці – найважливіший фактор результативності роботи, і в цій 

якості вона складає основу трудового потенціалу працівника, тобто всієї 

сукупності властивостей, що впливають на виробничу діяльність. Трудовий 

потенціал складається з психофізіологічного потенціалу (здібностей і 

схильностей людини, її здоров’я, працездатності, витривалості, типу нервової 

системи) і особистісного (мотиваційного) потенціалу. Мотиваційний потенціал 

відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здатності й у якому ступені 

працівник буде розвивати і використовувати в процесі трудової діяльності. 

Вміння зацікавити людей та надати їм всі умови для праці - самий 

найкращий варіант з нематеріальної мотивації.  

Таблиця 1 – Приклади нематеріального мотивування 
Персональна похвала Потрібно своєчасно звертати увагу на роботу 

працівника, цінувати його роботу і час, щоб 
підтримати подальше прагнення до праці. 

Кар’єрний ріст Тобто, цінні блага, які людина зможе 
використовувати у своїй роботі (звання, особистий 
кабінет, підлеглі). 

Підвищення кваліфікації  Підвищення рівня, знань, об’єднання персоналу, 
розвиток нових навичок. 

Комфорт Затишні кабінети, простір, кімната відпочинку, 
порядок на території. 

Свята та вихідні дні Відпочинок від роботи, привітання усього 
колективу, зблизять робітників. 

Можливість нових задач Завжди викличе заохочення і впевненість у своїй 
роботі працівників. 
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Під матеріальною мотивацією мається на увазі, що це досягнення усіх 

матеріальних благ, високий рівень заробітної плати та достатній рівень життя. 

Один із головних пунктів матеріальної мотивації є премія. 

Премія – одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці, 

літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності. Премії можуть 

мати форму дипломів, грошових заохочень тощо. 

За критерій ефективності тієї чи іншої системи преміювання слід 

визнавати реальну зацікавленість працівників у досягненні якомога більших 

індивідуальних і колективних результатів праці, все повнішому використанні 

свого творчого потенціалу. Відображенням реальної зацікавленості, тобто її 

проявом, реалізацією на практиці виступає досягнення стратегічних і тактичних 

цілей членів колективу і підприємства, якими можуть бути: досягнення 

бажаних індивідуальних результатів та винагороди за послуги праці, 

максимізація прибутку, розширення ринків збуту, підвищення 

конкурентоспроможності продукції тощо. 

Для нашої країни проблема матеріальної мотивації є головною, оскільки вона 

зумовлена низьким рівнем доходів та старими формами управління на виробництві.  

Заробітна плата – найважливіша частина оплати і стимулу для праці, один 

з інструментів впливу на ефективність праці працівника. 

Заробітна плата є основною із матеріальних форм мотивації. Якщо 

заробітна плата буде висока, то плинність персоналу буде менша. Коли висока 

оплата праці, то роботодавець має змогу відібрати собі найкращих спеціалістів, 

що відіграє значну роль у його бізнесі. Людина буде повністю задоволена від 

роботи лише тоді, коли вона її буде влаштовувати і у графіку, і у заробітній 

платі, і у внутрішньому порядку. 

Правильно підібрані мотиваційні системи можна розглядати  у таких 

великих компаніях, як: McDonalds, Джонс Джонсон,Toshiba, Google та інші. 

Вони нагороджують свій персонал додатковими виплатами, путівками, 

пільговими послугами за чітко та вчасно виконанні завдання. Щоб дізнатись 

про рівень задоволеності працівників проводять спеціальні опитування: 

1. Анкета оцінки робочого середовища 
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2. Анкета мотивації для працівників  

3. Анкета по мотивації працівників для керівників 

Також було багато теорій щодо мотиву до праці. Розглянемо їх. Праці 

Мейо проклали шлях для розробки відомої класичної Теорії Х і Теорії Y 

Дугласа Мак-Грегора. Результатом роздумів Мак-Грегора стала розроблена ним 

теорія людської поведінки, названа Теорією Y. Ця теорія припускає, що люди 

за своєю природою не ледачі і не ненадійні. Вона доводить, що люди можуть 

бути самоврядними і творчими в роботі при правильній мотивації. Отже, 

найголовнішим завданням управління повинно бути відкриття цього потенціалу 

в людях. Люди при правильній мотивації можуть досягти своїх цілей краще, 

направляючи свої власні зусилля до досягнення корпоративних цілей.  

Ще однією теорією, що виходить із змістовної концепції мотивації, є 

двофакторна модель Ф. Герцберга, розроблена в другій половині 1950-х років. 

Він показав, що мотивуючими факторами служать як задоволеність, так і 

незадоволеність тих чи інших людських потреб, причому наростання однієї і 

спадання іншої є двома самостійними процесами. 

Зараз потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули для 

людської  праці та максимальної реалізації дій працівників. Сприяти 

впровадженню мотиваційного механізму діяльності працівників на 

підприємстві можна, зокрема, через: 

 проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу; 

 розробку мотиваційного механізму управління персоналом на 

підприємстві; 

 перепідготовку, підвищення кваліфікації управлінського персоналу 

тощо. 

Отже, система мотивування персоналу покликана дисциплінувати штат, 

розвинути в співробітниках почуття відповідальності і закликати до 

ініціативності. Допомогти в досягненні мети можуть сильні конкурси при 

відборі на вакансію, грамотно побудована система преміювання та чітке 

розуміння критеріїв оцінки продуктивності.  
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Люди починають задовольняти свої потреби в пошані та самоствердженні, 

беручи участь в плануванні, управлінні, мотивуванні і контролі власних 

завдань. 
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рекомендації, які є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних 

питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії 

суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів на 

вітчизняному ринку товарів та послуг з огляду на складні умови ведення 

стратегічних маркетингових дій в економіці країни. Обґрунтовано основні 
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Зміни, які відбуваються в українській економіці, вимагають від 

підприємств не тільки звертати увагу на організацію внутрішньої діяльності, 

але й розробляти довгострокові стратегії, які дозволять швидше пристосуватися 

до змін зовнішнього середовища.  

На сьогодні вагому частку в здійсненні зовнішньоекономічній діяльності 

займають посередники, це явище пов’язано з цілою низкою обставин як 

юридичного, так і економічного характеру. Практика показує, що використання 

посередницьких підприємств, у кінцевому рахунку, обумовлена економією 

витрат підприємства пов’язаних з просуванням та реалізацією продукції за 

кордоном. Також посередники вже мають стабільні та налагоджені контакти з 

виробниками чи покупцями товару, що сприяє гарантованому та надійному 

виконанню обов’язків сторонами угоди. Тому вибір посередника при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства з невеликим обсягом власних 

ресурсів є особливо актуальним. 

Окремі питання економічної природи посередництва були предметом 

дослідження таких авторів як: Андрєєва Л., Іванова Ю., Кокорева Р., 

Магнутова Т. Е., Шершеневич Г., Федорова А. Ф. Питання стратегічних 

альтернатив розвитку в діяльності торговельно-посередницьких підприємств 

підіймалось в роботах А. М. Германчук, Л. В. Балабанова, О. В. Даннікова, 

Н. В. Куденко,  В. П. Пилипчука та ін.  

При виборі стратегічного напрямку розвитку підприємства потрібно 

виходити з оцінки потенційних можливостей фірми та забезпеченості її 

відповідними ресурсами. В зв’язку з цим, оптимальна стратегія 

посередницького підприємства має:  

 забезпечувати фірмі стійку конкурентну перевагу;  

 забезпечувати досягнення маркетингових та загально-фірмових цілей; 

  ґрунтуватися на використанні ринкових можливостей та знешкодженні 

ринкових загроз;  

 бути гнучкою до ринкових змін;  

 характеризуватися невисоким ризиком;  
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 відповідати можливостям фірми;  

 бути сумісною з іншими стратегіями фірми; бути сумісною з 

організаційною структурою фірми;  

 забезпечувати синергізм стратегічної діяльності фірми;  

 бути сумісною з стратегіями партнерів по каналу розподілу;  

 орієнтуватися на ринок;  

 відображати передовий інноваційний досвід [4, С. 265].  

На основі обраного стратегічного напрямку розвитку діяльності 

торговельно-посередницького підприємства, необхідно розробляти, в свою 

чергу, стратегічні альтернативи. При виборі підприємством стратегічного 

напрямку зростання, є можливість вибору трьох традиційних його різновидів: 

інтенсивний розвиток, інтегрований розвиток і диверсифікація [5, С. 239].  

Безпосередньо, інтенсивне зростання діяльності торговельно-

посередницьких підприємств передбачає повніше використання можливостей 

підприємства за рахунок інтенсифікації існуючих ресурсів.  

При виборі конкретної стратегії інтенсивного зростання слід керуватися 

рівнем комерційного ризику, який виникає при реалізації стратегії, та обсягом 

необхідних інвестицій. Основні характеристики наведених вище стратегій 

відтворив І. Ансофф у своїй матриці «товар—ринок». Причому слід 

враховувати, що при глибшому проникненні на ринок рівень комерційного 

ризику мінімальний, а обсяг інвестицій невеликий. Стратегія розвитку ринку 

вимагає більш значного вкладення капіталу та характеризується середнім 

рівнем ризику. При реалізації стратегії розвитку товару рівень комерційного 

ризику зростає, а обсяг необхідних капіталовкладень також знаходиться на 

високому рівні [1].  

При інтегрованому зростанні торговельно-посередницьких підприємств 

передбачається розширення обсягів збуту, збільшення прибутку та/або 

ринкової частки, внаслідок його об’єднання з постачальниками або 

конкурентами. Залежно від того, з ким об’єднується посередницьке 

підприємство, виділимо такі види стратегій інтегрованого зростання (рис. 1): 
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 пряма вертикальна інтеграція передбачає об’єднання зусиль 

посередницького підприємства з замовником (роздрібним торговельним 

підприємством) або підсилення над ним контролю;  

 зворотна вертикальна інтеграція передбачає підсилення контролю над 

постачальником (виробником або оптовим посередником) або його поглинання;  

 горизонтальна інтеграція можлива коли посередницьке підприємство 

прагне до розширення масштабів своєї діяльності за рахунок об’єднання його 

зусиль з основними конкурентами [2, С. 218]. 
	

 

Рисунок 1 – Види маркетингової стратегії інтеграції торговельно-

посередницьких підприємств 
 

	

Аналізуючи Рисунок 1 видно, що одночасне використання стратегій 

прямої вертикальної інтеграції та зворотної вертикальної інтеграції утворює 

цілковиту вертикальну інтеграцію. Така інтеграція передбачає контроль 

підприємства над усіма ланками інтеграційного ланцюга. 
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В процесі використання підприємством стратегій вертикальної інтеграції 

існують передумови для формування стратегії каналу розподілу — єдина 

стратегія, яка враховує інтереси та можливості всіх учасників інтеграції. 

Важливою умовою в роботі торговельно-посередницьких підприємств є 

забезпечення зв’язку між стратегією підприємства та стратегією каналу 

розподілу [5].  

Існує чимало визначень та трактувань вертикальної інтеграції. Зокрема,  

М. Портер розглядає вертикальну інтеграцію як «комбінацію чітко окреслених 

у технологічному відношенні виробництва, розподілу, збуту та/або інших 

економічних процесів у межах діяльності однієї фірми». В даному контексті 

дослідник підкреслює, що недостатньо вирішити проблему «виробляти чи 

купувати», оскільки потрібно ще враховувати широкі стратегічні проблеми 

інтеграції в зіставленні з ринковими угодами, а також певні адміністративні 

проблеми управління вертикально інтегрованою одиницею, які можуть мати 

вплив на успіх інтегрованого підприємства [4, С. 270]. 

Виходячи з даних дослідження, вертикальна інтеграція доцільна в 

наступних випадках.  

1. Кількість «аутсайдерів», тобто підрядчиків, здатних задовільно 

виконувати певні види робіт, невелика. 

2. Налагодження відносин з новими партнерами, якщо наявні партнери по 

маркетинговому каналу не в змозі належним чином виконувати свої функції, 

пов’язане з великими витратами часу і грошей. 

3. Умови, технології й продукція компанії унікальні, тому потрібні значні 

зусилля та засоби на підготовку «аутсайдера» для роботи на належному рівні.  

4. Процес ухвалення рішення про купівлю досить складний і вимагає 

участі багатьох підрозділів компанії.  

5. Тісна координація є обов’язковою умовою успішної маркетингової 

діяльності компанії.  

6. У покупців (клієнтів) формуються явні переваги щодо продавців 

(посередників), а не щодо товаровиробників.  
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7. Ефективність виконання маркетингових функцій або потоків 

підвищується за рахунок позитивної дії ефекту масштабу.  

8. Зовнішнє середовище характеризується високою невизначеністю. 

9. Діяльність «аутсайдерів» практично неможливо проконтролювати. 

10. Окремі учасники маркетингового каналу можуть легко скористатись 

перевагами, забезпеченими діями інших учасників. 

11. Трансакції здійснюються досить часто і, як правило, великі за обсягом. 

Вертикальну інтеграцію слід використовувати в тому випадку, якщо: товар 

знаходиться на початковій стадії свого життєвого циклу; покупці вимагають 

високого рівня обслуговування; товар тісно пов’язаний з основною діяльністю 

компанії [6].  

«Жорстка» вертикальна інтеграція має місце у тому випадку, коли 

управління одним з восьми маркетингових потоків здійснюється однією 

організацією на будь-яких двох рівнях розподілу [7, С. 300]. Коли виробнику 

належать розподільчі центри, з яких товари поступають до роздрібних 

торговців, можна стверджувати, що він здійснив вертикальну інтеграцію 

функції зберігання (складова частина потоку фізичного володіння) на рівні 

оптової торгівлі. Проте у тому випадку, якщо перевізників наймають (а не 

власний вантажний автотранспорт) для транспортування товарів спочатку в 

розподільчі центри, а потім до роздрібних торговців, функція поставки не 

інтегрована по вертикалі. Якщо мережа роздрібної торгівлі має власний склад, 

вона провела зворотну інтеграцію по вертикалі, тоді як виробник здійснив 

пряму інтеграцію. Більш того, будь-яка компанія, що практикує які-небудь 

форми продажів безпосередньо проміжним структурам каналу або кінцевим 

споживачам з використанням працюючих на цю компанію агентів з продажу, 

оператора на телефоні або поштою — здійснила пряму інтеграцію. Для 

визначення ступеня вертикальної інтеграції необхідно провести аналіз кожного 

потоку [7, С. 301]. 

«Гнучка» вертикальна інтеграція. Очевидно, що залишати що-небудь на 

волю випадку — абсолютно неприпустимий підхід до формування стратегії 
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маркетингових каналів. Зустрічаються маркетингові канали, в яких питанню 

цільової організації ресурсів надається недостатня увага. Такі канали є 

тимчасовими об’єднаннями організацій, що знаходяться в незалежному 

володінні і управлінні, причому кожна з вхідних у канал компаній піклується 

тільки про власні результати фінансової діяльності в короткому проміжку часу. 

Координація діяльності учасників каналу досягається в основному за рахунок 

ведення переговорів при здійсненні кожної операції. Робочі підрозділи таких 

каналів часто нездатні систематично організувати свою діяльність. Більш того, 

звичайно спостерігається низька лояльність учасників, а входження нових 

організацій у структуру каналу не викликає труднощів. Таким чином, мережі 

виявляються порівняно нестійкими [6].  

Потрібно зробити висновок, що для виключення або обмеження 

оптимізації окремих частин системи, в умовах слабкого взаємозв’язку 

учасників каналу, з’явилось кілька методів організації каналу, що підвищують 

ефективність та результативність його функціонування.  

Таким чином, з погляду управління вертикальні маркетингові системи 

пропонують ряд переваг. У цих системах застосовується систематичний підхід 

(за наявності лояльності учасників каналу і стабільності роботи мережі вони 

тяжіють до прийняття науково обґрунтованих рішень). Встановлена певна 

практика виконання задач, можлива економія витрат за рахунок стандартизації 

економічної діяльності. Оскільки існує і успішно функціонує центр владних 

повноважень, можна досягти, щонайменше, певного контролю над витратами і 

якістю виконання функцій різними учасниками каналу. Більш того, керівництву 

системами властиве усвідомлення того, що канал, що розглядається як єдине 

ціле, є одним з основних елементів конкурентної боротьби. Тільки при розробці 

програми розвитку системи і формуванні ефективних зв’язків і взаємостосунків 

між учасниками каналу організації можуть досягати бажаного впливу на ринку. 
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ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті обґрунтовано доцільність розробки експортної політики на 

вітчизняних підприємствах торговельної галузі, а також формування 

комплексу міжнародного маркетингу як одного з ключових елементів даної 

політики, який би дозволив підвищити ефективніст експортної діяльності 

торговельних підприємств України.  

Ключові слова: міжнародний маркетинг, експортна політика, світова 

інтеграція, конкурентоспроможність, світовий ринок, стратегія експорту. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин Україна інтегрується до 

світового економічного простору, набула членства у СОТ, розвиває 

зовнішньоекономічні зв’язки з ЄС, розширює географію зовнішньої торгівлі. 



123 

Разом з тим, відкритість економіки потребує формування комплексу заходів та 

інструментів із управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності. 

Одним із таких інструментів є експортний маркетинг, застосування якого 

необхідне з метою удосконалення системи відносин  національних економічних 

суб’єктів із зарубіжними ринками. Формування ефективної експортної політики 

є однією з найважливішихумов входження української економіки у світову 

господарську систему. Великого значення дана політика набуває саме для 

підприємств торговельної галузі, що перманентно відчувають потребу у 

значних фінансових ресурсах, надходження яких не здатен забезпечити 

внутрішній ринок.  

Одним з ключових елементів експортної політики, а потім вже і стратегії  

вищезазначених підприємств є комплекс міжнародного маркетингу, який 

повинен забезпечувати підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на світовихринках. 

На даний момент у більшості торговельних підприємств, що займаються 

експортною діяльністю, як правило, даний комплекс розвинений досить слабо, 

а інколи взагалі відсутній і зводиться лише до пошуку іноземного покупця-

контрагента. 

Відсутні такі базовіфункції комплексу міжнародного маркетингу як 

дослідження зовнішнього ринку, аналіз факторів, що впливають на збут 

продукції, розробка стратегії і тактики поведінки підприємства на конкретному 

ринку, що не дає можливості вітчизяним підприємствам ефективно 

використовувати потенціал світовогоринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання 

формування ефективного комплексу міжнародного маркетингу присвячені 

роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Б.А. Анікін,  

М.В. Афанасьєв, В.І. Богачов, М.В. Брагінець, С.С. Гаркавенко,  

О.Л. Каніщенко, В.І.  Коршунов, С.І. Косенков, Д.В. Мінаєв, Є.В. Попов,  

М. Портер, І.В.  Семеняк, А. Стрікленд, В.Г. Ткаченко, А. Томпсон та інші.  

Разом з тим, багато теоретичних аспектів експортної маркетингової 

діяльності підприємств, які є актуальними для розвитку практичної діяльності 
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українських підприємств, залишаються невизначеними. Зокрема, потребує 

подальшого уточнення та дослідження елементу формування маркетингової 

стратегії розвитку експорту, обґрунтування маркетингових інструментів 

експортної діяльності, визначення чинників і методів підвищення ефективності 

окремих складових елементів експортного маркетингу. 

Метою статті є обґрунтування доцільності розробки експортної політики 

на торговельних підприємстах, а також формування комплексу міжнародного 

маркетингу як одного з ключових елементів даної політики, який би дозволив 

підвищити ефективність експортної діяльності  вищезазначених підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний маркетинг слід 

розглядати як складову всієїсистеми знань у галузі маркетингу. Його 

генетичною основою єчинники просторового й географічного порядку, які 

пов'язані здіяльністю підприємств на ринках інших країн. Він ніби доповнює 

вітчизняний, „домашній” маркетинг. Ефективність маркетингової діяльності 

полягає в зниженні витрат на постачання і збут, забезпечення виробництва 

необхідними матеріально-технічними ресурсами у встановлені терміни за 

мінімально можливими цінами, збільшенні об'ємів реалізації товарів, що у 

результаті сприяє успішній діяльності підприємства на світовому ринку 

вцілому[1]. 

Разом з тим, експортрий маркетинг маркетинг має свою специфіку, 

оскільки до його предметної області включені зовнішньоторговельні й валютні 

операції, складний комплекс ціноутворення, фактори міжнародної 

конкурентоспроможності, а також особливості функціонування зарубіжних 

ринків та умови роботи на них. 

Міжнародний маркетинг доцільно розглядати як складову всієї системи 

знань у галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники просторового й 

географічного порядку, які пов'язані з діяльністю підприємств на ринках інших 

країн. Можна сказати, що він доповнює національно-державний, 

„домашній”маркетинг. 

Організація міжнародної маркетингової діяльності на торговельному 

підприємстві насамперед повинна вирішити наступні завдання,  а саме:  
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- максимальне задоволення потреб покупців на світових ринках в 

продуктах харчування за кількістю, якістю і споживчими властивостями; 

- здійсненняміжрегіональногообміну; 

- вихід на внутрішній і зовнішній ринки[6]. 

Завдяки системі управління збутовою політикою має розроблятися 

номенклатура  продукції, реалізовуватися ціновастратегія, здійснюватися 

просування продукції на міжнародному ринкуна основі задоволення попиту 

споживачів і інтересів виробників[3]. 

Доцільно сказати те, що процес створення системи міжнародного маркетингу 

на підприємствах торговельної галузі, повинен включати такі основні етапи: 

– маркетингові дослідження зарубіжних ринків; 

– вибір цільових ринків підприємства та формування комплексу 

маркетингових заходів, що дістав назву „маркетинг-мікс”.  

До останнього відносяться товарна, цінова, збутова та комунікаційна 

політикапідприємстванаміжнародномуринку[5]. 

Задля отримання маскимального ефекту від вищезазначеного комплексу, 

необхідно включити також інноваційну політику – систему дій підприємства 

щодо створення принципово нових товарів, технологій виробництва і збуту, 

організаційних концепцій, методів, які можуть забезпечити торговельним 

підприємствам міцні конкурентні переваги на вибраних сегментах світового 

ринку протягомдостатньотривалогочасу. 

Розглянемо детально заходи комплексу «маркетинг-мікс», що пропонується 

до застосовування в експортній стратегії підприємства торговельної галузі. 

Товарна політика – це наперед обдуманий на конкретний період часу курс 

дій підприємства на світовому товарному ринку. Розробка і здійснення товарної 

політики передбачає вибір і здійснення стратегії підприємства щодо 

пропонованого товару – базова концепція продукту, асортимент товару, робочі 

характеристики товару, атрибути товару, що сприймаються споживачем, 

присутність товару на ринку, пакування, маркування (брендінг), широка 

обізнаність про ринок аналогічних товарівна світовому ринку і про перспективу 

його розвитку, чітке знання проблем виходу зі своїм товаром на світовий ринок. 
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Цінова політика – це політика визначення оптимального рівня цін і 

динаміки їхньої зміни на продукцію, що експортується. Об'єктами 

управлінських рішень в ціновій політиці виступають характеристики 

просторових цін, принцип варіювання цінами, умови оплати і кредиту, знижки і 

компенсації, логістичні аспекти ціноутворення. 

На розробку ціни експортного товару впливатиме ціла низка різноманітних 

чинників, рис. 1. 

 

Рисунок 1– Чинники, що впливають на формування та розробку ціни 

експортного товару 
 

Політика розподілу і збуту – це сукупність заходів підприємства з аналізу і 

вибору оптимальних варіантів постачання товару споживачу, визначенню 

каналів збуту і методів продажу.  

Рисунок 2 – Основні об`єкти управлінських рішень 
 

Купівельна спромож ність населення;

Розміри митних та інших зборів;

Рівень міжнародної конкуренції;

Ставлення споживачів до вітчизняних і 
зарубіжних товарів;

Коливання валютних курсів.

Основні об`єкти управлінських рішень 

Обхват ринку Вибір каналу Торговий Прямий 
маркетинг та 
логістика 

- Структура каналу; 
- Спрямованість розподілу; 
- Щільність розподілу; 
- Дилерська підтримка.
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При реалізації політики розподілу в зовнішньоекономічній діяльності 

необхідно врахувати наступнічинники: 

-  зростання витрат, обумовлене товаром, що перетинає кордон; 

- високі вимоги до виконання умов постачання, що склалися на 

світовомуринку; 

-  більш високі ризики, пов'язані з відстанню, політичними проблемами, 

митними бар'єрами, валютним курсом; 

-  відмінності між системами збуту різних країн. 

Вибір зовнішніх каналів збуту продукції – найбільш важливе рішення для 

підприємства. Для збуту своєї продукції підприємства можуть використовувати 

різні канали, зокрема: міжнародну оптову і роздрібну торгівлю. 

Завдяки системі управління збутовою політикою має розроблятися 

номенклатура продукції, реалізовуватися цінова стратегія, здійснюватися 

просування продукції на міжнародному ринку на основі задоволення попиту 

споживачів і інтересів виробників. 

Аналіз свідчить, що протягом останніх років торговельні підприємства 

України практично не використовують такий потужний маркетинговий засіб, як 

міжнародна фірмова торгівля. Такий стан справ необхідно змінювати в 

напрямку налагодження і розвитку міжнародної фірмової торгівлі. Навколо цих 

торгових закладів сформований певний позитивний імідж, вони мають свого 

стабільного покупця. 

Зараз, якщо забезпечити ці заклади широким асортиментом продукції, 

розробивши гнучку систему цін, вони зможуть привернути до себе провідні 

місця у системі міжнародного збуту. Адже власна міжнародна  фірмова 

торгівля – це найбільш ефективний засіб реалізації продукції підприємства, 

визначення оптимального рівня міжнародної ціни, система налагодження 

двостороннього зв'язку між виробником і споживачем продукції. 

Політика комунікацій – це система цілеспрямованих дій, які мають 

забезпечити сприятливе відношення споживача у вибраних ринкових сегментах 

до підприємства і його товарів, а також програма дій підприємства на реальних 
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і потенційних покупців зарубіжного ринку, в результаті якої вони ухвалюють 

рішення про придбання товару. Ці дії підприємство здійснює, використовуючи 

такі засоби маркетингової комунікації як міжнародна реклама, Рublic relations 

(зв'язки з громадськістю), корпоративний стиль, торгова марка, споживче 

просування, торгове просування, участь в міжнародних виставках і ярмарках, 

організація презентацій. 

З метою реального втілення окреслених напрямків та для забезпечення 

ефективного функціонування підприємств торговельної галузі економічно 

доцільним та необхідним є створення служби експортного маркетингу, яка б 

могла ефективно виконувати покладені на неї маркетингові функції. 

Виходячи із сьогоднішніх економічних та соціальних реалій, найбільш 

раціональним є створення служби маркетингу за ринково-функціональною 

ознакою, коли спеціалісти з маркетингу керують різними функціями 

міжнародної маркетингової діяльності. 

Одним із дієвих засобів підвищення ефективності експортної 

маркетингової діяльності вітчизняних фірм є об'єднання ресурсів та 

скоординована діяльність з метою відстоювання спільних інтересів в органах 

влади, формування та реклами нових видів продукції на зовнішніх ринках, 

ведення зовнішньоекономічної діяльності, розвиток зовнішньоекономічної 

маркетингової кооперації виробників продукції. 

Виробники продукції  длядосягнення конкурентоспроможності на певному 

сегменті світового ринку повинні насамперед мати інформацію про об'єми 

попиту на конкретнийвид продукту, ресурси і технології його виробництва, 

напрями використання, вимоги до якості, переваги, зміни смаківспоживачів, 

конкурентів на зовнішньому ринку. 

Необхідною умовою успішного функціонування експортного маркетингу 

має бути – створення єдиного інформаційного простору на базі комп'ютерних 

мереж (мережа маркетингових систем), який забезпечить обмін оперативною 

інформацією, координацію експортної маркетингової діяльності підприємств  

та державних органів виконавчої влади. 



129 

Технологічний прогрес дасть змогу розширити джерела здобуття 

інформації та її обміну. В даний час ці джерела стали більш доступними 

завдяки провідному інформаційному джерелу Internet. Тому маркетологи мають 

досить великі можливості для отримання найбільш повної та корисної 

інформації для розробки маркетингової стратегії в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності та конкурентоспроможного 

експорту мають здійснюватися на принципах маркетингу, інтегрованого в 

систему стратегічного управління. Концепція експортного маркетингу на 

макрорівні має включати: процес формування міжнародної маркетингової 

стратегії підприємства, форми експортування, методи та інструменти 

підтримки та стимулювання експорту, використання креативних підходів до 

міжнародного стратегічного менеджменту та формування ефективної 

присутності фірм на зарубіжних ринках. 

Макрорівневі напрями розвитку національного експорту мають включати: 

міжгалузеві та регіональні пріоритети політики експорту, передбачати товарну 

та географічну диверсифікацію із забезпеченням усталеності та ефективності як 

на традиційних, так і нових ринках збуту. 

Таким чином, в нинішніх умовах розвитку ринкових відносин в Україні 

саме комплекс міжнародного маркетингу є найважливішою формою 

маркетингу для виходу вітчизняних торговельних підприємств на зовнішні 

ринки. 

Зовнішні ринки ставлять високі вимоги до запропонованих на них товарів, 

їхнього сервісу, ціни, реклами тощо. Особливої значимості набуває процес 

формування комплексу засобів з підвищення ефективності експортної 

маркетингової діяльності підприємств торговельної галузі, запропонованих в 

статті. В зв'язку з цим в статті запропоновано використовувати трансформовану 

модель комплексу «маркетинг- мікс», що дозволить підвищити 

конкурентоспроможність національного продукту на зовнішньому ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ  

Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами 

власності, що роблять їх найбільш придатною формою для великого бізнесу. 

Акціонерні товариства є найбільш досконалий правовий механізм з організації 
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економіки. У статті розглянуті важливі проблеми управління акціонерними 

товариствами та шляхи їх вирішення, а також виявлено особливості 

управління. 

Ключові слова: акціонерні товариства, проблеми управління акціонерними 

товариствами, переваги акціонерних товариств, рада, механізм управління.  

В сучасних економічних умовах є досить актуальним питання, що 

пов’язано з дослідженням особливостей діяльності акціонерних товариств в 

Україні та необхідністю визначення та усунення факторів, які негативно 

впливають на подальше їх функціонування. 

Діяльність акціонерних товариств здійснюється в умовах постійної зміни 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які відчутно впливають на 

ефективність системи управління. Ними є: впливовість і права акціонерів, 

прозорість корпорації, ефективність Ради директорів, ринкова інфраструктура, 

взаємозв’язок політичної стабільності та економічного розвитку, 

інфраструктура звітності.  

Проблемам управління акціонерними товариствами присвячено багато 

робіт вітчизняних вчених-економістів та практиків, таких як О. Виговський, С. 

Гонтаровський, Р. Гуменюк, П. Дем’яненко, В. Євтушевський, Д. Задихайло, І. 

Ігнатьєва, А. Козаченко, Н. Корж, М. Кудінова, І. Маркевич, Г. Назарова, С. 

Пішпек, Н. Прищепа, Д. Черваньов. Проте нині існує ще ціла низка проблем, 

які потребують свого вирішення з урахуванням особливостей функціонування 

вітчизняних підприємств та нововведень у законодавстві. 

Під час переходу і встановлення ринкової економіки в Україні особлива 

увага була приділена саме акціонерній формі господарювання, яка стала 

могутнім способом побудови та розвитку господарської системи, а також дала 

змогу брати участь в інвестиційному процесі підприємцям та значній кількості 

пересічних громадян, спираючись на перерозподіл капіталу в економіці країни 

у найбільш ефективних сферах господарювання.  
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Акціонерні товариства виступають однією з найпоширеніших форм 

здійснення господарської діяльності саме завдяки функції повного 

забезпечення централізації капіталу, яка дає змогу швидко регенерувати капітал 

в період економічного зростання та володіти широкими можливостями 

поповнення фінансового капіталу товариства. 

Акціонерні товариства при порівнянні з іншими організаційно-правовими 

формами мають ряд незаперечних переваг: 

1) акціонерне товариство має можливість залучати фінансові кошти 

акціонерів з метою збільшення статутного капіталу і розширення масштабів 

своєї діяльності; 

2) в акціонерних товариствах керівництво спільною діяльністю компанії 

відокремлено від безпосереднього управління, що дає переважну можливість 

наймати досвідчених управляючих директорів, вибираючи їх з кращих 

менеджерів,що спонукає акціонерів досить серйозно ставитися до кадрової 

політики і підбору керівного персоналу; 

3) в акціонерних товариствах є реальна можливість трансформації 

більшої частини трудового персоналу компанії в власників з урахуванням 

ймовірності придбання працівником акцій підприємства; 

4) в акціонерному товаристві можливе залучення до складу акціонерів 

деяких лояльних контрагентів, створюючи непідробну загальну фінансову 

зацікавленість в ефективних результатах діяльності компанії. 

Позначені проблеми вимагають вирішення у вигляді розробки і 

систематизації критеріїв оцінки ефективності системи корпоративного 

управління, що пропонується здійснити шляхом об'єднання кількісного, 

якісного і вартісного підходів до оцінки ефективності і реалізації їх у вигляді 

сукупності критеріїв. Дана сукупність критеріїв дозволить здійснити 

формування методологічної основи для вдосконалення методів оцінки 

ефективності системи корпоративного управління у вітчизняних компаніях, за 

рахунок підвищення об'єктивності одержаних оцінок (рис..1).  
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Рисунок 1 – Система оцінювання ефективності системи управління на 

основі сукупності критеріїв 

 

Запропоноване рішення відповідає складності та ризикованості 

акціонерного товариства, дозволяє здійснити об'єктивну інтегровану оцінку 

ефективності системи корпоративного управління на основі референціійних 

критеріїв і є додатковим способом посилення стратегічної 

конкурентоспроможності корпорації. Наявність тільки якісних оцінок може 

нести в собі значні ризики неадекватного сприйняття ситуації суб'єктом оцінки, 

ризики переваги суб'єктивізму. У результаті, відсутність системи кількісних 

показників не дозволяє центрам прийняття управлінських рішень здійснювати 

адекватну оцінку ефективності системи управління.  

Управління акціонерним товариством є складним динамічним процесом з 

багатьма складовими, узгодженість та синергія яких відіграє значну роль у 

досягненні максимальної ефективності.  

Одним з інноваційних підходів в управлінні акціонерним товариством є 

розвиток системи відповідальності вищого виконавчого керівника за прийняті 

управлінські рішення. Вища особа, на яку покладено відповідальність за 

прийняття і реалізацію управлінських рішень в області поточної діяльності 

організації, виступає, свого роду, в ролі менеджера. «Менеджер повинен бути 

компетентним, розумним, розважливим, вмілим, розумним керівником, що 
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спирається на колективний розум; він також зобов'язаний забезпечувати 

ефективне функціонування організації та її успішний розвиток. В той же час, 

має місце банкрутство акціонерних корпорацій, це дозволяє нам зробити 

висновок проте, що існує проблема відповідальності вищого керівника за 

ведення господарства. 

Побудова, проектування і налагодження ефективної загальної системи 

контролю в акціонерному товаристві формуватиме систему відповідальності 

вищого керівника організації. Хотілося б запропонувати підхід щодо відбору 

претендента на посаду вищого виконавчого директора. У нашій країні в 

нинішніх сучасних умовах чітко проявляється проблема вимог до особи, що 

займає посаду керівника корпорації. Дана проблема особливо характерна для 

акціонерних товариств, які представляють авторитарний тип організацій. 

Управляє акціонерним товариством фактично генеральний директор, як 

правило, влада в акціонерному товаристві забезпечується наявністю у 

генерального директора контрольного пакету акцій товариства. Формально 

керівник підпорядковується наглядовій раді, раді директорів, загальним зборам 

акціонерів, але в дійсності генеральний директор панує над ними. Проблему 

керівництва діяльністю товариства розумно починати вирішувати з розробки та 

введення «Положення про генерального директора акціонерного товариства» і 

«Посадової інструкції генерального директора », тобто нормативно-правових 

документів, які регламентують діяльність і визначають права, обов'язки, і, що 

важливо, відповідальність керівника.  

Управління акціонерним товариством здійснюється відповідно до 

законодавства та установчих документів. При цьому акціонерне товариство 

самостійно визначає організаційну структуру управління, під якою розуміється 

упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечують 

функціонування акціонерного товариства як єдиного цілого з розподілом 

відповідальності та рівнів влади [2].  

Організаційна структура управління повинна забезпечувати 

конкурентоспроможність суспільства і його ефективне функціонування на 
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тривалу перспективу. Оскільки структура управління повинна бути адекватною 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, при виборі акціонерним 

товариством структури управління слід враховувати зовнішні фактори 

(стратегію, розмір, фазу розвитку, ефект влади і контролю) і внутрішні чинники 

(складність, формалізацію, централізацію, тобто можливість нижчих рівнів 

управління приймати важливі рішення) [3]. Специфічними рисами 

організаційних структур управління акціонерним товариством є: 

- складність, розгалуженість; 

- високий рівень ієрархічності і недостатня гнучкість; 

- глибока диференціація функцій управління (спеціалізація); 

- з'єднання ресурсного та цільового управління; 

- відносна відособленість вищих органів управління і виконавчого 

керівництва [3]. 

З урахуванням основних принципів структури управління [4] можна 

визначити наступні принципи формування структури управління в 

акціонерному товаристві, дотримання яких необхідно для забезпечення 

належної роботи органів товариства: 

- принцип оптимального розподілу функцій, який забезпечує належну 

спеціалізацію і навантаження кожного органу; 

- принцип централізації, при якому не допускається рішення одних і тих 

же питань різними органами товариства та враховується критерій максимальної 

ефективності при покладанні вирішення певних питань на конкретний орган; 

- принцип відповідності, який передбачає наділення кожного органу 

певними повноваженнями, достатніми для вирішення поставлених перед ним 

завдань; 

- принцип відповідальності за ефективне виконання органом своїх функцій 

в межах поставлених перед ним завдань. 

Управління справами акціонерного товариства здійснюється на таких 

засадах: 

- розмежування компетенції між органами товариства; 
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- домінування інтересів більшості; 

- ігнорування інтересів окремих акціонерів і меншості в суспільстві [3]. 

Таким чином, враховуючи тенденції розвитку акціонерних товариств в 

Україні, доцільно сказати про нестабільність їх функціонування за роки 

незалежності перш за все через недосконалість нормативно-правової бази та 

нерозвиненість фондового ринку. Сучасні тенденції розвитку характеризуються 

зменшенням кількості акціонерних товариств, численними реорганізаціями, 

переважанням приватного виду їх організації та зменшенням активності на 

ринку цінних паперів. Враховуючи численні проблеми функціонування цієї 

організаційно-правової форми господарювання, доцільно запропонувати низку 

удосконалень, що сприятимуть зростанню ефективності існування акціонерних 

товариств в Україні та підвищать їх привабливість як форму ведення бізнесу.  

Основними напрямами змін слід вважати: 

– забезпечення захищеності прав акціонерів шляхом змін законодавства; 

– стимулювання діяльності публічних акціонерних товариств;  

– підвищення рівня розвитку фондового ринку;  

– удосконалення рівня кваліфікації керівного складу;  

– забезпечення добросовісної конкуренції;  

– підвищення рівня інвестиційного клімату в Україні;  

– забезпечення прозорості та відкритості ведення діяльності;  

– активізація державного моніторингу і регулювання діяльності 

акціонерних товариств;  

– стимулювання емісійної політики.  

На нашу думку, застосування вищенаведених змін дасть поштовх для 

нового рівня розвитку акціонерних товариств, що вплине на фінансово-

економічний клімат в Україні, адже акціонерні товариства відіграють  важливу 

роль в економіці будь-якої держави. 
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Статтю присвячено дослідженню формуванню доходної частини місцевих 

бюджетів в Україні. Визначено джерела фінансового забезпечення доходів 

місцевих бюджетів. Проаналізовано зміну доходів і видатків місцевих 

бюджетів України у 2013-2018 рр. Досліджено динаміку надходжень до 

загального фонду місцевого бюджету за регіонами України.  

Ключові слова: місцевий бюджет, децентралізація, доходи бюджету, 

податкові надходження, неподаткові надходження, трансферти 

Органи місцевого самоврядування зможуть ефективно виконувати 

покладені на них функції та завдання лише при наявності фінансових ресурсів, 

що перебувають у їх розпорядженні. Фінансові ресурси місцевих органів влади 

є одним із факторів, які впливають на демократичні перетворення у державі. 

Питання формування дохідної частини місцевих бюджетів набуває 

надзвичайної актуальності в умовах фіскальної децентралізації. 

Реформа децентралізації дозволила суттєво збільшити доходну частину 

місцевих бюджетів. Однак, одночасно фінансування більшої частини видатків, 

пов’язаних з життям територіальних громад, тепер здійснюється за рахунок 

їхніх бюджетів. У фокусі – формування доходної частини місцевих бюджетів і 

ключові напрямки видатків. 
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Дослідженням теоретичних і практичних аспектів формування місцевих 

бюджетів присвятили свої праці такі вчені, як, зокрема, Т. Г. Бондарук,  

В. С. Дмитровська, О. П. Кириленко, Є. О. Колєснік, І. О. Луніна, С. В. Надал, 

В. В. Пилипів, О. В. Поколодна, Л. І. Простебі, В. А. Табінський, Е. О. Юрій та 

інші. Не применшуючи науковий доробок зазначених авторів у дослідженні 

проблем формування доходів місцевих бюджетів, варто зауважити, що поруч із 

напрацюваннями є ціла низка проблемних аспектів, які вимагають подальшого 

висвітлення, зокрема дослідження у частині впровадження механізмів 

державної децентралізації.   

Метою статті є дослідження особливостей формування місцевих бюджетів 

України та здійснення аналізу виконання доходної частини. 

Доходна частина бюджету будь-якого рівня формується із врахуванням 

вимог чинного законодавства України. Варто заважити, що, відповідно до 

Бюджетного кодексу [1], доходи місцевих бюджетів поділяються на доходи 

загального та спеціального фондів. При цьому кошти загального фонду не 

мають цільової спрямованості і використовуються на фінансування поточних 

видатків, тоді як доходи спеціального фонду мають конкретне призначення, 

зокрема призначення, пов’язане з формуванням бюджету розвитку. 

Бюджетним кодексом України визначено, що доходи бюджету – це 

податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження 

бюджетних установ) [1].  

Структура доходів місцевого бюджету наведена на рис. 1. 

 

 

	

 

 

Рисунок 1 – Структура доходної частини місцевого бюджету 

Доходна частина місцевого бюджету  

Податкові 
надходження  

Неподаткові 
надходження  

Доходи від операцій 
з капіталом   

Трансферти  
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Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України 

про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори.  

Неподатковими надходженнями визнаються:  

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;  

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності;  

3) інші неподаткові надходження.  

Доходи від операцій з капіталом – це доходи від продажу капітальних 

активів (основних фондів, державних запасів і резервів, землі). 

Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на 

безоплатній та безповоротній основі. 

Доходи місцевих бюджетів умовно поділяють на: 

- власні (ті, які органи місцевого самоврядування (надалі - ОМС) можуть 

«заробити»); 

- передані (ті, які місцевим бюджетам передають з державного бюджету на 

безповоротній основі. Їх ще називають міжбюджетними трансфертами).  

Значення власних доходів місцевих бюджетів в останні три роки коливається 

в межах від 45-47% загальних доходів місцевих бюджетів. У 2018 році до доходів 

місцевих бюджетів надійшло 562.4 млрд. грн, з яких 263.5 млрд. грн – власні 

доходи, а 298.9 млрд. грн. – передані з держбюджету [2]. 

Власні доходи місцевих бюджетів формують: 

• податкові надходження (забезпечують понад 88% загальної суми власних 

доходів місцевих бюджетів): частина від загальнодержавних податків та зборів 

(податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рентна плата (за 

користування надрами, видобування корисних копалин і т. п.), акциз з пального 

та ін.), місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок, туристичний 

збір та ін.); 

• неподаткові надходження (становлять трохи більше 10% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): плата за видачу ліцензій та дозволів, 

орендна плата, держмито, штрафи; 
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• інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, цільові фонди, 

донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо. 

Значення того чи іншого джерела доходів в структурі конкретного 

місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у Бюджетному кодексі 

податків та зборів між місцевими бюджетами різних рівнів. Наприклад, податок 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), міст обласного значення, районних та обласних 

бюджетів, а до сільських, селищних бюджетів та бюджетів міст районного 

значення – ні [1]. Останні ж «живуть» в основному за рахунок місцевих 

податків. 

Другу частину доходів місцевих бюджетів становлять кошти, які їм 

передають з держбюджету (чи іншого місцевого бюджету) у вигляді дотацій та 

субвенцій (тобто, міжбюджетних трансфертів). За ці кошти не стягують платню 

(як, наприклад, за користування кредитом) і їх не потрібно повертати (як 

позику чи кредит). Необхідність «перекидання» коштів з державного бюджету 

місцевим зумовлена неспроможністю ОМС профінансувати лише за рахунок 

власних доходів виконання всіх покладених на них повноважень (утримувати 

школи, лікарні, житлово-комунальне господарство тощо). 

Головною відмінністю дотацій від субвенцій є відсутність обмежень щодо 

напрямів їх використання. Дотації здебільшого скеровують для фінансування 

поточних потреб місцевої громади. Хоча варто відзначити, що для ефективного 

використання коштів, урядовці деякі дотації «прив’язують» до конкретних 

напрямів використання. Наприклад, додаткова дотація на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я призначена для здійснення поточних видатків у школах, включаючи 

зарплату непедагогічного персоналу, та для оплати енергоносіїв в лікарнях, 

амбулаторіях та інших закладах охорони здоров’я. 

Загалом дотацій є порівняно небагато: базова та реверсна, які призначені 

для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій; 

стабілізаційна, яка надається для компенсації диспропорцій бюджетів (в 

основному районів) у зв’язку із появою бюджетів ОТГ, які мають прямі 

взаємовідносини з державним бюджетом; додаткові дотації на окремі цілі (на 
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2019 рік їх передбачено лише три). У держбюджеті на 2019 рік на усі дотації 

для місцевих бюджетів (без врахування реверсної, яку передають з місцевих 

бюджетів до державного) закладено 25,9 млрд. грн. [2]. 

Для субвенцій, які надходять з державного бюджету місцевим бюджетам, 

характерна конкретна мета і встановлений Кабінетом Міністрів України 

порядок використання. У держбюджеті на 2019 рік передбачено 44 окремі 

субвенції на загальну суму 262,4 млрд. грн. [3]. «Найдорожчими» серед них є: 

освітня субвенція (69,6 млрд. грн), субвенція на виплату допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (63,0 млрд. грн), медична субвенція (55,7 млрд грн), 

субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

природного газу (35,1 млрд. грн.) та субвенція на будівництво автомобільних 

доріг (14,7 млрд. грн.). Вони сумарно поглинають понад 90% усіх виділених на 

субвенції коштів. 

Упродовж 2018 року з місцевих бюджетів витратили 570.6 млрд. грн. 

«Найдорожчими» статтями видатків були: загальноосвітні школи (16.3% усіх 

видатків місцевих бюджетів), субсидії ЖКГ (11,6%), лікарні загального профілю 

(7,6%), допомога малозабезпеченим сім’ям (7,4%), ремонт та будівництво доріг 

(5,8%), дитсадки (5,6%), житлово-комунальне господарство (5,3%) та утримання 

органів місцевої влади і місцевого самоврядування (4,8%). Сумарно на їх 

фінансування пішло майже дві третини усіх видатків місцевих бюджетів [2]. 

На рис. 2 наведено зміну доходів і видатків місцевого бюджету України. 

 

Рисунок 2 – Динаміка доходів і видатків місцевих бюджетів України  

у 2013-2018 рр., млрд. грн. 
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За наведеними даними (рис. 2) спостерігається щорічне зростання доходної 

частини бюджету, а відтак і логічним є збільшення здійснених видатків коштом 

місцевого бюджету.  

Ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік 588 935,7 млн. грн., в тому числі:  

– загальний фонд – 542 020,8 млн. грн.;  

– спеціальний фонд – 46 914,9 млн. грн. [4]. 

Показники надходжень до місцевих бюджетів за 2018-2019 рр. наведено  

на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Показники надходжень до місцевих бюджетів  

у 2018-2019 рр., млрд. грн. 

Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2019 рік, у порівнянні 

із затвердженим на 2018 рік, збільшено на 41,4 млрд. грн. або на 16,6% (із 

очікуваними на 32,3 млрд. грн. або на 12,5%), у тому числі по:  

• загальному фонду – збільшується на 38,4 млрд. грн. або на 16,9% (із 

очікуваними на 30,3 млрд. грн. або на 12,9%);  

• спеціальному фонду – збільшується на 3,0 млрд. грн. або на 13,5 (із 

очікуваними на 2,0 млрд. грн. або на 8,7%). 

За січень-грудень 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів (без 

рахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 233 930,3 млн. грн. Приріст 

надходжень до загального фонду проти січня-грудня 2017 року (у співставних 

умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) 

склав 21,9% або +41 976,8 млн. гривень.(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Темпи росту фактичних надходжень загального фонду  

за 2018 р. до 2017 р. у % та млн. грн. (без трансферних платежів)  
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- Донецька – 2443,3%; 

- Харківська – 125,4%; 

- Київська – 124,0%; 

- Львівська – 123,7%; 

- місто Київ – 123,3%; 

- Волинська – 123,2%; 

- Вінницька – 122,9%; 

- Тернопільська – 122,9%. 

За рахунок власних доходів місцеві органи влади не можуть самостійно 

фінансувати всі видатки, пов’язані із виконанням своїх повноважень. Хоча 

можемо відзначити, що спостерігається тенденція до зниження частки 

офіційних трансфертів в загальній структурі доходів місцевих бюджетів.   

В Україні сьогодні процеси фінансово-бюджетної децентралізації, хоча й 

набули незворотного характеру, не мають системності і все ще не сприяють 

стимулюванню місцевих органів до пошуку джерел активізації власних 

економічних ресурсів [5]. 

За результатами проведено дослідження варто зазначити, що законодавчі 

зміни, які спрямовані на децентралізацію сприяють збільшенню абсолютних 

показників дохідної частини місцевих бюджетів. Але законодавчі нововведення 

ще повністю не забезпечують бюджетну децентралізацію. Адже нині місцеві 

органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами і при цьому не 

всі територіальні одиниці хотять об’єднуватися. Тому на законодавчому рівні 

необхідно продовжувати процес децентралізації влади; створити стимули для 

нарощування власної дохідної бази місцевих бюджетів; вдосконалити систему 

міжбюджетних взаємовідносин; чітко закріпити бюджетні повноваження і 

відповідальність влади під час формування дохідної частини місцевих 

бюджетів; підвищити контроль за використанням бюджетних коштів; 

здійснювати пошук альтернативних джерел наповнення дохідної частини 

місцевих бюджетів тощо.  
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Глибокі політичні та соціально-економічні зміни, що сталися в Україні за 

останні роки, зумовили перебудову української державності, важливих 
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конституційно-правових та адміністративних інститутів. До їх числа 

відносяться і органи державної влади. Актуальність даного питання полягає в 

тому, що для громадян саме державні службовці є уособленням держави. І від 

їх професіоналізму та сумлінного виконання своїх обов'язків залежить оцінка 

населенням ефективної державної політики. Тому чітке розуміння даних понять 

формування визначення оцінювання персоналу державної служби в цьому 

контексті має практичне значення для удосконалення державного управління в 

умовах сучасності. [1, ст. 90-95] 

Побудова в Україні професійної та ефективної державної служби, яка 

орієнтована на задоволення споживача послуг, патріотизму та доброчесності 

кожного державного службовця забезпечить сталий розвиток держави, її 

утвердження на міжнародній арені.  

Разом з тим, лише розуміння і бажання змін недостатньо, потрібні спільні 

зусилля — і політиків, керівників держави, і кожного чиновника, і кожного 

громадянина, спрямовані на покращення якості життя, проведення украй 

необхідних суспільно-економічних реформ, досягнення поставлених високих 

національних цілей. Повинна бути створена якісно інша модель публічного 

менеджменту, усвідомлено нову роль державного, а точніше, публічного, 

службовця, опановано необхідні нові вміння та навички. 

Професіоналізація державної служби вимагає створення нової фахової 

еліти, когорти професіоналів, які пишаються своїм українським походженням, 

знають рідну мову та звичаї, історію свого народу. Історичні знання виховують 

патріотизм, віру у свої сили, визначають наш майбутній шлях, дають 

можливість у розбудові сьогодення та майбутнього спертися на багатий досвід 

розвинених країн. 

Оцінка персоналу — надто складна управлінська проблема. Слід визнати, 

що в теоретичному й методичному планах вона недостатньо розроблена. На 

практиці застосовується безліч методик, способів оцінки, які дають різні за 

рівнем об’єктивності результати. Зазначимо, що і в зарубіжній практиці бракує 

ідеальних методик оцінки персоналу, а науковці і практики нерідко 
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дотримуються протилежних думок про доцільність застосування тих чи інших 

методів оцінки персоналу або про рівень їх об’єктивності. 

Результати оцінки використовуються для розв’язання таких питань, як: 

- підбір і розстановка нових працівників; 

- висування в резерв і на нові посади; 

- прогнозування просування працівників по службі і планування кар’єри; 

- раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур; 

- удосконалення організації праці; 

- побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

- посилення демократичних засад в управлінні; 

- удосконалення структури управління; 

- оцінка ефективності навчання працівників; 

- удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів; 

- оцінка ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників.  

У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється 

структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу 

(далі - служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику 

державної служби. Обов’язки служби управління персоналом можуть бути 

покладені на одного з державних службовців органу. 

Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником 

державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної 

політики з питань управління персоналом у державному органі, добір 

персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців, документальне 

оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а 

також виконує інші функції, передбачені законодавством. [2] 

Основними завданнями служби управління персоналом є: 

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у 

державному органі; 
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- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх 

повноважень з питань управління персоналом; 

- забезпечення організаційного розвитку державного органу; 

- добір персоналу державного органу; 

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

кар’єрного зросту, підвищення рівня їх професійної компетентності; 

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту; 

- організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з 

персоналом у підпорядкованих територіальних органах; 

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження 

та припинення. 

З метою підвищення ефективності діяльності персоналу в органах 

державного управління Кабінетом Міністрів України було затверджено 

Постанову від 23 серпня 2017 р. № 640 «Про затвердження Типового порядоку 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців». 

Цей типовий порядок визначає процедуру проведення оцінювання 

результатів службової діяльності (далі - оцінювання) державних службовців, 

які займають посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В”. 

Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем 

поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, 

планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні. 

Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, 

достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності 

державного службовця.  

Строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії “А”, визначається з урахуванням того, що 

пропозиції щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають 
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посади керівників державних органів, готуються після формування пропозицій 

щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають посади 

заступників керівників державних органів. 

Строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій “Б” і “В”, визначається з урахуванням того, що 

результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після 

визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців. 

Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з 

урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання 

ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері 

запобігання корупції. 

Оцінювання проводиться щороку у жовтні - грудні за період з 1 січня 

поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати 

прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання. 

Оцінювання проводиться поетапно: 

- визначення та перегляд завдань і ключових показників; 

- оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим 

порядком); 

- визначення результатів оцінювання та їх затвердження. [3] 

Отже, можна зробити висновок, що оцінка персоналу є невід’ємною 

складовою у діяльності органів державного управління і, при правильному 

проведенні оцінки, з дотриманням усіх вимог законодавчої та нормативної 

бази, можливо створити нову роль державного, а точніше, публічного 

службовця, який опанує необхідні нові вміння та навички.  
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На основі узагальнення  та аналізу існуючої ситуації в розвитку ділового 

туризму та ділової інфраструктури готелів України визначено основні ознаки 

конгрес-готелів та вимоги, яким мають відповідати засоби розміщення аби 

зацікавити ділового туриста. Наведена характеристика та цілі нової послуги 

в готелях як то business speed dating - це захід для швидкого знайомства і 

обміну контактами між підприємцями та бізнесменами. Зроблено висновок 

про доцільність запровадження в Україні сучасної програми поетапного 

розвитку та стимулювання МІСЕ-туризму, реалізація якого складе істотну 

частку прибутку в поза сезонний період та забезпечить необхідну зайнятість 

населення. Найважливішим завданням є реорганізація ділового туризму, 

розширення спектру готельних послуг та підвищення рівня якості 

обслуговування бізнес-туристів. 

Ключові слова: діловий туризм, конгрес-готелі, бізнес інфраструктура, івент 

заходи. 

Діловий туризм – один із найбільших сегментів світової туристичної 

галузі, що характеризується особливими вимогами до організації подорожей, 

сформованим профілем споживачів, тривалим впливом на функціонування 

національної економіки та підвищеними вимогами до наявних ресурсів, 

інфраструктури транспорту та зв'язку. Ділові подорожі, або МІСЕ-туризм, 

вважаються одним із найприбутковіших для організаторів видів туризму і 

водночас такими, що стимулюють як розвиток інших його видів, так і 

діяльність навіть не пов'язаних із ним галузей національної економіки.  

Попит на високоякісні послуги, пов’язані з МІСЕ-туризмом постійно 

зростає. Категорія бізнес туристів обирає для своїх подорожей спеціалізовані 
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бізнес-готелі, обов’язковою складовою яких є диверсифікований бізнес-центр, 

що має надавати безліч ділових послуг з обов’язковою розважально-

ознайомлювальною програмою. Тому вкрай важливо в перспективах розвитку 

готельних закладів враховувати підвищення ефективності їх діяльності через 

розвиток сегменту ділових зустрічей.  

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики ділового туризму 

зробили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені: А.Ю. Александрова,  

І.Т. Балабанів, А.І. Балабанів, І.М. Білецька, Н.В.Корж, С.П. Кузик,  

М.П. Мальська, С.І. Нікітенко, В.Д. Олійник, О.А. Смірнова, В.К. Федорченко 

та інші.  

Разом з тим, вивчення наукових праць і свідчать про те, що деякі з 

теоретичних положень відносно трактування поняття MICE-туризму є 

дискусійними, а ряд важливих аспектів розвитку бізнес-готелів в Україні та 

організації MICE-заходів в готельному закладі, потребують удосконалення, що 

обумовило вибір теми дослідження та її актуальність.  

Попит на високоякісні послуги, пов’язані з МІСЕ-туризмом постійно 

зростає. Саме тому доцільно впроваджувати нові послуги для категорії бізнес 

туристів. Дана цільова аудиторія обирає для своїх подорожей спеціалізовані 

бізнес-готелі, обов’язковою складовою яких є диверсифікований бізнес-центр, 

що має надавати безліч ділових послуг з обов’язковою розважально-

ознайомлювальною програмою [2]. Роль конгрес-готелів в розвитку ділової 

інфраструктури України збільшується. Цей тип готельних закладів стрімко 

набирає популярність.  

В розпорядженні конгрес-готелів знаходяться різні виставкові площі і 

приміщення для зустрічей, повний набір бізнес-послуг (проведення 

телеконференцій, послуги перекладача і секретаря і т. п.). Конгрес-готелі 

потребують попереднього бронювання для бізнес-груп, як правило, за 2 роки до 

здійснення заходу (інколи й за 10 років наперед). Це пов'язано з необхідністю 

розміщення великої кількості учасників. Конгрес-готелі не завжди мають в 

наявності всі необхідні засоби для проведення заходів, в такому випадку він 

укладає угоду з місцевим конгрес-центром. 
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Ринок конгрес-готелів України можна має такі ознаки:  

- переважна кількість конгрес-готелів зосереджена у столиці та великих 

містах України;  

- всі конгрес-готелі відповідають як найменше 4-х зіркам;  

- конгрес-готелі розташовують у центрі міста, для зручності контингенту, 

що обирають цей тип готелів;  

- гості, що обирають даний тип готелю, переважно бізнес-контингент, що 

приїхали до міста у справах;  

- перелік послуг, окрім поселення, що надають конгрес-готелі: надання 

конференц-залів, організація кава-брейків, обідів/вечерь/бізнес-ланчів, 

організація трансферів, надання необхідного обладнання для проведення 

конференцій.  

Для бізнес-туриста готель, в якому він перебуватиме під час відрядження, 

повинен надавати як комфортні умови для перебування, так і умови якісного 

виконання службових обов'язків поза офісом. Бізнесмен у діловому відрядженні 

має вирішувати завдання поставлені на час ділової поїздки, крім того, 

вирішувати повсякденні поточні питання. Це означає, що в номері для такого 

туриста має бути облаштована робоча зона: просторий ергономічний робочий 

стіл з хорошим освітленням, наявність робочого крісла та письмового 

приладдя, комп’ютера із виходом в Інтернет, багатофункціонального телефону 

прямого зв’язку - є обов’язковими атрибутами. Також необхідно передбачити 

можливість встановлення в номері факсу з індивідуальним номером. В номерах 

повинна бути максимальна ізоляція від зовнішнього середовища з метою 

забезпечення умов для зосередженої роботи. Дані характеристики притаманні 

готелям ділового призначення – це готелі високого рівня комфорту, мають 

розвинений набір приміщень громадського призначення: зали для проведення 

конгресів, бізнес-центри, приміщення для нарад, конференцій, симпозіумів.  

Бізнес-центр оснащується засобами зв'язку, проекційною апаратурою та 

різним устаткуванням для успішного проведення переговорів, конгресів та 

ділових зустрічей [1].  
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У діловому туризмі не буває дрібниць, логіка тут зрозуміла: чим менше 

відбувається несподіваних неприємностей, тим більше часу і уваги буде 

витрачено на справу і тим вигідніше витратяться ресурси компаній-учасників. 

Тому мають бути передбачені можливості отримання високоякісних напоїв, 

здорової їжі у будь-який час доби, чудових можливостей відновлення здоров’я 

та працездатності у басейнах, саунах, фітнес- та SPA-центрах, стадіонах та 

спортивних тренажерних залах, кегельбанах, боулінг-клубах тощо [2].  

Ефективний економічний розвиток ділового туризму неможливий без 

вдосконалення старих та введення нових послуг, які можуть стати вирішальним 

чинником при виборі бізнес-готелю. Однією з таких послуг є business speed 

dating - це захід для швидкого знайомства і обміну контактами між 

підприємцями та бізнесменами. Ця послуга буде абсолютно унікальною, 

оскільки жоден з готелів України не пропонує своїм туристам проведення 

business speed dating. На даний момент таку послугу можна замовити в 

спеціалізованих агентствах, кількість яких на українському ринку є мізерною.  

Даний формат зустрічей отримав досить широке поширення в Америці, 

Англії , країнах ближнього зарубіжжя. В основі її лежать популярні в усьому 

світі так звані «швидкі знайомства» для зайнятих чоловіків і жінок. У нашому 

світі час цінується дуже високо, а секрет величезної популярності спіддейтінг 

складається в першу чергу в економії часу. Швидкі знайомства speed dating 

пропонують унікальний шанс за один вечір зустрітися і поспілкуватися з 10-ти і 

більше людьми.  

На сьогоднішній день формат зустрічей Business Speed Dating набуває 

неабиякої популярності в Європі. Тому що Business Speed Dating – це 

унікальний майданчик для ділових знайомств, платформа для ділового 

спілкування та встановлення особистих зв'язків у неформальній обстановці.  

Бізнес-експрес знайомства – це бізнес-відгалуження від традиційного спід 

дейтінг. Мета даного заходу - дати можливість кожному учаснику за короткий 

час познайомитися з великою кількістю цікавих і корисних для його бізнесу 

партнерів. Механізм проекту збудований на основі класичних правил Speed 
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Dating. Зустрічі організовуються в конференц-залах готелів або бізнес-центрів. 

За столиками сидять учасники по двоє навпроти один одного, знайомляться, 

спілкуються, обмінюються візитками. Класичний час, відведений на кожне 

бізнес-експрес-знайомство, 3 хвилини - по півтори хвилини на самопрезентацію 

для кожного учасника, після чого гравці однієї зі сторін пересідають за інший 

столик. Кожен учасник отримує органайзер, куди він і записує результати 

зустрічі [2].  

Модератор вечора повідомляє про те, що час «знайомства» минув і слід 

перейти за новий столик. Кількість учасників 20-30 чоловік. Тобто, кількість 

місць обмежена. Все захід розрахований на 3 години: за 2 години проходить все 

коло знайомств, решту часу учасники можуть неформально поспілкуватися 

один з одним під час фуршету. Головними цілями проведення та участі у 

business speed dating є:  

- створення нових ділових відносин і додаткових продаж;  

- розробка нових ідей;  

- розширення контактів для взаємовигідного партнерства;  

- пошук нових клієнтів та постачальників.  

Даний вид послуги вже відомий для іноземних бізнес-туристів, проте є 

новим для українців. Формат зустрічей є дуже зручним, а його висока 

ефективність дає змогу за декілька годин напрацювати чимало корисних 

знайомств. Ціни на проведення таких зустрічей від українських агентств 

стартують від 450 грн. до 1500 грн. Ціна залежить від кількості учасників та 

місця проведення.  

Підводячи підсумки, можна зазначити, що діловий туризм стає найбільш 

перспективним видом туризму, він орієнтований на клієнта з високим рівнем 

доходу. При цьому головним гальмом розвитку МІСЕ-туризму є відсутність 

готельних закладів з достатньою кількістю ділових послуг. Тільки п’ята 

частина українських готелів сьогодні відповідає вимогам світових стандартів за 

рівнем комфорту [3].  
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Багато вітчизняних готелів у своїй рекламі стверджують, що вони надають 

різноманітні послуги, необхідні діловим туристам. Проте часто ці послуги 

зводяться надання невеликого приміщення, що іменується бізнес-центром, де є 

мінімум необхідних послуг для бізнес-туристів. Насправді ж бізнес-центр повинен 

надавати цілий набір ділових послуг, необхідних для ділового туризму. Роль 

бізнес-центрів і бізнес-готелів у діловій інфраструктурі України та попит на офісні 

приміщення і ділові послуги високої категорії постійно буде збільшуватися, тому 

в перспективах розвитку ділових послуг готелів необхідно враховувати принципи 

створення сучасної інфраструктури ділового туризму та актуальні концепції для 

формування єдиного інформаційного простору. Для побудови комплексних 

систем управління бізнес-центрами та бізнес-готелями необхідно на державному 

рівні вирішувати шляхи, засоби і методи підвищення інвестиційної привабливості 

проектів будівництва бізнес-комплексів і бізнес-готелів.  

Також до проблем надання ділових послуг можна віднести дефіцит кадрів 

для організації ділового туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих 

працівників відділів конференц-сервісу готелів, які були б здатні на 

відповідному рівні обслуговувати не лише форуми, конференції, семінари, 

конгреси, презентації тощо, а й організовувати корпоративні заходи культурно-

розважального напряму. Співробітники готелів повинні поважати індивідуальні 

відмінності ділових туристів, тому в кожному конкретному випадку 

орієнтуватися на специфіку цільової групи, враховуючи потреби, побажання і 

фінансові можливості.  

Без талановитих фахівців-аніматорів неможливо ефективно організувати 

дозвілля у готельних закладах. Головною ж проблемою для молодих спеціалістів є 

відсутність практичного досвіду, гнучкості та творчого мислення, невміння 

використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Тому сьогодні 

до організаторів дозвілля в туристичній галузі висуваються такі вимоги: вища 

освіта, досвід роботи, бажання вдосконалювати свою кваліфікацію, наявність 

відповідних особистісних якостей. З метою підвищення кваліфікації організаторів 

дозвілля в туристичних комплексах проводяться різноманітні курси, проектні 

семінари, практикуми, тренінги, діють творчі лабораторії та школи [4].  
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Створення в Україні сучасної високоефективної туристичної та курортно-

рекреаційної індустрії та ефективне управління нею сприятиме економічно-

соціальному розвитку багатьох регіонів, забезпечить створення нових робочих 

місць і залучення інвестицій, сприятиме відродженню та збереженню пам’яток 

культурної спадщини, відповідальному ставленню до навколишнього 

середовища, корінним чином змінить стиль та якість життя наших громадян. 

Комплексний підхід до управління сферою бізнес-туризму може забезпечити 

необхідну охорону, збереження і використання історико-культурного та 

природного середовища та перетворення рекреаційно-туристичної сфери в один 

із пріоритетних напрямів регіонального розвитку та структурної розбудови 

національної економіки.  

Також вкрай необхідне підвищення іміджу та авторитету України в 

туристському співтоваристві, залучення до світового інформаційного простору. 

За кордоном бракує інформації як про Україну взагалі, так і про туристичні 

послуги, що в ній надаються. Для цього потрібно організовувати міжнародні і 

регіональні туристські салони, ярмарки, біржі, а також рекламувати Україну, як 

туристичну державу у всьому світі.  

Діловий туризм в Україні має розвиватися на ґрунті української 

національної специфіки, на відтворенні національного середовища, його 

колориті й атмосфері. За таких умов туристична поїздка перетвориться на 

свято, здатне підвищити працездатність і творчу активність. Головним для нас є 

приязне ставлення бізнес-туристів до України і бажання відвідати її ще раз. На 

жаль, нинішні умови ділового туризму в Україні такого бажання в багатьох 

випадках не викликають.  

У майбутньому, незважаючи на сьогоднішню складну політичну ситуацію, 

МІСЕ-туризм буде продовжувати відігравати важливу роль у розвитку 

національної економіки нашої країни, стимулювати її інтеграцію у світовий 

ринок. Україна продовжить свій ріст і, як наслідок, будуть розвиватися ділові, 

культурні та наукові зв'язки з іншими країнами. Проведений аналіз дозволяє 

стверджувати, що для України важливою є сучасна програма поетапного розвитку 

та стимулювання МІСЕ-туризму, реалізація якого складе істотну частку прибутку 



157 

в поза сезонний період та забезпечить необхідну зайнятість населення. 

Найважливішим завданням є реорганізація ділового туризму, розширення спектру 

готельних послуг та підвищення рівня якості обслуговування бізнес-туристів. 
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В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"менеджмент", систематизовано методичні підходи до побудови бізнес-

моделі підприємства. Розглянуто та запропоновано впровадження сучасних 

управлінських технологій на підприємстві в сучасних умовах. 
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механізм управління, вдосконалення організаційної структури, вдосконалення 
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В сучасних умовах господарювання, що супроводжуються постійними 

економічними змінами, значно зростає рівень непередбачуваності зовнішнього 

середовища. За таких обставин перед підприємствами постає ряд складних 

проблем, що вимагають негайної реакції та швидкого вирішення, що на пряму 

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. 

Управління підприємством завжди було дуже актуальним об’єктом 

дослідження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема 

проблемою необхідності удосконалення менеджменту підприємства займались 

О.Л. Болтак, О.І. Бабчинська, О.І. Гуторов, С.Б. Довбня, А.С. Зєніна-Біліченко, 

О.Г. Мельник, А.О. Новицька, С.М. Погорєлов, Н.Ю. Подольчак, Р.О. Сорокін 

та багато інших. 

 В умовах сучасної ринкової економіки, активного розвитку 

підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст 

організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як в системі 

державного управління, так і в управлінні на рівні окремого підприємства. 

Створення корпоративних форм управління, зміна психології керівників, стилю 

господарської поведінки, переоцінка ними своєї ролі і місця в системі 

господарювання викликають обґрунтований інтерес до питань теорії і практики 

управління сучасним підприємством. 

Новий підхід до управління виробництвом полягає в тому, що будь-яке 

підприємство розглядається як відкрита соціально-економічна система, яка діє в 

рамках ситуаційного підходу [1]. Тому форми, методи, система, стиль керівництва 

підприємством повинні істотно змінюватися в залежності від об'єктивних умов 

зовнішнього середовища, цілей, стратегії, технології і т.п. Сьогодні можна 

говорити про більш прискореному процесі конвергенції моделей управління. 
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Управління - це цілеспрямований постійний процес впливу суб'єкта 

управління на об'єкт управління, спрямований на зміну стану об'єкта та 

суб'єктів (в тому числі і себе) за заздалегідь продуманим планом [2]. Це 

діяльність по приведенню об'єктивного процесу до суб'єктивно обраної мети. В 

основі будь-якого управління обов'язково лежить доцільність. 

При вивченні та аналізі будь-якої системи треба чітко розрізняти дві її 

основні характеристики – функцію і мету. Функція системи - характеристика, 

що визначає зміну станів системи. Безліч всіх можливих станів системи 

зумовлюється кількістю її елементів, їх різноманітністю і взаємозв'язками. 

Функція управління - особливий вид управлінської діяльності, конкретні 

форми управлінського впливу на діяльність системи, які обумовлюють і 

визначають зміст ділових взаємовідносин. 

Важливими характеристиками системи є її структура, розмір і складність. 

Структура управління - упорядкована сукупність стійко взаємопов'язаних 

елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного 

цілого. 

Організаційна структура апарату управління - форма поділу праці з 

управління виробництвом. Кожен підрозділ і штатна одиниця на підприємстві 

створюються для виконання певного набору функцій управління або робіт, 

наділяються певними правами і несуть відповідальність за виконання 

закріплених за підрозділом функцій. В рамках організаційних структур протікає 

весь управлінський процес, а також рух потоків інформації, в якому беруть 

участь керівники всіх рівнів. Розмір системи характеризується кількістю її 

елементів і зв'язків між ними, складністю, різноманітністю, неоднорідністю 

властивостей елементів і особливостями зв'язків між ними. 

Управління як процес впливу суб'єкта на об'єкт управління немислимо без 

системи управління, під якою зазвичай розуміється механізм, що забезпечує 

процес управління, тобто безліч взаємозалежних елементів, що функціонують 

злагоджено і цілеспрямовано. Елементи, які беруть участь в процесі 

управління, об'єднуються в систему за допомогою інформаційних зв'язків, а 

конкретніше - за принципом зворотного зв'язку. 



160 

Менеджмент виступає унікальним засобом формування ефективних ринкових 

стратегій, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, впровадження 

нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо. 

На сьогоднішній день розроблено чимало різноманітних систем 

менеджменту у бізнесі, проте не всі вони є актуальними. Найпоширенішими 

концепціями є такі: 

– функціональній система менеджменту; 

– елементній система менеджменту; 

– виробничій система менеджменту. 

В основі функціональної системи менеджменту лежить ідея розподілу 

управлінської діяльності на спеціалізовані види кваліфікованої праці або 

універсальні напрями діяльності, послідовне виконання яких забезпечує 

узгоджену роботу всієї організації. Концепція функціональної системи 

менеджменту зображена на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Рисунок 1– Функціональна система менеджменту 
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Як видно з рисунку 1, першим елементом системи менеджменту є 

формування цілей, на які впливає навколишнє середовище. Середовище впливу 

на підприємство формують, з одного боку, уряд, суспільство, постачальники, 

клієнти і т.д., а з іншого боку, власники і працівники організації. 

Функціональна система менеджменту охоплює два типи зворотних 

зв’язків: 

– відновлення системи, яке здійснюється заінтересованими суб’єктами 

зовнішнього середовища, що відповідними рішеннями впливають на майбутнє 

організації; 

– зворотний зв’язок між результатами та окремими функціями із 

врахуванням можливостей і загроз навколишнього середовища. 

Елементарна система охоплює сім взаємопов’язаних елементів 

менеджменту, що зображені на рисунку 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Рисунок 2 – Складові елементарної системи менеджменту 
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Виробнича система менеджменту створена на основі узагальненого 

досвіду створення менеджменту у постсоціалістичних країнах. 

Аналіз літератури, здійснений автором, полягав у визначенні поняття 

«структура управління підприємством», яке зустрічається в різних наукових 

публікаціях, і є тим самим проблемним об’єктом. 

Перевагою даної моделі є те, що в ній поєднуються всі ланки 

підприємства, які включають структури, маркетинг та бізнес-план, організацію 

та логістику, фінансовий та управлінський облік, фінанси, економіку, людські 

ресурси, а також два допоміжні блоки: комунікації та документообіг між 

різними блоками, а також програмно-технічні платформи (рисунок 3). 

	

	

 

 

 

	

 

 

Рисунок 3 – Виробнича система менеджменту 
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Кожна з цих концепцій має право на існування поруч з іншими поглядами 

на структуру системи менеджменту. Кожна з них має свої переваги та недоліки 

і потребує адаптації до кожного конкретного підприємства та сфери його 

діяльності. 

Отже, підходи до формування системи менеджменту сучасного 

підприємства повинні бути орієнтовані на концепцію організаційного 

забезпечення й представляти його як найважливішу складову функціонування 

підприємства, що стосується трьох ключових сфер його діяльності: 

– вироблення й здійснення стратегії розвитку й поводження в 

зовнішньому середовищі; 

– вироблення й здійснення стратегії у відношенні створюваного 

організацією продукту й послуги; 

– вироблення й реалізація стратегії управління персоналом організації. 

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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РИЗИКАМИ В ЗЕД 

Система досліджень ЗЕД і особливості механізму управління ризиками є 

теоретичною складовою досліджень відповідної статті. На сучасному етапі 
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соціально – економічна і політична ситуація, яка склалася в Україні, вимагає 

пошуку шляхів вирішення існуючих проблем, виявлення і вивчення нових 

перспективних напрямків і форм виробничо-господарської діяльності. 

Ключові слова: ризики, ЗЕД, управління ризиками, фактори росту, економічне 

середовище, система зовнішніх зв’язків, зовнішньоекономічна політика. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності стає важливим фактором 

економічного росту в сучасному світі. У 90-х роках в Україні виникла нагальна 

потреба у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, яка з певною 

періодичністю потрапляє в зону ризику в торгівельній діяльності. Це було 

зумовлено цілою низкою обставин зокрема: переходом до економіки відкритої 

для раніше невідомого нам міжнародного бізнесу; зародження ринкових 

міжнародних відносин там, де існували адміністративно-командні відносини 

господарюючих об’єктів колишньої єдиної країни; гострої потреби України як 

нової незалежної держави у входженні в міжнародну економічну 

співдружність, у міжнародний розподіл праці; необхідністю швидкої і 

ефективної реалізації переваг у зовнішній торгівлі, що історично склалися в 

Україні; з’ясуванням специфічного національного стилю в управлінні в 

організаційні поведінці для досягнення бажаних результатів власними та 

іноземними господарниками.  

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні завжди була і залишається 

важливою складовою суспільного розвитку, незважаючи на зміни в політичній 

ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни. 

Дослідження категорії ризику потребує аналізу наукових поглядів учених-

економістів щодо трактування сутності ризику та внеску окремих економічних 

шкіл та напрямів у формування теоретичної бази ризикології, ризик-

менеджменту. Ризик існує завжди, а безризиковість є лише частковим випадком 

допустимого ризику.  

Суттєві розбіжності у поглядах вчених спостерігаємо щодо розмежування 

понять ризику та невизначеності. Якщо представники неокласичної школи 

ототожнювали ризик з невизначеністю, вчені - економісти неокейнсіанського 

напряму вказували на відмінність цих категорій.  
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Серед фундаментальних наукових праць можна виокремити роботи  

Р. Кантильона, Ф.Х. Найта, А. Сміта. В роботах В. Андрійчука, О. Бабчинської, 

Н. Бабяк, М. Бойченко, В. Боковец, Л.В. Бондарчук, П.І. Верченко,  

Г.І.  Великоіваненка, Н.М.  Внукової, О.А. Войни, І. Горбачової, М. Дядюк,  

Е. Ковтуна, В. Костерина, В. Кочеткова, А. Мідляр, Г. Островської,  

В. Соколовської, Ю. Тюленевої, Я. Шумейка, С. Юшина та інших представлені 

основні моделі управління ризиками, інструментарій врахування вірогідних 

ризиків, що виникають в господарській діяльності підприємства та формування 

заходів їх компенсації. 

Саме на цьому переломному етапі розвитку країни особливої актуальності 

набуває розвиток міжнародного бізнесу, як форми практичної реалізації 

міжнародних економічних зв’язків іноземних інвестицій шляхом створення 

спільних підприємств. Це не тільки дозволить оздоровити економіку України, 

але сприятиме її входженню в систему світового економічного простору. 

Підприємства України мають право самостійно виходити на зовнішній 

ринок. У цих умовах першочерговим завданням стає опанування вітчизняними 

підприємцями теоретичних аспектів та практичного світового досвіду 

встановлення економічних зв'язків із зарубіжними партнерами, проникнення з 

пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних 

операцій, які дотримують національних інтересів у міжнародній експортно-

імпортній та інвестиційній діяльності, що потребує відповідного 

управлінського механізму для подолання ризиків в ЗЕД. 

Разом із цим слід вирішувати проблеми обмеженості (а в деяких випадках і 

відсутності) необхідної інформації про можливості розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, особливості її організації та механізми 

здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно-правові основи її 

регулювання в Україні. 

Ризик також має якісну та кількісну сторону, при чому остання 

характеризується такими показниками як величина можливих відхилень від 

запланованих результатів та ймовірність їх виникнення. 
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Незважаючи на те, що досить часто реалізація ризику супроводжується 

несприятливими результатами, акцент виключно на цьому його прояві, 

спотворює розуміння механізму прийняття рішень[6].  

Адже можливість чи небезпека втрат не можуть бути стимулом до будь-

якої діяльності. Бізнес та підприємництво в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків у свою чергу нерозривно пов‘язані з ризиковими діями, що мають на 

меті досягнення саме позитивного результату. У цьому контексті варто 

зауважити, що уникнення ризикової ситуації не завжди є цілком виправданим, 

оскільки породжує інший тип ризику – ризик втрачених можливостей. Підхід, 

відповідно до якого ризик поділяють на два протилежні типи – ризик-плюс та 

ризик-мінус змушує науковців зосереджувати увагу на останньому та 

ігнорувати перший тип ризику, аргументуючи це відсутністю практичної 

потреби у його дослідженні [3]. 

Умови виникнення ризику представлені на рисунку 1. 

	

 

Рисунок 1 – Умови виникнення ризику в управлінні 

 

Ризик в сфері зовнішньоекономічної політики – це об’єктивно суб’єктивна 

категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності, випадковості і 

конфліктності в ситуації неминучого вибору і відображає ступінь досягнення 

очікуваного результату і саме тому ризики можуть бути представлені за 

різноманітними факторами та відносно різних параметрів в системі існування 

підприємства на зовнішньому ринку.  
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Будь-яке рішення приймається в умовах невизначеності, непевності і 

результат спостерігається через певний проміжок часу , у цьому випадку і 

появляється поняття ризику, як міри досягнення поставленої мети. 

Елементами ризику є : 

1). Об’єкт ризику – це досліджувана система, умови функціонування якої 

наперед напевно не можна передбачити. 

2). Суб’єкт ризику – це особа або колектив, які зацікавлені в управлінні 

об’єктом ризику і крім цього вони мають право приймати рішення стосовно 

об’єкти ризику. 

3). Джерело ризику – це ті чинники чи фактори, ( весь комплекс умов ) які 

зумовлюють невизначеність результатів прийняття рішення або їх 

конфліктність. 

Ризик притаманний підприємництву, а зокрема управлінню ризиками в 

ЗЕД є невід'ємною частиною економічного життя, як на рівні підприємства та і 

на рівні держави вцілому. Об'єктивність ризику пов'язана з наявністю факторів, 

існування яких у кінцевому рахунку не залежить від дії підприємців. Однак 

сприйняття ризику залежить від кожної конкретної людини з її характером, 

складом розуму, психологічними особливостями, рівнем знань в області його 

діяльності, а особливо механізму і специфіці ризиків в діяльності на 

зовнішньому ринку. 

Таким чином, підприємницький ризик, що актуально досліджується за 

специфікою ЗЕД  можна розуміти як економічну категорію, яка кількісно та 

якісно виражається в невизначеності результату наміченої до здійснення 

підприємницької діяльності, що відбиває ступінь поразки або/та успіху 

діяльності підприємця (фірми) в порівнянні із заздалегідь планованими 

результатами.  

Іншими словами, ризики і механізм управління на рівні ЗЕД - це 

ймовірність настання несприятливої події, а діяльність в умовах ризику - це 

кількісно визначений образ дій в умовах невизначеності, що веде в кінцевому 

результаті до переваги успіху над невдачею. На рисунку 2 представлено 
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причини виникнення ділового ризику. Діловий ризик є основним і може 

вважатись базовим для визначення ризиків господарської діяльності.  

 

Рисунок 2 – Основні причини виникнення ділового ризику 

 

До основних причин виробничого або ділового ризику відносяться: 

- зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції; 

- зниження цін, за якими планувалося реалізовувати продукцію (послугу); 

- збільшення матеріальних витрат через перевитрату матеріалів, сировини, 

палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових 

витрат, накладних і інших додаткових витрат; 

- зростання фонду оплати праці; 

- збільшення податкових платежів й інших відрахувань підприємства; 

- низька дисципліна постачань, перебої з паливом і електроенергією; 

- фізичний і моральний знос устаткування. 

Таким чином, визначені в кількісному та якісному вираженні ризики за 

механізмом їх взаємодії з ситуаційними обставинами на зовнішньому ринку є 

основою для системи ситуацій, в яких розглядаються сценарії для їх 

зменшення, компенсації (страхування), прийняття та управління в 

різноманітних господарських ситуаціях менеджерами підприємства. 
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Аналіз літературних джерел, відомих підходів та методів управління 

ризиками в системі ЗЕД дозволяє зробити висновок щодо наявності підсвідомої 

системи управління ризиками у кожного менеджера, бухгалтера та підприємця. 

Але виявлені та задокументовані ризики, виміряні кількісно та оцінені 

експертно дозволять сформувати ефективну систему ризик менеджменту, 

актуальність якого формує чіткі підходи до створення механізму управління на 

рівні зовнішньої політики.  

Виконані емпіричні дослідження дозволяють стверджувати, що в основі 

управління ризиками малих  та середніх підприємств торгівлі  є внутрішні 

ризики, але причинами їх виникнення, здебільшого, є фактори зовнішнього 

середовища 

Розробка заходів з  формування системи ризик-менеджменту дозволяє 

зробити висновок щодо залучення експертів до оцінювання та управління 

відповідними ризиками підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто теоретичні аспекти організації та планування 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено сутність і 

особливості організації та планування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Досліджено структуру управління підприємством та основні 

стадії здійснення процесу планування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, планування, 

стратегічне планування, організаційно-виробнича структура, структура 

управління, організаційна структура підприємства, відділ 

зовнішньоекономічних зв'язків, зовнішньоторгова фірма. 

Характерною рисою функціонування сучасного світового господарства є 

інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин, однією із форм яких 

є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємства. Ведення ЗЕД 

підприємствами передбачає її чітку організацію, одним із основних елементів 

якої є визначення стратегії ЗЕД, оскільки від правильності її постановки 

безпосередньо залежить ефективність виходу підприємства на зовнішній ринок, 

що і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.  

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів організації та 

планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Дослідження по даній темі проводили вітчизняні та іноземні науковці, такі 

як: Карпенко М.О., Кириченко О.А., Кісь О.П.,  Ковтун О.Е., Коломієць І.Ф., 

Косенко С.В., Соколовська В.М., Cтефаненко М.М., Р. Акофф, І. Ансофф,  

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

В. Єфремов,    О. Кузьмін, Л. Мельник, В. Пономаренко,  С. Попов,  
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З. Шершньова, О. Ястремська та ін. Однак, в сучасних глобалізаційних умовах 

господарювання, ЗЕД швидко розвивається, набуваючи нових рис, форм, тому 

існує необхідність постійного вивчення особливостей її організації.  

Сьогодні для того щоб успішно конкурувати на світовому ринку, 

необхідно своєчасно прогнозувати, передбачати навіть незначні зміни в реакції 

і перевагах споживачів, виявляти, аналізувати і враховувати загальні тенденції і 

динаміку змін кон'юнктури ринку, що має стати основою стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності, яка спирається на відповідні перетворення 

бізнес-процесів на базі сучасних інформаційних технологій. Динамічні зміни 

зовнішнього середовища, інтеграційні процеси, зростання відкритості 

національних економік зумовлюють урахування впливу цих чинників на 

формування стратегії розвитку ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика», що 

здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це заснована на взаємовигідних 

економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху 

капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій. У всіх країнах, а особливо 

в країнах із перехідною економікою, де сталася широка лібералізація 

зовнішньоекономічної діяльності, її державне регулювання є об'єктивною 

необхідністю. Таке регулювання спрямоване на забезпечення захисту інтересів 

країни та суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності, створення для останніх 

рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями 

використання доходів і здійснення інвестицій, на розвиток конкуренції та 

ліквідацію монополізму [1, с. 19]. 

Як свідчить практика значної кількості підприємств, одним із початкових 

етапів зовнішньоекономічної діяльності експортоорієнтірованих підприємств є 

організація експорту продукції, що випускається. А для того щоб 

дотримуватися обраного курсу, розробляти відповідну стратегію, необхідне 

формування механізму, який сприятиме постійному підвищенню ефективності 

діяльності підприємства. 
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Організація зовнішньоекономічної діяльності - це дуже складна і клопітка 

робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як кон'юнктура 

ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, 

проведених переговорів, підписання угод і т.д. [2, с. 41]. 

Тому, для ефективного управління ЗЕД на рівні підприємства, необхідна 

адекватна до умов його роботи структура управління. Слово "структура" 

означає каркас, основу. Будь-яке підприємство має відповідний каркас, що 

пов'язує всі його підрозділи, служби, органи. 

Для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства необхідна 

адекватна умовам його роботи структура управління. Розрізняють: 

- організаційно-виробничу структуру; 

- структуру управління; 

- організаційну структуру підприємства. 

На будь-якому підприємстві є система, яка управляє, і система, якою 

управляють. До першої належать органи, служби, апарат управління. До другої-

виробничі підрозділи (цехи, участки, відділи). 

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою 

управляють, структура управління - системи, яка управляє, а організаційна 

структура підприємства - побудову і взаємозв'язок обох систем. 

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і 

завданням, які вона покликана вирішувати. Мета - максимізація прибутку на 

довгостроковий період за рахунок ефективної участі в міжнародному 

підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутрішньо-

фірмового управління, має постійно розвиватися і вдосконалюватися, 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі та сфері управління.  

форми і методи не можуть залишатися незмінними. 

Найбільший досвід організації і управління зовнішньоекономічною 

діяльністю набуто в спеціалізованих зовнішньоторговельних організаціях (ЗТО). 

Провідною структурною одиницею ЗТО є фірма, яка спеціалізується на 

торгівлі певними товарами або з групою країн. Очолює фірму директор і 

залежно від обсягу роботи - декілька його заступників. 
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Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності фірми такі: 

- вихід на зовнішній ринок; 

- організація експортно-імпортних операцій з поставок товарів, послуг і 

капіталу; 

- валютно-фінансові та кредитні операції; 

- створення спільних підприємств і участь у їхній діяльності; 

- міжнародний маркетинг. 

Перед підприємствами - суб'єктами ЗЕД завжди стоять два важливих 

питання: 

1. Як сформувати найбільш сприйнятливу і ефективну оргструктуру 

управління? 

2. Як керувати нею, щоб досягти поставленої мети?  

На формування організаційної структури управління 

зовнішньоекономічної діяльності значний вплив здійснюють такі фактори: 

- розмір фірми; 

- значення і характер зарубіжної діяльності; 

- ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається; 

- характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах продукції; 

- специфіка ринків приймаючих країн і рівень конкуренції на них та ін. 

Організаційні форми управління зовнішньоекономічної діяльності на 

виробничих підприємствах в Україні багато в чому індивідуалізовані. Разом з 

тим можна виділити деякі загальні риси. 

На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у 

зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоекономічний апарат в даний час 

існує в основному в двох формах: 

1. Відділу зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого апарату 

управління. 

2. Зовнішньоторгової фірми (ЗТФ). 

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не являється самостійним 

структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату 
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управління. Його головне завдання полягає в управлінні зовнішньоекономічної 

діяльності як елементом єдиної цілісної системи внутріфірмового управління. 

Цей відділ не займається безпосередньо транспортуванням вантажів, митними 

процедурами і т. д. Він створюється, як правило, для планування, організації і 

координації ЗЕД (хоч на практиці зустрічаються й інші варіанти) [2, с. 43]. 

Головними завданнями ВЗЕЗ підприємства можуть бути: 

1. Участь в розробці стратегії ЗЕД підприємства. 

2. Сприяння розвитку ЗЕД підприємства з метою прискорення його 

соціально-економічного розвитку. 

3. Управління експортним потенціалом підприємства, постійне його 

зміцнення й розвиток. 

4. Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з договорів та угод 

із зарубіжними партнерами. 

5. Вивчення кон'юнктури іноземних ринків, збір і накопичення відповідної 

інформації. 

6. Організація експортно-імпортних операцій, забезпечення їх 

ефективності. 

7. Здійснення рекламної діяльності. 

8. Організація протокольних заходів та ін. [3, с. 31].  

Відповідно до завдань визначаються функції ВЗЕЗ і формується 

оргструктура управління. ВЗЕЗ зазвичай очолює начальник відділу. Відділ 

складається із ланок (груп, секторів, бюро і спеціалістів). 

Організаційні принципи побудови управління ЗТФ залежать від її завдань і 

функцій. 

Основні завдання ЗТФ, як правило, такі: 

1. Планування, організація і регулювання зовнішньоторгових угод. 

2. Збільшення обсягу експорту і вдосконалення його структури. 

3. Підвищення ефективності імпортних закупівель відповідно до стратегії 

підприємства. 
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4. Підвищення конкурентоспроможності продукції за кордоном, сприяння 

покращенню її якості. 

5. Вивчення кон'юнктури товарних світових ринків і виявлення критеріїв 

та вимог, які ставляться до конкурентоспроможності товарів. 

6. Вивчення діяльності конкурентів, їхніх сильних та слабких сторін. 

7. Організація післяпродажного обслуговування за кордоном. 

8. Вироблення рекламних заходів з метою розширення експорту. 

9.Забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів 

підприємства. 

10. Участь разом з іншими підрозділами в організації транспортування і 

збереження продукції. 

11. Участь у купівлі-продажу патентів і ліцензій, "ноу-хау". 

12. Участь у здійсненні протокольних заходів і т. ін. Вирішення цих та 

інших завдань, що стоять перед ЗТФ, визначає її функції й організаційну 

структуру управління. 

Директор ЗТФ, як правило, підпорядкований директору підприємства чи 

його заступнику із зовнішньоекономічних зв'язків. 

Основними функціональними підрозділами ЗТФ є маркетингова й 

оперативно-комерційна служба. 

Планування як перша функція управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства, є процесом вибору цілей і ухвалення рішень для 

досягнення цих цілей, що включає складання короткострокових, 

середньострокових і довгострокових планів розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, а також розробка бізнес-планів для нових зовнішньоекономічних 

проектів, що припускають, зокрема, залучення зовнішніх джерел фінансування. 

Перебудова економіки, перехід від адміністративно-командної економіки 

до ринкової привів не просто до критики старих методів планування, а до 

відмови від планування взагалі або неправильному розумінню місця 

планування в ринковій економіці. Одна з особливостей ринкової економіки — 

це її невизначеність, тому планування як функція управління однієї з цілей має 
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передбачення різних проявів невизначеності ринкового середовища і 

вироблення відповідних способів скорочення їх несприятливих наслідків для 

підприємства. 

Економічна ситуація, що склалася в Україні, — інфляційні процеси, 

неплатежі, нестабільність схвалюваних державою рішень стосовно митного 

регулювання — об'єктивно утрудняє планування зовнішньоекономічної 

діяльності. Нерозвиненість планування ЗЕД на підприємствах пояснюється ще і 

тим, що основною формою ЗЕД є не виробнича кооперація, а експортно-

імпортні операції, що часто носять нестабільний характер. Довготривале 

планування, як і стратегічне, необхідне і практично здійснюється крупними 

українськими підприємствами, виробничо-господарська діяльність яких 

побудована на принципах вертикальної інтеграції. 

Планування зовнішньоекономічної діяльності під укладений контракт на 

основі розробленої концепції зовнішньоекономічної діяльності для малого і 

середнього підприємства припускає часткове і нерегулярне виробництво 

підприємством продукції, що йде на зовнішній ринок, згідно з обмеженим у 

строках виконанням контракту.  

Зростання ролі планування на рівні суб'єктів господарювання обумовлено 

функціонуванням підприємств як «відкритих систем», що потребує 

одночасного урахування як внутрішніх можливостей, так і дій конкурентів, 

вимог споживачів, попиту і ряду інших зовнішніх факторів. Тільки 

орієнтуючись на ринок, підприємство забезпечує своє фінансове благополуччя.  

Змістом планування є проектування бажаного майбутнього, а кінцевим 

результатом - планові рішення, що становлять основу подальшої управлінської 

діяльності. Вони мають не тільки визначати цілі підприємства на ринку, але й 

передбачати конкретні дії для їх досягнення. Сенс планування ЗЕД полягає в 

визначенні цілей як частини внутрішньо корпоративного управління і 

вироблення шляхів їх досягнення. Основні стадії здійснення процесу 

планування ЗЕД подані у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Етапи здійснення процесу планування ЗЕД  

1 Постановка цілей 
Встановлення пріоритетних напрямків та основних 

завдань. Обґрунтування обраних цілей. 

2 
Збір та обробка 

інформації 

Формування інформаційного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, оцінювання 

та аналіз факторів, що впливають на здійснення цієї 

діяльності 

3 
Здійснення 

прогнозів 

Передбачення майбутнього стану підприємства при 

зіставленні теперішніх показників діяльності з минулими, 

збір систематичної інформації про якісні та кількісні 

характеристики розвитку суб'єкта господарювання. 

4 

Розробка та 

обґрунтування 

методів планування 

Відбувається альтернативна розробка варіантів методів 

планування при виборі оптимального поєднання наявних 

ресурсів, що дасть можливість одержати повну віддачу 

техніки та раціонально організувати технологічний процес. 

5 
Формування моделі 

планування 

Впровадження запропонованої моделі плану в 

практичну діяльність підприємства і здійснення 

систематичного контролю за її виконанням, тобто досягнення 

запланованих показників. Саме цей етап створює можливість 

існування зворотного зв'язку. 

 

Залежно від змісту цілей і задач виділяють три форми планування: 

 стратегічне (довгострокове); 

 тактичне (середньострокове); 

 поточне (короткострокове). 

Стратегічне планування ЗЕД – це можливість передбачити в 

довгостроковій перспективі основні елементи зовнішньоекономічної діяльності. 

Оскільки стратегічний рівень є найвищим, то даний вид планування входить в 

компетенцію як вищих посадових осіб самого підприємства, так і менеджерів 

вищої ланки дочірніх підприємств та відділів ЗЕД [4].  

Розробка стратегії ЗЕД – є багатовимірним процесом, що складається з 

певної кількості елементів. Основні етапи описані на рис. 1.   
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Рисунок 1 – Основні етапи розробки стратегії ЗЕД підприємства 

 

Під час стратегічного планування відповідно формуються стратегічні 

плани ЗЕД, що представляють собою довгострокові плани, в яких зазначаються 

головні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також його 

основні перспективні напрями розвитку, дотримання яких сприяє досягненню 

головної мети підприємства. Саме розробка стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності є одним з найскладніших процесів, адже менеджерам потрібно 

враховувати усі аспекти багатьох держав, а саме, уряд, коливання валют, 

відмінні системи бухгалтерського обліку, різні політичні та правові системи, а 

також широке розмаїття мов і культур. 

Найнижчим, але не менш важливим рівнем планування ЗЕД є тактичний 

рівень, на якому встановлюються тактичні цілі, пов’язані з вирішенням 

оперативних задач зовнішньоекономічної діяльності. На тактичному рівні 

приділяється головна увага конкретним короткостроковим цілям, що є 
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невід’ємними складовими поточної та стратегічної мети. Основним завданням 

такого планування є забезпечення ефективного та оптимального використання 

ресурсів задля реалізації певних завдань у сфері ЗЕД 

Планування ЗЕД на тактичному рівні – це робота менеджерів ЗЕД по 

реалізації тактичних рішень протягом окресленого періоду, зазвичай року. 

Таким чином, у сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед 

вітчизняними підприємствами постало питання консолідації в міжнародний 

економічний простір. Для досягнення даної мети необхідна насамперед 

ефективна стратегія ведення ЗЕД, яка повинна розроблятися лише у комплексі 

із загальним стратегічним планом функціонування підприємства. Лише 

розробка конкретного плану заходів дозволить вітчизняним підприємствам 

визначитися з основними видами дій щодо виходу на зовнішні ринки та 

закріпити свої позиції як конкурентоспроможних господарюючих суб’єктів.  

Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства дуже складна і 

трудомістка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як 

кон’юнктура ринку, потенційні покупці і продавці, встановлення ділових 

контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д.  

Тому, для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна 

адекватна доумов його роботи структура (основа) управління. Будь-яке 

підприємство маєвідповідну основу, яка пов'язує всі його підрозділи, служби, 

органи. 
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В умовах проведення радикальних змін в економіці існує гостра 

необхідність у нових інструментах і методах, спроможних допомогти 

підприємницьким структурам стати більш ефективними. При цьому 

центральними факторами успіху стають процеси перебудови та реорганізації 

бізнес-процесів підприємства. Реінжиніринг, спрямований на перепроектування 

бізнес-процесів для досягнення радикального поліпшення діяльності 

підприємства, є одним з найсучасніших інструментів такого типу. 

Метою статі є визначення та систематизація переваг та обмежень у 

використанні основних підходів та методів реінжинірингу бізнес-процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню та розробці 

методологічних підходів до проведення реінжинірингу на підприємстві 

присвячено роботи відомих вчених, а саме: В. Андрієнко, Л. Балабанова,  

О. Білорус, А. Воронкова, В. Герасимчук, В. Гриньова, О. Тридід, Т. Мізерна, 

А. Наливайко, В. Пастухова, О. Пахомов, В. Тупкало, О. Щегельська,  

З. Шершньова, М. Черненко й інших. Не дивлячись на широке освітлення 

проблем з реінжинірингу бізнес-процесів в сучасних наукових працях, вони 

більшою частиною носять загальний характер і не систематизовані щодо 
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підходів та методів реалізації реінжинірингу бізнеспроцесів. У зв'язку з цим 

існує необхідність в дослідженні відмінних особливостей різних підходів та 

методів реалізації реінжинірингу бізнеспроцесів.  

Концепція реінжинірингу бізнес процесів базується на процесно-

орієнтованому підході до управління підприємством. Джерелами процесного 

підходу до управління є наукова школа управління та адміністративна школа 

управління і, відповідно, роботи їх засновників – Ф. Тейлора та А. Файоля. Так, 

Ф. Тейлор пропонував використати процесні підходи для оптимізації 

продуктивності, а А. Файоль – здійснювати діяльність відповідно до 

поставлених завдань шляхом одержання оптимальної переваги на основі 

використання доступних ресурсів. На початку 1990-х рр. увага фахівців 

переключається на перепроектування (реінжиніринг) процесів підприємства, 

вводиться в науковий та управлінський обіг термін «бізнес-процес», і 

ключовим фактором підвищення ефективності роботи підприємств стає 

реінжиніринг [2]. На думку дослідниці Аголевої Л. Аголёва Л. Н. у сучасній 

економічній науці реінжиніринг бізнес-процесів має два принципово різних 

методологічних підходи до його проведення. Перший «традиційний» підхід до 

реінжинірингу бізнес-процесів був сформульований М. Хаммером та Дж. 

Чампі. Він базується на створенні нових бізнес-процесів «з чистого аркуша». 

Такий підхід до реінжинірингу пропонує повністю абстрагуватися від існуючих 

бізнес-процесів й творчо підійти до процесу створення нових, використовуючи 

всі існуючі нині інформаційні технології, а також нові прийоми і знання науки 

управління й організації виробництва. При такому підході можна побачити ряд 

суттєвих обмежень у сучасних вітчизняних умовах функціонування 

підприємств. По-перше, необхідно наново винаходити існуючі бізнес-процеси, 

що за своєю сутністю вже є настільки ефективними, що не можуть бути 

сьогодні реалізовані ще краще. По-друге, він потребує величезних творчих 

зусиль, витрат часу, матеріальних ресурсів та залучення висококваліфікованих 

фахівців чи консультантів. Ці обмеження роблять його практичне застосування 

майже неможливим в межах всього підприємства через недоцільність та 

надвисоку вартість [1]. Другий, відмінний від «традиційного», підхід до 
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реінжинірингу бізнес-процесів виник у результаті критичних зауважень до 

підходу «з чистого аркуша». Його автором вважаться Т. Дейвенпорт, який 

пропонує, перш, ніж проектувати нові бізнес-процеси, вивчити і чітко уявити 

собі існуючі бізнес-процеси, та провести їх порівняння. Останні мають бути не 

просто визначені, а ретельно вивчені та проаналізовані. Слід спробувати 

виміряти ефективність як усього процесу в цілому, так і окремих його частин. 

Необхідно оцінити існуючий рівень використання інформаційних технологій у 

бізнес-процесі, що підлягає реінжинірингу. Крім того, потрібно виявити 

проблеми існуючого бізнес-процесу, а також зрозуміти причини, які їх 

викликають. Лише після цього можна проводити перепроектування бізнес-

процесу. Другий підхід потребує менших витрат часу і ресурсів, а тому добре 

підходить як для реінжинірингу окремих бізнес-процесів, так і для 

реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в цілому. Однак, його суттєвим 

недоліком є те, що наявність великої кількості фактів і знань про існуючі 

бізнес-процеси обмежує простір для творчості у людей, що займаються 

проектом реінжинірингу. Знаючи існуючі проблеми, вони інтуїтивно 

спрямовують основні зусилля на те, щоб нові бізнес-процеси не містили вже 

відомих недоліків. При такому підході існує реальна небезпека застосування 

послідовних поліпшень існуючих бізнес-процесів замість нового, більш 

ефективного способу організації бізнесу, який надавав би необхідні поліпшення 

критично важливих показників бізнес процесу [3]. Порівнюючи підходи до 

реінжинірингу М. Хаммера, Дж. Чампі та Т. Дейвенпорта, можна зробити 

висновок, що, крім темпу змін, у даних напрямах концепції реінжинірингу 

визначені різні фактори, які ведуть до змін. У результаті процес змін 

сполучений з меншим ризиком. Для діючого підприємства концепція Т. 

Дейвенпорта, або, як її ще називають, концепція редизайну, надає більше 

можливостей і дозволяє організувати безперервний процес удосконалювання на 

основі моделювання бізнеспроцесів [1]. 

Узагальнюючи аналіз, в табл. 1 наведемо характеристики основних 

підходів до реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.  
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Таблиця 1 – Основні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємства 

Підхід  Суть підходу Переваги Обмеження 

Реінжиніринг 
бізнес-процесів М. 
Хаммера та Дж. 
Чампі «З чистого 
аркуша» 

Підприємства 
утворюються та 
розвиваються не на 
основі розподілу 
праці, а на базі ідеї 
реінтеграції окремих 
операцій у єдині 
бізнес процеси 

Базується на 
процесному підході 
до управління 
підприємством і 
представляє 
реінжиніринг як 
кардинальне 
перепроектування 
бізнес процесів, 
тобто їх побудову «з 
чистого аркуша», 
тому є доцільним як 
антикризовий захід 
розвитку 
підприємства. 

Реінжиніринг 
розглядається як повна 
заміна всієї моделі 
підприємства, його 
структури, 
інституціональних норм 
і правил. Реінтеграція 
бізнес-процесів 
повністю замінює 
різноманітні форми 
поділу праці. 
Протиставлення 
реінжинірингу іншим 
сучасним формам, 
методам і інструментам 
удосконалювання 
системи управління 

Редизайн бізнес-
процесів Т. 
Дейвенпорта 

Є комбінацією 
реінжинірингу з 
методами 
поступового 
поліпшення якості 
процесів 

Дозволяє 
організувати 
безперервний процес 
удосконалення на 
основі моделювання 
бізнес процесів 

Відсутність єдиної 
методики, яку можна 
було б один до одного 
застосовувати на будь-
якому підприємстві. 
Обмеження в 
застосуванні творчого 
підходу 

Отже, з вищенаведеної таблиці дозволено зробити висновок, що обидва 

підходи до проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства мають 

певні обмеження. Це свідчить про необхідність продовження досліджень в 

цьому напряму для їхнього подолання. Існують інші методи, які можна 

розглядати або як окремі випадки реінжинірингу (якщо в основі цих методів 

лежить управління процесами), або як автономні концепції (якщо вони 

базуються на інших принципах). 

Нами поділяється думка Бабак О.А., стосовно того, що ключ до успіху – не 

у везінні, а в знанні й здібностях. Проте, варто пам’ятати, що при 

реінжинірингу бізнес-процесів постійно допускаються  одні і ті самі помилки:  

1. Спроба зафіксувати існуючий процес, тобто по суті не відбувається 

глобальне перепроектування бізнес-процесів, а проводяться незначні зміни, що 

не можуть суттєво вплинути на результат. 
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2. Увага не фокусується на бізнес-процесах - це, як правило, неправильно 

поставлена ціль перед початком реінжинірингу бізнес-процесів.  

3. Ігнорування всього, крім перепланування процесу. Реорганізація бізнес-

процесів приводить до змін різної якості: організації робочого місця, 

організаційної структури, керування – все, що  пов'язане із процесом, необхідно 

заново переосмислити для того, щоб одержати бажаний результат.  

4. Не приймаються до уваги цінності й переконання людей, тобто 

недостатньо просто запустити нові процеси, необхідно створити у 

співробітників мотиви, які достатні для участі їх в цих процесах.  

5. Перевага незначних результатів. Невеликі поліпшення приносять тільки 

шкоду, ускладнюють існуючий процес, внаслідок чого стає трудніше з'ясувати, 

як же він функціонує насправді.  

6. Тверді обмеження при постановці завдання.  

7. Спроби почати реорганізацію бізнес-процесів знизу. Будь-який бізнес-

процес виходить за межі підприємства, тому жоден керівник середньої ланки не 

має достатніх повноважень, щоб наполягати на зміні такого процесу.  

8. Брак ресурсів на проведення реорганізації бізнес-процесів. 

Підприємство не зможе досягти успіху при реінжинірингу бізнес-процесів, 

якщо не буде вкладати кошти, час та увагу кращих співробітників, включаючи 

особисту й безпосередню участь керівництва верхньої ланки.  

9. Спроба нікого не образити. При проведенні реінжинірингу виграють не 

всі співробітники, важливо не дати опору завалити усю справу [2]. 

Таким чином, основною особливістю реінжинірингу бізнес-процесів є 

орієнтація на корінну перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові 

зміни в тій або іншій сфері. У межах кожного з підходів до реінжинірингу 

бізнес-процесів застосовуються різні методики реалізації реінжинірингу на 

підприємстві (методика FAST, методика XEROX, бенчмаркінг, 

перепроектування бізнес-процесів, методика М. Хаммера і Дж. Чампі, методика 

Т. Дейвенпорта і Д. Шорта та ін.). Методичні підходи до перебудови бізнес-

процесів належать до комплексних методів вдосконалення діяльності й можуть 
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використовуватися залежно від розв'язуваного завдання у взаємозв'язку й 

взаємному доповненні.  

Таким чином, проведений аналіз дозволив виявити ряд суттєвих обмежень 

у використанні існуючих методичних підходів до реінжинірингу бізнес-

процесів. Також зауважимо, що всі ці методики не містять в собі 

загальноприйнятого способу аналізувати й визначати бізнес процеси. Отже, 

існує необхідність в розробці комбінованого підходу, який би, з одного боку, 

подолав ці обмеження, а з іншого – дозволив використовувати їх наявні 

переваги. Такий підхід повинен являти собою комплекс відповідних методів та 

інструментів з реінжинірингу бізнеспроцесів підприємства. 
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пацієнтів, ефективність з боку персоналу, ефективність з боку менеджменту. 

Для вирішення проблем в управлінні медичною установою і підвищення 

ефективності його роботи пропонується використовувати метод загального 

управління якістю (TQM). 
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Медичні заклади є складною і динамічною системою. Характер організації 

їх діяльності вимагає від менеджерів всебічного забезпечення управління, 

нагляду, а також координацію дій співробітників. У сфері охорони здоров’я, 

масштаби і складність завдань, які вирішуються для надання медичних послуг, 

настільки великі, що потребують злагодженого управління. Менеджери 

необхідні, щоб переконатися, що організаційні завдання виконуються 

найкращим чином для досягнення організаційних цілей і є наявність 

відповідних ресурсів, у тому числі фінансових і людських. При розгляді 

питання про роль управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я з 

глобальної точки зору, важливо відзначити, що різні країни можуть мати 

властиві лише їм проблеми, які істотно відрізняються від інших моделей 

охорони здоров’я. Наприклад, одна з основних проблем в управлінні 

людськими ресурсами в країнах, що розвиваються, в тому числі й в Україні є 

відсутність достатніх фінансових коштів для комплектації необхідного штату 

медичних працівників.  

Серед вітчизняних вчених, які досліджували ті чи інші елементи 

менеджменту в охороні здоров’я, є такі: О.В. Баєва, М. Білинська , З.С. Гладун, 

В.Ф. Москаленко , З.М. Мнушко, В.І. Журавель, Є.Є. Латишев, Т.М. Носуліч та 

ін. Проте питання управління медичними установами потребує постійного 

удосконалення методів управління, програми мотивацій та механізму, а також 

формування методології системи управління ефективністю діяльності медичної 

установи. 

Головним пріоритетом державної політики на сучасному етапі є 

збереження і зміцнення здоров'я населення. В даний час медичні установи 
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стають об'єктами підвищеної уваги. Важливим показником ефективності 

управління медичними установами є довіра населення до їх діяльності. 

В умовах економічної кризи в охороні здоров'я особливого значення 

набуває необхідність підвищення ефективності діяльності закладів охорони 

здоров'я, для чого потрібно впровадити нові форми, методи і моделі управління 

всіма ланками медичної установи як системи. В умовах дефіциту фінансових 

коштів економічна складова медичного обслуговування стає все більш 

значущою. Адміністрації установ охорони здоров'я прагнуть до мінімізації 

витрат, виявлення фінансових резервів, підвищенню доходу від платних 

медичних послуг. До основних засобів досягнення вищевказаних цілей 

відносяться вдосконалення методів організації та управління медичними 

організаціями, всебічний статистичний і фінансовий контроль медичних 

організацій, оптимізація лікувального процесу. 

Якість медичної допомоги залежить, з одного боку, від рівня розвитку 

первинної медико-санітарної служби, з іншого - від оснащеності медичних 

установ високотехнологічним обладнанням і матеріалами. І та, і інша область 

вимагають залучення кваліфікованих медичних кадрів, здатних приймати 

раціональні рішення, ґрунтуючись на науковому підході, ефективних 

менеджерів медичних установ, здатних забезпечити економічну і клінічну 

ефективність сучасних методів лікування. В даному контексті стає актуальним 

впровадження системи управління медичною організацією, що базується на 

сфері управління якістю. 

Менеджмент в охороні здоров'я - це наука управління, регулювання та 

контролю фінансовими, трудовими і матеріальними ресурсами охорони 

здоров'я. Мета менеджменту в охороні здоров'я - зниження втрат суспільства 

від захворюваності, інвалідності та смертності населення при наявних ресурсах. 

До основних особливостей управління охороною здоров'я відносять: особливу 

відповідальність прийнятих рішень, від яких залежить життя і здоров'я людей; 

труднощі, а іноді і неможливість передбачення віддалених наслідків, прийнятих 

рішень; труднощі, а іноді і неможливість виправлення неправильних рішень. 
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Завдання управління охороною здоров'я - це найбільш ефективне досягнення 

мети шляхом підвищення якості лікувально-профілактичних заходів та 

раціонального використання ресурсів охорони здоров'я[1].  

В охороні здоров'я, медичної діяльності управління орієнтоване на 

виробництво, розподіл, обіг, споживання медичних товарів і послуг, учасників 

цих процесів (персонал і організації, які здійснюють систему охорони здоров'я 

діяльність) і певною мірою - на пацієнтів - споживачів послуг. Медична 

діяльність є досить специфічною частиною невиробничої сфери, а медична 

послуга відрізняється від будь-якої іншої, але застосування теорії класичного 

менеджменту в охороні здоров'я можливо за умови внесення деяких коректив. 

Справедливість такого твердження доводиться вже наявним досвідом 

застосування методів менеджменту в організації управління у деяких (особливо 

недержавних) медичних установ. На тлі загальних тенденцій розвитку 

вітчизняного виробництва в бік застосування теорії і практики менеджменту в 

управлінні система охорони здоров'я дуже сильно відстає. Це обумовлено 

перекладом всієї медико-технічної діяльності на ринкову систему. 

Устаткування, медикаменти та витратні матеріали купуються за ринковими 

цінами, а фінансування знижується, незважаючи на введення медичного 

страхування і появи можливостей активного пошуку додаткових джерел 

фінансування[2].   

В основі низького рівня довіри громадян до системи охорони здоров'я 

лежать проблеми якості та доступності медичних послуг. 

Управління якістю - це безперервний процес впливу на надання медичної 

допомоги з метою забезпечення якості шляхом послідовної реалізації 

управлінських функцій [3]. Проблема забезпечення якості медичної допомоги 

прийнято вирішувати за допомогою контролю і оцінки якості, так як ці 

напрямки найбільш опрацьовані з позицій наявності достатньої нормативної 

бази, широкого кола наукових досліджень і публікацій, а також впровадження 

їх в практичну діяльність.  
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Таким чином, можна виділити основні проблеми, що виникають в процесі 

управління медичними установами на сучасному етапі: 

1. Проблема недофінансування. 

2. Низький рівень довіри громадян до системи охорони здоров'я. 

3. Проблеми якості та доступності медичних послуг. 

4. Дефіцит висококваліфікованих медичних кадрів. 

5. Низька управлінська кваліфікація керівників організацій охорони 

здоров'я. 

Отже, головними системо-утворюючими чинниками ефективного 

функціонування медичних установ є: 

- вдосконалення організаційної системи для забезпечення надання більш 

якісної безкоштовної медичної допомоги громадянам (в рамках державних 

гарантій); 

- забезпечення медичних установ достатньою кількістю 

висококваліфікованих медичних кадрів; 

- ресурсне забезпечення та розвиток інфраструктури закладів охорони 

здоров'я з використанням стандартизації та інноваційних підходів. 

Сучасні економічні умови диктують необхідність розгляду питань 

управління якістю медичної допомоги в таких аспектах: підвищення 

технологічності всіх процесів її надання, стандартизація та оптимізація вибору 

медичних технологій, застосування на практиці принципів доказової медицини, 

використання передових форм і методів інформатизації та організації. 

Поряд з цим застосовуються на практиці моделі управління, як правило, 

орієнтуються виключно на процес надання медичної допомоги і не враховують 

ті взаємопов'язані процеси і види діяльності організації охорони здоров'я, які 

прямо чи опосередковано беруть участь в процесі створення медичної послуги і 

впливають на її результат. Існуючі моделі спираються, в основному, на 

стандартизацію функціональних алгоритмів лікувально-діагностичного процесу 

і на методи контролю і оцінки якості медичної допомоги. В даний час 

залишаються недостатньо опрацьованими питання впровадження процесного 

підходу до управління в медичних установах, який дозволив би безперервно 
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підвищувати якість послуг, що надаються при наявних ресурсах і ефективно 

вирішувати поставлені завдання. Незважаючи на впровадження стандартів ISO 

9000, які визначають загальні вимоги до системи менеджменту якості будь-якої 

без винятку організації, механізми їх реалізації в установах охорони здоров'я до 

теперішнього часу не розроблені. 

Крім цього, систему управління якістю прийнято розглядати як 

підсистему, а не як цілісну систему управління медичним закладом, діяльність 

якого спрямована на підвищення задоволеності споживачів (пацієнтів), 

результативності процесів надання медичної допомоги та діяльності медичної 

установи в цілому. Пропоновані в даний час напрямки щодо підвищення рівня 

управління якістю медичних послуг в основному запозичені з досвіду 

промислового виробництва, яке зіткнулося з необхідністю термінового 

підвищення якості. За останні десятиліття багато медичних установ освоїли 

метод загального управління якістю (Total Quality Management - TQM) і досягли 

досить високих результатів [3]. 

Система TQM - це комплексна система, яка орієнтована на постійне 

поліпшення якості, мінімізацію виробничих витрат і на поставки точно в строк. 

В основі філософії TQM лежить принцип «поліпшення немає меж».Стосовно до 

якості діє цільова установка «прагнення до 0 дефектів», до витрат - «0 

непродуктивних витрат», до постачань - «точно в строк»; передбачається, що 

досягти цих меж неможливо, але формується установка, що до цього треба 

постійно прагнути і не зупинятися на досягнутих результатах. Ця філософія має 

спеціальний термін - «постійне поліпшення якості» (quality improvement). 

В системі TQM використовуються адекватні цілям методи керування 

якістю. Однією з ключових особливостей системи є використання колективних 

форм і методів пошуку, аналізу і вирішення проблем, постійна участь усього 

колективу в поліпшенні якості[4]. 

Підвищення ефективності роботи має на увазі вдосконалення ключових 

показників медичної та соціальної ефективності медичної організації, при 

цьому не можна применшувати значення фінансово-економічних показників. 

Існують різні підходи до визначення ефективності діяльності медичної 
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організації: ефективність з боку контрагентів, ефективність з боку пацієнтів, 

ефективність з боку персоналу, ефективність з боку менеджменту, і ці підходи і 

оцінки не завжди збігаються. З точки зору контрагентів підвищення 

ефективності може бути досягнуто за рахунок: 

- зниження числа скарг від пацієнтів, скорочення часу очікування 

прийому; 

- зниження вартості медичних послуг; 

- зниження кількості ліжко-днів (при наданні медичної допомоги в 

стаціонарних умовах іноді вартість дорогої операції може компенсуватися за 

рахунок скорочення загальної кількості днів перебування пацієнта в 

стаціонарі); 

- контролю обґрунтованості лікарських призначень пацієнту (в контексті 

порівняння ефективності роботи різних відділень). 

З точки зору пацієнтів ефективність може забезпечувати: 

- зростання якості обслуговування пацієнтів; 

- скорочення числа скарг; 

- зниження терміну очікування госпіталізації; 

З точки зору персоналу підвищити ефективність можна за допомогою: 

- скорочення часу прийому одного пацієнта; 

- оптимізації вимог до якості надання медичних послуг; 

- оптимізації вимог до обґрунтування призначень; 

- збільшення чисельності середнього медичного персоналу; 

- забезпечення комфортних умов роботи і розвитку системи мотивації. 

Ефективність з точки зору менеджменту можна оцінити за такими 

показниками: 

- динаміка рівня якості медичних послуг; 

- динаміка прибутку від надання платних медичних послуг; 

- динаміка основних техніко-економічних показників; 

- плинність кадрів. 

В умовах дефіциту фінансових коштів особливо важливим є створення 

команди хороших лікарів і забезпечення низької плинності кваліфікованих 
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кадрів, а в ідеалі-її відсутності. Висококваліфіковані лікарі завжди затребувані, 

і в разі їх звільнення частина пацієнтів може бути втрачена. Важливо 

забезпечити лікарям гідний рівень компенсації трудових витрат, який би 

знаходився в прямій залежності від результативності роботи. Велику роль 

також відіграють комфортні умови роботи (наприклад, гнучкий графік) і 

здоровий психологічний клімат в колективі. Функціональні обов'язки лікаря 

повинні бути чітко визначені, а також створені можливості для його 

професійного зростання. 

Необхідно залучати персонал медичної організації в процес прийняття 

управлінських рішень, це дасть можливість кожному члену колективу 

зрозуміти своє місце в організації, самореалізуватися і прагнути до 

саморозвитку. Незважаючи на зростаюче безробіття, в даний час на ринку праці 

спостерігається дефіцит висококваліфікованих медичних кадрів. Тому 

необхідно підвищувати кваліфікацію лікарів і медсестер не тільки за рахунок 

бюджетних коштів, а й за рахунок прибутку, від надання платних послуг. 

Таким чином, для вирішення проблем в управлінні медичною установою і 

підвищення ефективності його роботи доцільно використовувати метод TQM. 

Він пропонує комплекс загальних принципів, на основі яких медичні 

працівники можуть створити ефективний і високотехнологічний медичний 

заклад, який стане потужним, що працюватиме на порядок краще, ніж 

працював в минулому. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ 

ІМІДЖУ МЕНЕДЖЕРА  

Стаття присвячено розгляду факторів формування іміджу менеджера. 

Доведено, що спеціальна, соціальна, комунікативна, особистісна та 

індивідуальна компетентності впливають на формування іміджу управлінця. 

Охарактеризовані методи підвищення професійної компетентності та іміджу 

менеджера. 

Ключові слова: менеджер, імідж, професійна компетентність, 

тренінг,компетенція.  

Рівень підготовленості до практичної діяльності менеджера стає 

найважливішим фактором успішності бізнесу та якості надання виробничих 

послуг. В зв’язку з цим змінюється характер професійної діяльності, її 

структура, зміст, принципи, а також структура, умови й вимоги до професійної 

підготовки спеціалістів. Сучасний менеджер зможе здійснювати 

конкурентоспроможну діяльність за умов глибокого опанування знаннями в 

галузі економіки, менеджменту, глобальних інформаційних технологій, 

володіння декількома іноземними мовами, а особливо – навичками практичної 

та економічної психології. 

Саме цим пояснюється наша увага до проблеми формування професійної 

компетентності менеджера, що прямо пов’язано із динамічним розвитком 

професійних вимог, розширенням полі функціональності діяльності. 

Проблемами професійної компетентності займалися вітчизняні вчені: 

Э.Ф.Зеєр, Е.А. Климова, І.А. Зимня, Т. Пархоменко, Л.Г.Семушина, В. Лях, 

Б.Ф. Ломов, Я.Л. Казарницькова та ін. 

Ряд авторів розглядає компетентність (компетенцію) як складові частини 

загальної компетентності людини (фахівця). Так, наприклад, С.Чернова у 
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визначенні співвідношення понять «компетентність» і «компетенція» займає 

позицію, згідно з якою під компетентністю розуміється характеристика 

особистості, яка означає володіння сукупністю певних компетенцій [2, с.234]. 

Компетенція – єдність знань, досвіду, здатності діяти і навичок поведінки 

індивіда, що визначаються заданістю ситуації. При такій інтерпретації 

компетентність включає в себе різного роду компетентності та (або) 

компетенції.  

«Компетентна» у своїй справі людина (від лат. сompotents – відповідний, 

здатний) означає «обізнана, що є визнаним знавцем у якому-небудь питанні, 

авторитетна, повноправна» [1, с. 302]. 

Професійна компетентність – якість, властивість або стан фахівця, що 

забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну й духовну відповідність 

потребам, вимогам, вимогам певної професії. Спеціальності, спеціалізації, 

стандартам кваліфікації, займаної або службової посади, яку він обіймає. 

Складові професійної компетентності – набір складових, які відповідають 

стандартам кваліфікації по даній спеціальності й визначальній професійній 

компетентності фахівця. 

Трифонов Е.В. виділяє такі складові, на основі яких формулюються 

головні загальні якості, необхідні фахівцеві-професіоналу: 

1. Духовна компетентність. Розуміння сенсу та мети життя, його цілей, 

ієрархії ідеалів, відношення до професійної діяльності в умовах даного виду 

праці. 

2. Психологічна компетентність. Наявність здатностей, знань, умінь і 

навичок ефективного самоврядування психікою, її організації в умовах 

фізичного й соціального середовища діяльності. Наявність здатностей, знань, 

умінь і навичок ефективного керування психікою підлеглих в умовах даного 

виду праці. 

3. Загальна фізична компетентність. Наявність здатностей, знань, умінь і 

навичок ефективного самоуправління фізичним станом організму та керування 

фізичним станом організму підлеглих. 
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4. Інтелектуальна компетентність. Наявність спеціальних наукових знань, 

умінь, навичок по конкретній спеціальності, спеціалізації, службовій посаді. 

5. Технологічна компетентність. Наявність умінь і навичок фізичної 

діяльності за фахом, роботи з технічними засобами діяльності в системі 

«людина-машина» в умовах даного виду праці. 

6. Соціальна компетентність. Наявність здатностей, знань, умінь і навичок 

ефективної взаємодії як у ролі підлеглого з керівниками, так і у ролі керівника 

з підлеглими. Наявність здатностей, знань, умінь і навичок керування трудовим 

колективом, формування й підтримки нормального соціально-психічного 

клімату в колективі [3, с.12]. 

Метою цієї роботи ми визначаємо характеристику поняття "професійна 

компетентність", визначення особливостей цього багатогранного поняття, а 

також знахождення шляхів покращення рівня професійної компетентності і, як 

наслідок, іміджу відповідного менеджера, як для окремої особистості, так і в 

масштабі підприємства. 

Професійна компетентність – якість, властивість або стан фахівця, що 

забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну й духовну відповідність 

потребам, вимогам певної професії, спеціальності, спеціалізації, стандартам 

кваліфікації, займаної або службової посади, яку він обіймає. 

Слід відзначити, що компетентність – складна, багатоаспектна категорія, 

яка найбільш повно і всебічно характеризує фахівця-професіонала.  

На формування професійно компетентного менеджера впливають наступні 

якості: 

1) підприємництво – це вміння у будь-яких економічних та виробничих 

умовах організовувати таким чином виробництво, щоб воно було прибутковим, 

це вміння заробляти гроші (передбачає творчий підхід до роботи; рішучість; 

вміння раціонально організовувати працю; забезпечувати самоорганізацію 

трудового колективу; вміння створювати сприятливий психологічний 

мікроклімат, встановлювати ділові відносини, вміти вести переговори; 

здатність ефективно діяти в умовах економічного ризику); 
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2) лідерські якості – це вміння взяти на себе відповідальність за колектив і 

повести його за собою; 

3) професійна компетентність – це бездоганне володіння навичками та 

знаннями у вибраній професійній сфері; 

4) особисті якості ( гнучкість; високі життєві ідеали; гуманізм; чесність і 

правдивість; справедливість і об'єктивність; воля і мужність; розвинуте почуття 

обов'язку і відповідальності; тактовність у взаємовідносинах; емоційна 

стриманість; ввічливість); 

5) педагогічні якості (уміння здійснювати навчання підлеглих, розвивати 

потрібні професійні навички персоналу, організовувати загальнокультурне, 

естетичне, фізичне виховання, чітко та логічно формулювати розпорядження, 

аргументувати свої погляди) [4]. 

Основними методами розвитку професійної компетентності як методу 

підвищення іміджу менеджера є: тренінг (індивідуальний та груповий), 

коучинг, сімейне виховання, саморозвиток навичок сприйняття та контролю 

власних почуттів, практика надання та отримання ефективного зворотного 

зв’язку. Доцільними способами розвитку професійних компетенцій саме 

управлінця є:  

 тренінги  (особистісного росту, ефективної комунікації, ефективності 

лідера тощо) у середовищі компанії; 

 коучинг – інструмент особистісного та професійного розвитку. Джерела 

коучингу лежать у спортивному тренерстві, позитивній, когнітивній та 

організаційній психології, в уявленні про усвідомлення життя й можливостях 

постійного й цілеспрямованого розвитку людини; 

 саморозвиток навичок сприйняття та контролю власних емоцій. Він 

досягається шляхом постійного самоконтролю та аналізу власних почуттів, 

особливо під час стресових ситуацій. Саморозвиток є ключовим методом 

розвитку менеджера. Він має внутрішній і зовнішній напрям; 

 ефективний зворотній зв’язок. Вміння отримувати та надавати зворотній 

зв’язок – це важливіші комунікативні навички менеджера. 
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Іншим аспектом є досвід та практика взаємовідносин з оточуючим 

середовищем, в даному випадку з підлеглими, управлінським складом одного 

рівня, та вищого рівня. Для успішного розвитку професійних компетенцій в 

організації найбільш переважним є метод тренінгу. Використовуючи цей 

підхід, можна добитися еволюційного прориву в організації, оскільки він 

включає декілька найважливіших етапів розвитку емоційного інтелекту, які є 

практично недосяжними у разі традиційного навчання. 

Професійна компетентність менеджера – це важливий аспект його 

професійної культури, здатність до здійснення стратегічних, аналітичних, 

організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих, контрольних функцій та 

ефективної самореалізації в умовах практичної діяльності на підставі 

спеціальних знань, умінь, цінностей, необхідних для професійної діяльності у 

будь якій сфері. В системі професійної компетентності необхідно також 

розглядати соціально-психологічну компетентність. 

Отже, під професійною компетенцією фахівця розуміється здатність 

вирішувати проблеми професійного характеру, яка ґрунтується на сукупності 

предметних знань, навичок, умінь і цінностей, отриманих під час навчання, і 

сприяє саморозвитку особистості у процесі професійної діяльності.  

Таким чином, як ми бачимо, професійна компетентність менеджера – це 

системне, комплексне та багатогранне поняття, що включає в себе 

підприємницькі та лідерські якості, професійні знання та вміння, особисті та 

педагогічні якості, а також соціально-психологічну компетентність. 
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ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ 

У статті розглянуто організаційний механізм управління розвитком готелю як 

сукупність адміністративних складових, способів і методів цілеспрямованого 

впливу організаційних відносин під дією зовнішнього і внутрішнього , а 

економічний механізм підприємства  як сукупність економічних методів, 

способів, форм, інструментів, важелів впливу на економічні відносини й 

процеси підприємства. Автор доводить, що кожен готель має розвиватися за 

власними принципами управління залежно від розміру, типу та категорії 

готелю. Одним з напрямів удосконалення організаційно-економічного механізму 

управління готелем є удосконалення його організаційної структури.  

Ключові слова: готель, організаційний механізм, економічний 

механізм,організаційна структура, тип готелю. 

Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні 

характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на 

користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак 

комплексності, взаємодоповнюваності процеси у зовнішньому середовищі. Ці 

явища обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і 

методів стратегічного управління.  

Значний доробок у розробку питань побудови ефективного механізму 

управління підприємствами готельного господарства внесли дослідження 
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українських і зарубіжних учених: Л. Лук’янова, І. Мініча, Г. Муніна,  

О. Мусакіна, Н.Корж, Л. Нечаюк, Х. Роглева, С. Руденко, А. Саак, В. Федорченко, 

О. Чудновського, М. Якименка та інших.  Разом з тим, в роботах зазначених 

авторів не залишаються відкритими питання щодо особливостей удосконалення 

організаційно-економічного механізму управління розвитком готелів.  

Тому, розглядаючи умови функціонування та управління розвитком 

готелів в Україні доцільно звернути увагу на таке.  

По перше, готелі належать до складних соціально-економічних систем, 

всередині яких виділяють дві складові: виробництво послуг та управління, 

кожна з них взаємодіє між собою і підпорядкована між собою [1].  

Поняття «готельне господарство» пройшло певну еволюцію. Спочатку 

воно було пов’язано з господарською діяльністю, яка передбачала надання 

платних послуг з розміщення в готелях [3].  

У першому випадку - це надання послуг лише з проживання, у другому – 

проживання, харчування, та додаткові послуги. На початковому етапі свого 

розвитку готельне господарство визначало діяльність окремих підприємств і в  

першу чергу готелів, які надавали послуги з проживання. Існує декілька 

трактувань поняття «готель». 

Посилаючись на ДСТУ 9268:2003. Послуги туристичні, до готелів та 

аналогічних засобів розміщування відносять такі, що складаються більше ніж з 

семи номерів: мають єдине керівництво; надають готельні послуги, зокрема 

обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і 

санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних 

послуг та наявного устаткування і не входять до категорії спеціалізованих 

закладів. Як видно, з наведених даних зміст терміну «готель» відрізняється 

своєю різноманітністю, що свідчить про необхідність його більш чіткого 

визначення і закріплення на законодавчому рівні.  

По третє, як було вказано раніше, разом з підприємствами готельного 

господарства працюють інші, які надають послуги з тимчасового проживання, 

але вони для них не є основними. До таких підприємств належать санаторії, 

пансіонати, будинки відпочинку, тощо [1].  
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Особливістю галузі готельного господарства є надання послуг з 

проживання і харчування, які для них є основними. Тому, розкриваючи 

економічну сутність діяльності підприємств готельного господарства, а у 

подальшому і особливості управління їх розвитком, слід звернути увагу і на її 

нематеріальний характер. Для готельного господарства характерно не 

виробництво конкретного продукту, як результату господарської діяльності, а 

надання особливого виду послуг. Реалізація послуг неможлива для готельних 

підприємств за відсутністю матеріальної складової. Лише за умов експлуатації 

належної матеріально-технічної бази підприємств готельного господарства 

можливо досягти високої якості готельних послуг. Тому формуючи 

організаційно-економічний механізм розвитку підприємств готельного 

господарства варто враховувати і цей факт.  

По четверте, на законодавчому рівні господарську готелів України 

регламентує комплекс законодавчих та нормативних актів, система 

основоположних, галузевих міжнародних, міждержавних та національних 

стандартів, а також стандарти готельних підприємств. Це перш за все 

Конституція України, Закони України «Про туризм», «Про підтвердження 

відповідності», Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і 

сертифікацію», Державні стандарти України «Послуги туристичні, 

класифікація готелів», «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні 

вимоги», а також «Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг». Але 

навіть наявність широкого переліку законів, постанов, інструкцій поки що не 

дозволяє у повному обсязі регулювати надання якісних послуг в готельних 

підприємствах. На це впливає цінова політика готельних підприємств України, 

яка хоча і наближається до найвищих, проте їй не відповідає застаріла 

матеріально-технічна база; відсутність достатньої кількості кваліфікованих 

кадрів; недостатнє фінансування галузі. Вирішення існуючих проблем 

пов’язано з необхідністю удосконалення механізму регулювання цін на послуги 

в Україні, яку держава проводить через систему стандартизації і сертифікації 

послуг.  
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По п’яте, функціонування механізму управління розвитком повинно 

повністю забезпечуватися адміністрацією підприємства. Керуючий орган має 

здійснювати безперервний контроль, координацію і коригування діяльності 

працівників на підвідомчій ділянці з метою своєчасного одержання заданого 

результату. Система управління підприємством  єдиний механізм, кожна ланка 

якого виконує відповідну функцію, яка є взаємозалежною з функціями інших 

ланок. Саме тому, організаційно-економічний механізм управління розвитком 

готельного підприємства варто розглядати як складову (найбільш активну 

частину) системи управління, що забезпечує вплив на ті чинники, від стану 

яких залежить результат діяльності керованого об'єкта.  

Відповідно до цього, кожне готельне підприємство має розробляти свої 

власні принципи управління розвитком залежно від розміру, типу та категорії 

готелю. 

Науковість як принцип управління включає в себе використання сучасних 

наукових розробок для забезпечення соціально-економічного ефекту; 

конкретність та системність охоплюють всі сфери роботи з персоналом та 

враховують взаємозв’язок та взаємозалежність окремих її складових, 

економічних, організаційних, соціальних та інших аспектів, позитивних та 

негативних впливів деяких кадрових заходів тощо; економічність забезпечує 

окупність витрат на заходи з управління персоналом.  

По шосте, процес управління розвитком і виконання робіт в індустрії 

гостинності має відбуватися в рамках організаційної структури готелю, 

ресторану та іншого підприємства сфери гостинності. Організаційна структура 

– це модель взаємин між посадами в компанії індустрії гостинності і між її 

працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою 

яких діяльність компанії планується, організовується, стимулюється і 

контролюється, і додає форму  компанії та забезпечує її відповідною базою для 

організаційного процесу і виконання робіт [2]. Так, Корж Н.В. визначає 

організаційну структуру як ефективність виконання ключових функцій 

працівників, визначення їх підзвітності, забезпечення належних зусиль з боку 
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персоналу, виділяючи при цьому в організаційній структурі готелю рівні 

управління, ланки (відділи) і зв’язки [3]. 

Крім того, варто зазначити, що організаційна структура у готельних 

підприємствах залежить від їх місткості і типу. Наприклад, у великих готелях 

організаційна структура розгалужена і забезпечує можливість оптимального 

управління різними функціональними напрямками, а у готелях низької та 

середньої місткості вона представляється мінімальним набором служб, що 

забезпечують основні готельні послуги.  

У досвіді управління готельними підприємствами існують такі типи 

організаційних структур управління [3]: лінійна; функціональна; лінійно-

функціональна; продуктова; матрична. Але найбільш поширеними для ПГГ 

України є лінійна та лінійно-функціональна, які не сприяють створенню 

ефективного організаційно-економічного механізму управління їх розвитком. 

Саме тому, одним з напрямів удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління готельним підприємством залишається і удосконалення 

його організаційної структури. Це, у свою чергу, взаємопов’язано з вирішенням 

ще однієї важливої проблеми, яка існує нині у готельному господарстві України 

– формування класифікації підприємств готельного господарства за розмірами. 

Наразі у світі відсутні універсальні правила такого розподілу. Єдиною ознакою, 

яка є загальною - їх місткість, тобто кількість номерів і місць. Виходячи з цього 

окремі автори трактують по-різному такий розподіл засобів розміщення. Так С. 

Медлік і Х. Інграм застосовують терміни «малий готель» до підприємств з 

невеликою кількістю місць, «великий готель» - до підприємств з декількома 

сотнями місць і номерів, а «середній готель» до підприємств, що займають 

проміжне місце між двома попередніми типами. При цьому зберігається 

відповідність до розділення у галузі готельного господарства конкретної  

країни [5].  

Відповідно до класифікації ВТО засоби розміщення розділяються за 

такими ознаками: малими вважаються підприємства з кількістю номерів до 30 і 

це є обов’язковим критерієм, який враховує кожна окрема країна. Так у США 
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до малих готелів належать такі підприємства з кількістю номерів до 100, що 

відповідає приблизно 150 місцям; середні - до 500 номерів, що складає 750 800 

місць; великі - більше 500 номерів [3]. Разом з тим є готелі-гіганти, які 

нараховують до 2500 номерів. Слід зазначити, що у США існує також 

класифікація залежно від кількості працюючих (за американськими 

міжгалузевими балансами), що зайвий раз підтверджує різницю у підходах до 

класифікації за розмірами. Згідно з нею засоби розміщення розподіляють на 

чотири групи: великі, які нараховують до 50 осіб і більше; середні  у межах від 

10 до 49 працюючих; малі - до 9 працюючих [3]. Окремою групою виділяють 

малі підприємства без найманих працівників.  

Суттєво відрізняється класифікація за розмірами засобів розміщення 

Європейських країн. Для Західної Європи характерною ознакою малих готелів 

є наявність до 100 місць, середніх  до 200 і великих - більше 200 місць. Іншу 

картину спостерігаємо для підприємств готельного господарства Східної 

Європи: малі готелі – 120-150 місць, середні - до 500 місць і великі � більше 

500 місць. Як свідчать, наведені вище дані у класифікації підприємств 

готельного господарства у США і Європейських країнах існують певні 

розбіжності, як у визначенні критеріїв (місця, номери, працюючі), так і їх 

кількості [3].  

Нині в Україні спостерігається економічне реформування, яке 

супроводжується процесами демонополізації та розукрупнення підприємств, а 

також формування нових виробничих зв’язків між підприємствами. За таких 

умов лідерами стають великі підприємства, які володіють значним досвідом у 

сфері менеджменту і маркетингу, мають висококваліфіковані кадри [3]. Це 

обумовлює реформування готельного господарства України, що 

супроводжується необхідністю створення якісно нових відносин між об’єктами 

виробничої сфери.  

По сьоме, особливістю функціонування та розвитку підприємств 

готельного господарства України є ще й те, що процес відбувається в умовах 

трансформації економіки нашої держави. Це обумовлює існування різних за 
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майновим статусом підприємств готельного господарства. але нині не 

вирішеною залишається проблема зміни форми власності підприємств 

готельного господарства. В Україні до 39,8% готелів перебувають у державній 

та комунальній власності, це в основному великі і значна кількість середніх 

підприємств [1], що значно впливає на їх розвиток.  

У той же час низька прибутковість і високий регуляторний тиск не 

дозволяють власникам готельних підприємств розглядати такий бізнес як 

основний. Найчастіше в Україні його поєднують з іншими сферами діяльності.  

Лише за умови приватизації готельних підприємств можливо підвищити 

якість управління підприємствами готельного господарства у цілому, та їх 

розвитком зокрема.  

І нарешті, як засвідчують основні положення низки законодавчих та 

нормативно-методичних документів прийнятих КМУ та ВР України 

пріоритетним напрямом розвитку економіки України є створення сприятливих 

умов для розвитку туристичної галузі та її складової – готельного господарства. 

Особливу увагу Держава приділяє регіональному розвитку. На місцях органами 

державної виконавчої влади у галузі туризму і готельного господарства 

створюються відповідні структури і підрозділи у складі органів державної 

виконавчої влади, на рівні міст, районів та областей, які безпосередньо 

займаються питаннями регіонального розвитку, і зокрема розвитком 

туристичної галузі та готельного господарства 

Таким чином, в умовах сьогодення, з метою удосконалення існуючого 

організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств 

готельного господарства, особливої уваги набувають дослідження реального 

стану функціонування та управління даними видами підприємств 
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УПРАВЛІННЯ 

У статті досліджено основні напрямки соціального розвитку підприємства, 

виділено дві групи факторів, що впливають на соціальне середовище 

підприємства, досліджено діагностування соціального середовища 

підприємства і складання на цій основі соціального паспорта підприємства, 

розробка плану і програм соціального розвитку, контроль їх виконання. 

Ключові слова: соціальний розвиток, соціальне середовище, соціальний 

паспорт, програма соціального розвитку, підприємство. 

Успішна діяльність будь-якої організації залежить від високої 

результативності спільної праці зайнятих в ній працівників, від їх професійної 

підготовки, кваліфікації, від того, наскільки умови праці та побуту сприяють 

задоволенню матеріальних і духовних потреб людей. Важливим об’єктом 

управління підприємством як цілісної системи в сучасних умовах виступає 

розвиток соціальної підсистеми. Цю підсистему утворює сам персонал з його 
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відмінностями за демографічними і професійно - кваліфікаційними ознаками, 

соціальна інфраструктура організації і все те, що так чи інакше визначає якість 

життя працівників, тобто ступінь задоволення їх особистих потреб за 

допомогою праці на даному підприємстві. 

Соціальний розвиток підприємства передбачає якісні зміни на краще в її 

соціальному середовищі, в тих матеріальних, суспільних і духовно – моральних 

умовах, в яких працівники підприємства трудяться і живуть. 

Основними напрямками соціального розвитку підприємства виступають: 

- удосконалення соціальної структури персоналу, його демографічного і 

професійно - кваліфікаційного складу, в тому числі регулювання чисельності 

працівників, підвищення їх загальноосвітнього і культурно-технічного рівня; 

- покращення ергономічних, санітарно-гігієнічних та інших умов роботи, 

охорони праці та забезпечення безпеки працівників; 

- стимулювання ефективної праці, ініціативного і творчого ставлення до 

справи, групової та індивідуальної відповідальності за результати діяльності; 

- створення і підтримка в колективі здорової соціально-психологічної 

атмосфери, оптимальних міжособистісних і між групових зв’язків, що 

сприяють розкриттю інтелектуального і морального потенціалу кожної 

особистості, задоволеності спільною працею; 

- забезпечення соціального страхування працівників, дотримання їх 

соціальних гарантій і громадянських прав; 

- зростання життєвого рівня працівників та членів їх сімей, задоволення 

потреб у житлі і побутовому влаштуванні, різноманітних послугах, повноцінне 

використання дозвілля. 

Можна виділити дві групи факторів, що впливають на соціальне 

середовище організації. 

Перша група чинників є зовнішньою по відношенню до підприємства. До 

цих факторів можна віднести рівень розвитку економіки країни в цілому, і в  

регіоні; основні напрямки і зміст соціальної політики держави. Безсумнівно, 

значний вплив на соціальний розвиток підприємств здатен надавати також 



207 

духовно-моральний стан суспільства, яке визначає особливості трудової моралі, 

трудову етику. 

Друга група факторів відноситься до внутрішнього середовища 

підприємства, серед них можна відзначити наступні: 

- матеріально-технічні та організаційно-економічні можливості 

підприємства: його розміри, територіальне розташування, профіль 

виробництва, обсяг продукції, що випускається ( послуг), стан основних фондів 

і технічний рівень виробництва, зміст та організаційні форми трудового 

процесу, форма власності, фінансове становище, ділова репутація; 

- стан соціальної інфраструктури, що включає комплекс об’єктів, 

призначених для життєзабезпечення працівників підприємства та членів їх 

сімей, задоволення соціально-побутових, культурних та інтелектуальних 

потреб; 

- рівень соціальної захищеності працівників, забезпечується заходами по 

соціальному страхуванню, дотримання соціальних гарантій встановлених 

чинним законодавством, колективним договором і індивідуальними трудовими 

договорами; 

- стан умов і охорони праці, що включають технічну озброєність праці, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, рівень важкості праці, забезпеченість 

засобами індивідуального захисту, безпека праці, наявність і зручність 

побутових приміщень; 

- система мотивації і стимулювання праці, матеріальну винагороду праці та 

сімейні бюджети. Даний фактор визначається формами і видами, а також 

розмірами винагород за працю, а також розмірами і структурою дохідної та 

видаткової частин сімейних бюджетів працівників підприємства; 

- зміст роботи, визначається складністю її виконання, можливостями 

творчості, застосування працівниками своїх знань, досвіду, здібностей у 

існуючих умовах; 

- рівень розвитку міжособистісних відносин з представниками 

адміністрації, з колегами по роботі; 
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- стан організаційної культури, що включає прийняті на підприємстві 

соціальні норми і цінності; 

- в неробочий час, структура його використання і способи проведення 

дозвілля істотно впливають на спосіб життя працівників, їх моральні цінності, 

громадянську позицію. 

Перераховані вище фактори визначають зміст необхідних змін соціального 

середовища підприємства, спрямованих на раціональне використання 

потенційних можливостей підприємства, досягнення його головних цілей. 

Управління соціальним розвитком підприємства становить сукупність 

способів, прийомів, процедур, що дозволяють вирішувати соціальні проблеми 

на основі наукового підходу та знань закономірностей протікання соціальних 

процесів, точного аналітичного розрахунку і соціальних нормативів. Воно являє 

собою організаційний механізм планомірного і комплексного впливу на 

соціальне середовище, використання різноманітних факторів, що впливають на 

це оточення. 

Складовими процесу управління соціальним розвитком підприємства 

можуть виступати: діагностування соціального середовища підприємства і 

складання на цій основі соціального паспорта підприємства, розробка плану і 

програм соціального розвитку, контроль їх виконання. 

Діагностика соціального середовища підприємства та рівня 

конкурентоспроможності персоналу дозволяє визначити фактори, що 

впливають на формування і задоволення потреб працівників в галузі 

соціального розвитку. Для створення інформаційної бази, що підлягає аналізу в 

процесі діагностики, можуть використовуватися поряд зі статистичними 

соціологічні методи (анкетування, інтерв’ю працівників, експертне опитування 

керівників). 

Важливим інструментом управління соціальним розвитком підприємства 

може служити організаційний і кадровий аудити, змістом яких є оцінка 

відповідності структурного та кадрового потенціалу підприємства його цілям і 

стратегії розвитку. Зазвичай аудит проводиться з метою підготовки до 
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прийняття стратегічних рішень про розвиток бізнесу, розробки програми 

реформування підприємства. На наш погляд, результати кадрового аудиту 

можуть використовуватися і з метою вдосконалення соціальної підсистеми 

підприємства. 

Основним методом управління соціальними змінами на підприємстві є 

планування соціального розвитку. Соціальне планування почало активно 

розвиватися з середини 60-х років ХХ-го століття в рамках найбільших 

виробничих об'єднань і підприємств.  

Через 20 років, плани соціального розвитку стали обов’язковими для всіх 

галузей народного господарства. У період реформування економіки в 90-ті роки 

елементи планування в діяльності підприємств були зведені до мінімуму. В 

умовах виживання питання соціального розвитку стали не актуальними. В 

останні роки в багатьох виробничих організаціях робота в області планування 

різних сторін діяльності була відновлена і набула якісно нового змісту. В 

основу планування соціального розвитку підприємств повинен бути 

покладений нормативний принцип, що означає, що планове завдання з розвитку 

і вдосконалення якого визначається на основі зіставлення фактичного стану з 

деякою нормативною величиною, що представляє собою конкретну кількісну 

міру досягнення визначеної соціальної мети. На жаль, питання нормування 

соціального розвитку поки не отримали належної наукової розробки. 

Отже, поки найбільш розроблена в цьому плані система державних 

соціальних стандартів, закріплених відповідними нормативними актами. Тому 

одним із першочергових завдань у сфері управління соціальним розвитком 

підприємства є розробка науково обґрунтованих нормативів, які повинні 

використовуватися при діагностиці стану і розробці планів соціального 

розвитку підприємств. 
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У статті розглянуто експортну політику підприємства, шляхи її 

використання на сьогоднішній день. Розкрито зв'язок між експортною 

стратегією та експортною політикою загалом. Визначено важливість 

сприяння держави на експортну політику підприємств.  
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За сучасних умов  в українській економіці спостерігається тенденція до 

стриманого зросту об’ємів експорту підприємств, який спричинений 

суперечливими економічними, політичними, організаційно-правовими 

процесами, які відбуваються в Україні, з огляду на нестабільні ділові та торгові 

відносини з деякими країнами, тому перед підприємствами гостро поставлене 

питання пошуку способів підвищення ефективності експортної діяльності і 

розробки нових стратегій по управлінню експортом, а також аналізу їх 

реалізації.   

Питання розробки та запровадження експортних стратегій сьогодні 

активно вивчається вченими зі всього світу. Значення розробки стратегій 

експорту та взагалі зовнішньоекономічної діяльності підприємств у своїх 
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роботах досліджували З.Н. Бочаєва, І.В. Бураковський, А.І. Кредісова,  

Т.М. Циганкової, Т.М. Мельник, Яковець Ю.В.  

Ряд науковців зосереджують свою увагу на окремих аспектах. Так, Мунько 

М.М. досліджує роль внутрішнього ринку та експорторозширювального 

розвитку в економічному зростанні, Хоменко Т.М. – місце України на 

міжнародному експортному зерновому ринку, Євдокимова Ю. І. – роль, місце 

та значення малого і середнього підприємництва в експортноорієнтованій 

стратегії розвитку України тощо. 

Метою статті є дослідження впливу створення експортної стратегії на 

експортну політику підприємства загалом та аналіз особливостей її сучасного 

використання.  

Експортна діяльність підприємств займає дуже важливе місце у розвитку 

держави, тому досить велика увага приділяється науковцями до вивчення 

проблем, які виникають в ході її здійснення.  

До основних мотивів здійснення підприємствами експортної діяльності 

традиційно відносять:  

- створення позитивного іміджу підприємства на вітчизняному ринку 

(стереотип  «європейських стандартів»);  

- розширення ринків збуту з метою збільшення очікуваної норми доходу та 

максимізації прибутку;   

- можливість перерозподілу комерційного ризику, що зумовлює 

підприємство здійснювати пошук нових партнерів за межами локального 

ринку[1, с. 214]. 

Для приведення до загального вигляду і оцінки експортної політики 

виробничих підприємств важливо визначити найбільш значущі домінанти, що 

впливають на систему її проведення. Вони визначаються стратегічними і 

тактичними цілями роботи конкретного підприємства, тобто проводиться аналіз 

наступних складових: потенціал закордонного ринку, зовнішньоекономічна 

політика країн-імпортерів, конкурентна перевага підприємства, система 

своєчасного і адекватного відображення ситуацій на зовнішніх ринках, система 
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синхронізованою роботи всіх ланок підприємства, що виконують експортні 

функції. 

Експортна політика українських підприємств повинна носити 

довгостроковий характер. Це вимагає постановки чітких цілей і формування 

стратегічних напрямів її розвитку. 

На мою думку, створення правильної стратегії експорту на підприємстві 

впливає на ведення експортної політики загалом. А отже, велику уваги варто 

приділяти саме створенню комплексного плану експортної діяльності фірми, 

для забезпечення ефективного виведення продукції на зовнішній ринок. 

Стратегічні напрями повинні передбачати:  

- відповідність продукції стандартизації та сертифікації зарубіжних країн; 

- оптимізацію цінових умов 

- подолання основних експортних перешкод; 

- обмеження впливу зовнішніх негативних чинників на вихід продукції на 

зарубіжний ринок; 

- вдосконалення внутрішнього середовища підприємства, шляхом 

введення інновацій та покращення якості продукції та авторитета фірми; 

- спрямованість на довгострокову перспективу. 

У сучасних умовах рішення проблеми розвитку й особливо ефективної 

реалізації можливостей експортного потенціалу України залежить не тільки від 

економічної ситуації в країні, але і тісно пов'язано зі змінами, що відбуваються в 

світогосподарському середовищі. У цьому зв'язку при розробці експортної 

політики країни необхідно враховувати об'єктивні зміни в геоекономічній і 

геополітичній ситуації у світі, інтереси окремих країн-партнерів по 

зовнішньоекономічних зв'язках, міжнародні правові норми і правила торгівлі, 

конкурентні переваги своєї країни і її провідних підприємств, які активно беруть 

участь (або здатні брати участь) у світовому торгово-економічному 

співробітництві. Таким чином, успіх у реалізації експортного потенціалу може 

бути досягнутий лише при орієнтації галузевих комплексів і підприємств на 

випуск тих видів конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій 

і послуг, що зможуть знайти свої «ніші» на зовнішніх ринках [2 с. 87]. 
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На сьогоднішній день, стратегія експортної діяльності може бути 

реалізована лише за умови врахування вимог зовнішнього середовища та 

наявності внутрішнього потенціалу для забезпечення відповідності між 

внутрішнім потенціалом та вимогами зовнішнього ринку. Тому, в деяких 

випадках доцільно використовувати експортний контроль, якій проявляється в 

обмеженні вивозу деякої продукції в цілях державної безпеки.  

Об’єктивна необхідність експортного контролю як інструменту 

зовнішньоекономічної політики держави перш за все полягає  у розумінні 

доцільності заборони або обмеження поставок окремих товарів та зброї, у 

першу чергу, зброї та інших засобів масового ураження (зокрема, небезпечних 

речовин) до країн, які не здатні унеможливити використання цих товарів та 

зброї відповідно до норм міжнародного права. Втім, у багатьох випадках 

заборона або обмеження експорту на основі дії правил та процедур експортного 

контролю має суто економічну мотивацію [4, с.31]. 

Політика експорту на підприємстві передбачає вихід фірми на зовнішні 

ринки для того, щоб збільшити свої прибутки більше, ніж вони могли б це 

зробити на вітчизняному ринку.  В іншому випадку, недоцільно 

використовувати експортні операції. Підприємству невигідно витрачати ще 

більші кошти на транспортування, але не отримувати ніякої вигоди. При виході 

на зарубіжний ринок необхідно вивчити політичну, економічну, соціальну 

ситуації у країні. Підприємство повинно виробляти продукцію, яка може 

конкурувати з іншими фірмами «європейського класу».  

В умовах конкурентної боротьби підприємств, експортна політика повинна 

бути чітко продумана та проаналізована аналітиками на довгостроковий період. 

В цьому випадку можна використовувати три види стратегій: 

- підвищення обсягів виробництва товару, шляхом аналізу зовнішнього 

ринку ( включає розробку інноваційної стратегії); 

- підтримання обсягів реалізації продукції та прибутку. В цій стратегії 

важливо підтримувати вироблення продукції, з подальшим зростанням 

прибутку. Ця стратегія використовується при настанні погіршення динаміки 

економічних показників діяльності підприємства.  



214 

- при кризовому стані підприємства доцільно використовувати стратегію 

виживання, в цьому випадку треба швидко реагувати на показники 

підприємства та використовувати короткострокові заходу по відновленню 

діяльності фірми.  

Значну роль у експортній політиці підприємства відіграє держава, яка має 

ознаки сучасної розвиненої країни, шляхом стимулювання розвитку нових 

технологій та сприяння виходу підприємств на зовнішні ринки.  Доведено, що 

вихід на зарубіжний ринок приносить більше доходу, ніж продаж продукції 

тільки на внутрішньому, отже, витрати бюджету на експортну підтримку 

компенсуються зростанням доходів від діяльності підприємств.  

В усіх країнах з ефективною системою державної підтримки експорту 

через дозволені та апробовані інструменти (зокрема страхування, кредитування 

та гарантування експорту) уряди відіграють важливу роль у розвитку експорту 

й визначають шляхи доступу до таких програм підтримки через уповноважену 

установу[3, с. 53] . 

Держава повинна вести політику сприяння експорту для підвищення 

економіки в країні, яка включає заходи, що спрямовані на забезпечення 

стабільного розвитку та реалізації експорту потенціалу країни. Вона може 

здійснюватись через фінансову підтримку, шляхом надання фінансових послуг, 

а також прямого фінансування (субсидії, гарантії тощо), та через інформаційну 

підтримку. Інформаційна підтримка експорту включає роботу як із 

національними експортерами, так і з потенційними імпортерами національної 

продукції. Іншими заходами, що сприяють розвитку експорту, є зниження 

торгових бар’єрів (trade liberalization) та спрощення торговельних процедур 

(trade facilitation). 

Україна володіє багатою сировинною базою, розвивається технічна 

сторона країни, але підприємства стикаються з рядом проблем вітчизняного 

експорту: 

- нестабільна ситуація в середині країни; 

- недосконала підтримка держави національних експортерів; 
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- нестійкий авторитет привабливості країни для іноземних інвестицій; 

- складнощі при виході на зовнішній ринок, через велику конкуренцію; 

- недостатній розвиток стандартизації та сертифікації вітчизняних товарів 

за світовими зразками 

Підвищення конкурентоспроможності української продукції є важливим 

пріоритетом розвитку експортної політики України та розширення її 

присутності на міжнародних ринках. В більшості вітчизняних підприємств не 

достатньо кваліфікованих кадрів та досвіду роботи із зовнішніми ринками. 

Залишається не вирішеною проблема невідповідності норм українського 

законодавства міжнародним нормам. 

Отже, експортна політика українських підприємств повинна бути 

довгостроковою, далекоглядною у передбаченні майбутньої експортоздатності і 

життєздатності підприємства. Це вимагає постановки чітких цілей і 

формування стратегічних напрямів її розвитку. 

Експортна діяльність підприємства буде ефективною тоді, коли буде 

продумана експортна політика підприємства, обґрунтована, та спиратися на 

експортну стратегію підприємства. Стратегічне управління сприяє стабілізації 

та укріпленню стратегічних позицій підприємства. А це в свою чергу сприяє на 

ефективний та прибутковий вхід української продукції у зарубіжний ринок.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У даній статті розглядаються методики оцінки результативності системи 

менеджменту якості на підприємстві. Оскільки, СМК підприємства носить 

комплексний і багатогранний характер, виникає необхідність в оцінці 

ефективності і результативності проведених заходів, а також встановлення 

факторів, що надають сприятливий або негативний вплив на досягнення 

бажаного результату. Впровадження інструментів системи менеджменту 

якості супроводжується підвищенням ефективності і результативності 

діяльності підприємства, а для оцінки повноти заходів що впроваджуються 

необхідна організація аудиту комплексної системи управління якістю.  

Ключові слова: результативність, ефективність, система менеджменту 

якості, методика оцінки СМЯ підприємства, аудит СМЯ. 

У сучасних умовах виробництва продукції і надання послуг підприємства 

стикаються з низкою проблем, пов'язаних з вимогливістю споживачів, тому як 

пріоритетний напрям розвитку підприємства все частіше обирається орієнтація 

на споживача, використання нових технологій і обладнання, підвищення якості 

продукції, що випускається при скороченні загальних витрат. Досягнення 
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поставлених цілей можливо при впровадженні комплексної системи  

управління якістю.  

Система менеджменту якості (далі - СМЯ) на підприємстві являє собою 

діяльність, спрямовану на підвищення ефективності та результативності роботи 

підприємства в цілому або на певному етапі виробничого процесу і включає в 

себе всі функціональні системи і підсистеми підприємства.  

Реалізація заходів СМЯ здійснюється за наступними напрямками: 

організація процесу виробництва як сукупність взаємопов'язаних і 

взаємодіючих елементів діяльності; розробка організаційно-розпорядчих 

документів; ефективність використання всіх видів ресурсів, включаючи 

матеріальні, трудові та виробничі; підвищення якості використання людського 

потенціалу. З огляду на, що СМЯ підприємства носить комплексний і 

багатогранний характер, виникає необхідність в оцінці ефективності і 

результативності проведених заходів, а також встановлення факторів, що 

надають сприятливий або негативний вплив на досягнення бажаного 

результату[1]. 

Результативність СМЯ визначається стандартами ISO 9000: 2000 як 

ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих 

результатів, при цьому ефективність розглядається як співвідношення 

досягнутих результатів і використаних ресурсів. Виходячи з визначення 

ефективності, встановити цей показник без використання витрат на якість не 

представляється можливим. Методика оцінки ефективності та результативності 

СМЯ підприємства не регламентується будь-якими стандартами або 

нормативними актами, проте це один з головних інструментів для 

самовдосконалення будь-якої компанії або підприємства в області якості. У 

сучасних умовах з вирішенням проблеми оцінки результативності СМЯ 

стикається кожне підприємство. Для проведення даної роботи розробляються 

методики, що враховують особливості діяльності підприємств конкретної 

галузі. 

При оцінці результативності системи менеджменту якості важливо 

розкривати всі можливі сторони діяльності компанії, включаючи кожен аспект, 
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за яким виділені показники результативності всієї системи в цілому. Загальна 

оцінка результативності СМЯ може бути представлена як середнє значення 

розрахованих показників у всіх сферах діяльності підприємства. 

Результативність СМЯ - це показник, який відображає ступінь реалізації 

встановлених планових показників і досягнення запланованих результатів. З 

огляду на багатогранність сфер діяльності підприємства, доцільно максимальну 

оцінку результативності СМЯ приймати за 1 або 100%[3]. 

Оцінка результативності впровадження інструментів СМЯ буде залежати 

від масштабів проведення аудиту і цілей, що стоять перед експертною комісією. 

Залежно від дослідження, можна виділити три ступені оцінки СМЯ: 

- оцінка діяльності підприємства в області впровадження СМЯ. Дана 

оцінка передбачає вивчення всіх напрямків діяльності підприємства, загальний 

результат проведеного аудиту виставляється за середнім значенням приватних і 

вагових показників, відповідно до методики що застосовується; 

- оцінка СМЯ при розгляді одного з напрямків діяльності підприємства. В 

даному випадку експертного вивчення підлягає одна група механізмів СМЯ, 

наприклад впровадження системи менеджменту бережливого виробництва або 

організаційно-технічних механізмів СМЯ; 

- оцінка впровадження інструментів СМЯ щодо окремої групи товарів, 

послуг або бізнес-процесу. Проведення даного моніторингу необхідно при 

надходженні рекламацій на певну групу товарів, послуг, в цьому випадку 

основною метою виступає встановлення шуканої причини відхилення якісних 

характеристик та шляхи її усунення. Така процедура оцінки СМЯ обмежена в 

часі, а виявлені недоліки підлягають усуненню в повному обсязі і в найкоротші 

терміни. 

В якості класифікаційної моделі для формування базової системи 

показників результативності можуть виступати наступні стратегічні 

перспективи результативності підприємства: 

- ринок / клієнти - перспектива, яка оцінює результати діяльності 

підприємства на ринку і результати, яких вона досягла у відношенні 

задоволення інтересів зовнішніх споживачів; 
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- фінанси - перспектива, яка оцінює фінансові результати роботи 

організації, які впливають на задоволення інтересів акціонерів і кредиторів, а 

також відображають ефективність роботи вищих менеджерів організації; 

- персонал - перспектива, яка оцінює результати, яких досягло 

підприємство відносно задоволення інтересів персоналу; 

- внутрішні бізнес-процеси підприємства - перспектива, яка оцінює 

результативність процесів що здійснює підприємство, які безпосередньо 

впливають на ступінь задоволеності і створення цінності для споживачів і 

інших зацікавлених сторін; 

- товариство - показник, що оцінює результати, які отримало підприємство 

відносно задоволення інтересів суспільства на місцевому, національному або 

світовому рівнях. 

Дана класифікація служить для ефективного формування показників 

результативності СМЯ. Причому, число цих показників не повинно бути 

великим, так як вони будуть використовуватися в якості ключових при 

стратегічному плануванні в рамках СМЯ. Для оцінки діяльності підприємства 

по впровадженню СМЯ можливо використовувати ряд методик[2]. 

У стандартах ISO серії 9000 одним з основних інструментів вдосконалення 

діяльності компанії в області якості є визначення результативності діючої СМЯ, 

що передбачає проведення регулярної оцінки діяльності, при цьому порядок та 

механізми здійснення даної процедури не регламентуються. Варто відзначити 

важливість оцінки заходів СМЯ на періодичній основі і з ініціативи вищого 

керівництва підприємства з метою реалізації одного з принципів менеджменту 

якості - прийняття управлінських рішень на основі фактів. 

Методика оцінки результативності СМЯ порівнює значення прийнятого 

еталону, нормативу або зразка і реального показника певної характеристики. 

При оцінці результативності СМЯ за даною методикою ставляться такі основні 

цілі: отримання об'єктивних даних за станом процесу, який вивчається; 

можливі області його поліпшення; налагодження взаємин між різними 

процесами підприємства; уточнення моделі. 
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Методика оцінки результативності СМЯ за основу бере залежність, яка 

виражається як добуток результативності трьох груп процесів (керуючих, 

основних і допоміжних), вираженою у відсотках, і коефіцієнтів вагомості даних 

груп процесів. За даною методикою коефіцієнти вагомості визначаються 

експертним методом, який і ставить їм оцінку. Експертами, відповідно до 

методики, виступають керівники структурних підрозділів та представники 

вищого керівництва. При цьому експертам потрібно оцінити важливість 

процесів системи менеджменту якості у міру зростання важливості згідно 

десятибальною шкалою. Визначити коефіцієнт вагомості потрібно згідно з 

принципами кваліметрії, тобто якість - це ієрархія властивостей, оцінка якості в 

цілому і окремих властивостей зокрема завершується обчисленням відносного 

показника, шкала вимірювань повинна бути приведена у відповідність, кожна 

властивість визначається не тільки за допомогою самого показника , але і за 

рахунок «ваги» даного показника, а сума «ваги» властивостей на одному рівні є 

величиною постійною. Коефіцієнт вагомості для використання в методиці 

можна визначити як відношення значення важливості складової до сумарного 

базового значення важливості процесів[4]. 

Відповідно до даної методики, велика частка коефіцієнта припадає на 

основні складові системи менеджменту якості, тому що саме через них 

відбувається зв'язок між постачальником, підприємством і покупцем. 

Коефіцієнт вагомості керуючих і допоміжних процесів розподіляється в рівних 

частках. 

Після аналізу даних вибирається градація оцінки. СМЯ отримує оцінку не 

результативної, якщо показник знаходиться на рівні від 0 до 40%, аж до 65% - 

низький рівень результативності, до 75% - середній рівень, до 85% - процес 

досить результативним, а якщо показник близький до 100%, це означає високий 

результат. 

Таким чином, організація і проведення контролю якості продукції на 

підприємстві є одними з основних елементів системи управління якістю. 

Оскільки СМЯ підприємства носить комплексний і багатогранний характер, 
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виникає необхідність в оцінці ефективності і результативності проведених 

заходів, а також встановлення факторів, що надають сприятливий або 

негативний вплив на досягнення бажаного результату. 
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В СУЧАСНОМУ ГОСПОДАРЮВАННІ 

У статті визначено яким є процес управління трудовими ресурсами в 

сучасному господарюванні. Досліджено стан ринку праці на сьогодні. Розкрито 

питання відносно особливостей трудових ресурсів в лісовому господарстві.  

Ключові слова: трудові ресурси, управління персоналом, робоча сила, 

працездатне населення, сучасне господарювання, ринок праці 

Вивчення сучасних підходів до управління трудовими ресурсами в 

організації набуває своєї актуальності в зв'язку з необхідністю підвищення 

якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності, що збільшує 

значимість творчого ставлення до праці і високого професіоналізму. Це 

спонукає шукати нові форми управління, розвивати потенційні можливості 

персоналу, забезпечувати його мотивацію до трудового процесу. 
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Дослідженнями процесу управління трудовими ресурсами займаються 

протягом значного часу як зарубіжні, так і українські вчені. Найбільш 

розгорнутими були праці: Авєріна О.І., Балабанова Л.В., Богатирьов А.М., 

Виноградський М.Б. та інші. Але зі зміною економічного стану країни, 

змінюється і ринок праці та управління ним. Тож питання управління 

трудовими ресурсами в межах підприємства буде завжди актуальним.  

Мета полягає в дослідженні проблеми використання трудових ресурсів 

лісогосподарської галузі та особливості і ознаки персоналу на підприємстві 

сьогодні. 

Для характеристики трудових здібностей економісти використовують 

різноманітні терміни: «робоча сила», «людський капітал», «людські ресурси», 

«трудовий потенціал», «трудові ресурси», «специфічні трудові ресурси». 

Історично участь людини в суспільному виробництві вперше було 

відображено терміном «робоча сила». К. Маркс згадує про робочу силу як про 

товар «особливого роду». Характеризуючи її як «сукупність фізичних і 

духовних здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини і які 

пускаються їм в хід кожного разу, коли він виробляє будь-які споживчі 

вартості» [2, с. 286]. Споживання робочої сили в процесі виробництва і є праця, 

або доцільна діяльність людини, спрямована на зміну предметів природи, 

пристосування до людських потреб. Усвідомленість, доцільність дій, 

спрямованість їх на досягнення необхідного результату, виготовлення і 

використання знарядь виробництва в процесі праці, а також обмін інформацією, 

накопиченим досвідом характеризують виключно праця людини. Робоча сила 

не тотожна своєму носієві [5, с. 87]. Це лише одна з його функцій, що реалізує 

частину природних задатків, фізичних потенцій, соціально сформованих рис 

особистості через взаємодію із засобами виробництва та участь у створенні 

матеріальних благ. У зв'язку з тим, що людині властивий більш широкий спектр 

якостей, а не тільки здатність до певного виду праці, виникає поняття 

людського капіталу. 
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Передумовою розвитку суспільного виробництва, головною продуктивною 

силою виступає населення - та частина, яка має сукупність фізичних і духовних 

здібностей, що дозволяють працювати. Трудові ресурси включають в себе як 

зайняте, так і незайняте в економіці працездатне населення. Працездатне 

населення - це сукупність осіб, переважно в робочому віці, здатних по своїм 

психофізичним даним до участі в виробничому процесі.  

Межі працездатного віку носять рухливий характер і визначаються 

соціально-економічними умовами і фізіологічними особливостями розвитку 

людини. Розрізняють трудові ресурси потенційні і які фактично 

використовуються. Останні характеризують реальне функціонування трудового 

потенціалу працездатного населення. Трудові ресурси зайняті в різних секторах 

і галузях народного господарства. Вони як економічна категорія виражають 

економічні відносини, що складаються в суспільстві на певному етапі його 

розвитку в процесі виробництва, розподілу, перерозподілу і використання 

працездатного населення в економіці країни. 

Трудові ресурси мають кількісну та якісну визначеність. В сукупності вони 

зумовлюють трудовий потенціал суспільства, який, в свою чергу, має 

відповідно кількісний і якісний аспект [3, с. 25]. 

Кількісний аспект характеризується такими параметрами, як загальна 

чисельність працездатного населення і кількість робочого часу, яке працездатне 

населення витрачає на роботу при сформованому рівні продуктивності і 

інтенсивності праці. Якісний аспект трудового потенціалу визначається станом 

здоров'я, фізичної дієздатністю працездатного населення і навичками та 

кваліфікацією праці у відповідній галузі [3, с. 25].  

Таким чином, формування вікових груп працездатного населення 

визначається об'єктивними умовами не тільки фізіологічного розвитку людей, а 

й, перш за все, суспільними відносинами. Це в значній мірі відбивається на 

формуванні демографічної структури працездатного населення, на його 

розміщенні по території країни.  
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У галузі використання трудових ресурсів головним завданням є 

забезпечення ефективності зайнятості населення, підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили. Достатня забезпеченість підприємства 

потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції 

і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать 

обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання 

устаткування, машин, механізмів і як результат - об'єм виробництва продукції, 

її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. Також потрібно 

враховувати і основні підходи при використанні трудових ресурсів.  

Можна виділити три основні підходи до дослідження проблеми 

використання трудових ресурсів (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1 – Підходи до дослідження проблем використання трудових 
ресурсів 

Назва Значення 
Підхід «наукового управління» Передбачає знаходження «строгих правил» 

виконання кожного руху кожним виконавцем 
та розробку способів вдосконалення і 
стандартизації всіх знарядь і умов праці. 

Психологічний підхід Функціонування організації залежить від 
психологічного стану виконавців і взаємин 
між ними, тобто людські відносини в 
трудовому процесі визначаються 
психологічними, соціальними і 
організаційними факторами. 

Соціально-технічний підхід По суті об'єднує найбільш значні досягнення 
перших двох підходів, розглядає організацію 
як відкриту систему, яка має сильні зв'язки з 
зовнішнім середовищем і для якої технологія 
відіграє важливу роль 

Недостатня якість людських ресурсів загрожує самій здатності 

підприємств, регіонів, країни здійснювати соціально орієнтоване ефективне 

суспільне виробництво. До сьогодні в державі ще не склалося розуміння цього, 

і тому основною проблемою є відсутність послідовного стратегічного підходу 

до управління персоналом та підтримки відповідного його рівня, необхідного 

для максимізації добробуту населення країни та її економічного зростання. 
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Таким чином, першим кроком на шляху підвищення якості персоналу 

організацій має стати визнання існування цієї проблеми, ідентифікація та 

використання потенціалу всіх адміністративних органів, до завдань яких 

входить управління людськими ресурсами та їх розвитком. 

Другим кроком є реалізація відповідних реформ у законодавчій сфері з 

метою надати цим органам додатковий інструментарій та гнучкість з тим, щоб 

наймати, управляти та зберігати певний рівень людських ресурсів, зокрема — 

щодо критично важливих професій.  

Третім кроком буде тісне співробітництво між всіма зацікавленими 

сторонами при реалізації реформ у сфері покращення людських ресурсів. Ці 

реформи мають приділяти особливу увагу таким критеріям, як вміння, знання 

та ефективність, а не часовим та монетарним параметрам, як це часто має місце 

сьогодні. 

Поява стратегічного виміру в управлінні людськими ресурсами робить 

кадрову політику активною, замість пасивної чи реактивної політики, які є 

характерними для традиційних моделей управління персоналом. 

Відповідальність за реалізацію активної кадрової політики покладається і на 

лінійних керівників, а це означає, що кадрова робота всіх ланок інтегрується в 

систему кадрового менеджменту, яка і є здатною ефективно реалізувати таку 

політику. 

Нова система управління людськими ресурсами передбачає сильну, 

адаптивну, організаційну, корпоративну культуру, яка б стимулювала розвиток 

атмосфери взаємної відповідальності найманого працівника і роботодавця, 

бажання всіх працівників організації зробити її «кращою компанією» за 

рахунок підтримки ініціативи на всіх рівнях організації, постійних технічних і 

організаційних нововведень, відкритого обговорення всіх проблем. 

Технологія управління людськими ресурсами дає синергетичний ефект 

якщо [3, с. 344]:  

1) відносно добре розвинута система адаптації до зовнішнього і 

внутрішнього ринку праці; 

2) застосовуються гнучкі системи організації робіт;  
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3) використовуються системи оплати, побудованої на принципах 

всебічного обліку персонального вкладу і рівня професійної компетенції; 

4) підтримується високий рівень участі окремих працівників і робочих 

груп у розробці та прийнятті управлінських рішень, які відносяться до їх 

повсякденної роботи; 

5) добре організована система комунікації, яка забезпечує дво- і 

багатосторонні вертикальні, горизонтальні і діагональні зв'язки в самій 

організації. 

Змінюється і зміст трудової діяльності. В цілому зменшується роль навиків 

фізичного маніпулювання предметами та засобами праці і зростає значення 

«концептуальних навиків», уміння уявляти складні процеси в цілісній системі, 

вести діалог з комп'ютером, розуміння змісту статистичних величин. 

Особливого значення набуває уважність і відповідальність, усна та письмова 

комунікація. 

Досліджуючи ринок вакансій в Україні протягом січня-лютого 2019 року 

роботодавці проінформували центри зайнятості про наявність 235,9 тис. 

вакансій, що на 9% більше, ніж у січні-лютому 2018 року [6]. 

Рисунок 1 – Порівняльна діаграма вакансій 
 

За видами економічної діяльності: кожна п’ята вакансія пропонувалася на 

підприємствах та установах переробної промисловості; 16% – в оптовій та 

роздрібній торгівлі; 10% – у сільському, лісовому та рибному господарстві 

(див. Рисунок 2) [6].  
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За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається 

на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих 

робітників з інструментом, працівників сфери торгівлі та послуг, представників 

найпростіших професій (див. Рисунок 3). Подивимось з іншого боку – 

безробіття. Станом на 1 березня 2019 року на одну вакансію в середньому по 

Україні претендувало 4 безробітних (станом на 1 березня 2018 року – 5 осіб)[6]. 

Рисунок 2 – Структура вакансій за видами економічної діяльності 

 

Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце спостерігалося 

у сільському, лісовому та рибному господарстві (10 осіб), фінансовій та 

страховій діяльності (9 осіб), а найменше, на транспорті, в адміністративному 

обслуговуванні, в мистецтві, спорті та інших. Хоча безробітних стало менше в 

порівнянні з 2018 роком, але ж запити кандидатів за рівнем оплати значно 

зросли, оскільки інфляція і поточна економічна політика призвели до зростання 

цін і подорожчання життя. Кандидати хочуть отримувати більшу заробітну 

плату, в деяких випадках озвучуючи рівень оплати вищий, ніж реальна вартість 

виконання відповідного виду робіт. Відсутність продуктивної політики та 

повної зайнятості призводить до виникнення значного розриву між 

продуктивністю праці та рівнем оплати праці.  

За даними опитування, яке було проведено Спілкою українських 

підприємців, дві третини опитаних представників малого і середнього бізнесу 
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мають намір збільшити в 2019 році кількість співробітників, а третина 

респондентів заявила, що відсутність кваліфікованих кадрів є одним з основних 

факторів, що стримують розвиток бізнесу.  

Рисунок 3 – Структура вакансій за професійними групами 

 

З іншого боку, більшість українських компаній, навіть заявляючи про 

дефіцит кадрів, практично нічого не роблять, щоб вирішити свої проблеми. 

Вони поки живуть в уявному ринку праці версії 2014 року, коли був «ринок 

роботодавця», не розуміючи, що ситуація трохи змінилася. Значна частина 

роботодавців не хочуть або не можуть поліпшувати умови праці, мотивувати 

людей, витрачатися на їхнє навчання. 

Рисунок 4 – Діаграма розподілу зареєстрованих безробітніх 
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Роботодавці готові точково платити кваліфікованим і «вузьким» фахівцям, 

і такі факти є поодинокими на тлі загальної маси вакансій. Значна частина 

клієнтів при пошуку через рекрутингові компанії пропонують рівень оплати, 

який є вищим за середній, але це не цілеспрямоване рішення, а, швидше, 

реакція на ситуацію на ринку праці, тобто на брак кваліфікованих фахівців. 

Експерти ринку праці відзначають, що минулий рік був набагато більш 

прихильний до кандидатів, ніж до роботодавців. Як правило, претенденти, 

приймаючи рішення щодо нової роботи, паралельно мали кілька пропозицій, в 

той час як багато роботодавців марно шукають фахівців на свої вакансії. В 

результаті, роботодавці все частіше демонструють готовність переглянути 

рівень зарплати і навіть закрити очі на відсутність тієї чи іншої компетенції, 

якщо в цілому здобувач їм підходить. Часто роботодавці готові змиритися з 

відсутністю профільної освіти, якщо мова йде не про медиків, будівельників та 

юриспруденцію. При цьому багато експертів не виключають, що зростання 

середньої зарплати на чверть за минулий рік – це якраз результат боротьби 

роботодавців за співробітників. Вибір сьогодні у підприємців небагатий, і все 

частіше бізнес стоїть перед дилемою: дати українцям роз’їхатися по світу або 

запропонувати співробітникам зарплату, вищу за ту, яку він може собі 

об’єктивно дозволити. 

Отже, розглянемо детальніше галузь лісового господарства. В Україні 

площа лісів налічується понад 10 млн га, що становить 15,9 % її території. Уся 

господарська діяльність підприємств в галузі лісового господарства спрямована 

на підвищення продуктивності, охорону та відтворення лісів, зростання їх 

корисних властивостей та раціонального їх використання. Близько половини 

лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду. Отже є 

пропозиція на вакансії в цій сфері. Але дана категорія робітників за даними 

державної служби зайнятості має 10 осіб на 1 вакансію, а безробітних – 

найвища (див. Рисунок 5). Візьмемо порівняємо трьох підприємства задіяних в 

одній галузі в різних областях країни (див. Таблиця 2). 
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Таблиця 2 – Порівняльна характеристика підприємств 

лісогосподарства  

Назва 
підприємства 

Область Середня кількість 
працівників 

Статутний 
капітал, 
грн. 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн. 
2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 

ПАТ 
«Перечинський 
лісокомбінат» 

Закарпатська 53 42 2678000 6390 4629 

ВАТ 
«Болехівський 
лісокомбінат» 

Івано-
Франківська 

10 9 68498,5 5437 3427 

ДчП 
«Шосткинський » 

Сумська 171 159 1920000 6487 6487 

Порівнявши підприємства, можна зробити висновок, що зросла кількість 

працюючих в порівнянні з 2017 роком. І середньомісячна заробітна плата 

відповідно теж зросла. Це свідчить про розвиток управління трудовими 

ресурсами в цих підприємствах.  

Рисунок 5 – Структура зареєстрованих безробітних 
 

Проаналізувавши ринок праці в цій галузі, зауважимо, що це дуже малий 

відсоток працюючих на підприємстві, дивлячись що багато які підприємства 

припинили свою роботу, особливо в Західних областях країни. І саме це 

зумовило збільшення безробітних в лісовому господарстві на сьогодні 

(28,6%)[6]. 



231 

Трудові ресурси - найважливіша складова діяльності будь-якого 

підприємства. Однією з головних функцій менеджменту є підвищення 

продуктивності трудових ресурсів. Саме трудові ресурси підприємства є 

невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності підприємства, 

важливим стратегічним потенціалом, впливають на його 

конкурентоспроможність, визначають напрями подальшого розвитку. 

Якісна характеристика використання трудових ресурсів включає в себе 

чисельність населення, здатного до праці, і відповідно, такого, що володіє 

необхідними для участі в матеріальному виробництві фізичними і 

професійними даними. З розвитком  продуктивних сил кваліфікація 

працівників набуває все більшого значення для виробництва. Головною умовою 

виробництва в будь - якому суспільстві є робоча сила - « сукупність фізичних і 

духовних здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини, і які 

застосовуються кожного разу, коли вона виробляє будь-які споживчі вартості». 

Якісне відтворення трудових ресурсів, формування трудового потенціалу та 

раціональне його використання залежить від рівня управління трудовими 

ресурсами на всіх рівнях. Обумовлено це тим, що вихід з економічної кризи 

значною мірою залежить від забезпеченості промислових підприємств 

трудовими ресурсами та їх ефективного використання [1, с. 4]. 

Таким чином, до трудових ресурсів відноситься та частина працездатного 

населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками 

праці у відповідній галузі. Також можна сказати, що управління трудовими 

ресурсами це складний процес. Так як необхідно не тільки забезпечувати 

сприятливі умови для трудової діяльності, а й всіляко стимулювати 

працівників, проводити атестацію якості роботи. Також керівництву 

підприємства необхідно знати компоненти управління трудовими ресурсами, 

так як це допоможе у виборі найманих працівників. Для більш легкого 

регулювання відносин між працівником і роботодавцем варто дотримуватися 

ідеології соціальної політики.  
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Заведія І.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВИ РОЗРОБКИ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Устатті наводиться характеристика моделей споживчої поведінки: моделі 

AIDA, експлікатівной моделі покупки товару і послепокупочная поведінки, 

класичної моделі Енджела - Блекуелла - Мініарда, воронки продажів. Зроблено 

висновок про те, що в інформаційному суспільстві їх ефективність 
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знижується , оскільки посилюється нелінійний характер процесу прийняття 

рішення, що вимагає включення додаткових елементів, які враховують 

зворотний зв'язок. Автор пропонує в сучасну модель формувати з урахуванням 

поведінки споживачів та можливістю на її основі формувати результати 

маркетингової діяльності готелю за допомогою посилення комунікації в 

форматах В2С (між готелем і споживачем), і С2С (між споживачами), 

наприклад, залучати нових клієнтів не за допомогою стандартних способів 

просування, іноді досить витратних, а за допомогою майже безкоштовних 

рекомендацій власних клієнтів 

Ключові слова: клієнтоорієнтований маркетинг, В2В, С2С, 4Р, концепція 

маркетингу. 

В умовах ринкової економіки, виробники готельних послуг  зтикаються з 

проблемами пошуку клієнтів, виживання, конкурентоспроможності та іншими 

факторами негативного впливу активного ринкового середовища. За цих 

умовах актуалізуються економіко-організаційні проблеми створення та 

реалізації комплексної стратегії розвитку клієнтоорієнтованого маркетингу 

готельних послуг. Крім того інструменти маркетингу  мають бути основані  на 

застосуванні сучасних технологій. 

Наукова розробка проблем розвитку маркетингу, орієнтованого на 

споживача, моделювання поведінки споживачів в системі маркетингового 

комплексу, побудови систем маркетингових комунікацій, в тому числі в сфері 

послуг, знайшли відображення в працях: Амблера Т., Ніколайчука В., 

Панкрухіна О., Яненко М. та ін. Проблеми розвитку готельного бізнесу в 

умовах зростаючих вимог споживачів і посилення нестабільності 

маркетингового середовища розглядалися в працях Белл Д., Кор Н., Бурнацевої 

Є., Вакуленко Р.., Медлік С. Подальшої розробки потребують питання пошуку 

методичних підходів до оцінки використання інструментів комплексу 

маркетингу-мікс готельних послуг, забезпечення ефективності використання 

маркетингових комунікацій . 
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В умовах рецесії і зростаючої конкуренції за споживача на ринку 

готельних послуг суттєво зросло значення управління поведінкою споживачів. 

В умовах нестабільного ринкового середовища на національному ринку послуг 

взаємодія зі споживачем має займати основне місце в маркетинговій діяльності 

виробників готельних послуг. Однією з головних проблем, які виникають при 

веденні бізнесу є проблема недооцінки важливості вивчення особистості 

споживача і його споживчої поведінки. 

В даний час маркетинг-мікс, розроблений в 60-х роках XX століття 

Н.Борденом і Д. Маккарті, під назвою «4Р» втрачає свою актуальність. Ця 

концепція піддавалася критиці через зорієнтованість на внутрішньофірмові 

процеси, а не споживача. Як альтернатива, вченими запропоновані інші мікси 

компонентів маркетингу. Наприклад, концепція «4А» замінює компоненти 

попередньої концепції наступним чином: продукт - оптимальність, ціна - 

можливість придбання, розподіл / місце - наявність і просування - обізнаність. 

Подальший розвиток «4Р» отримали в концепції «4С», яка включає в себе 

наступні компоненти: потреби і запити споживача, витрати для споживача, 

доступність для споживача і комунікації. Японські дослідники пропонують 

застосовувати на практиці концепції «10P» [1]. 

Нестабільне ринкове середовище, загострення конкурентної боротьби на 

ринку готельних послуг обумовлює необхідність дослідження поведінки 

споживачів та їх побажань при виборі виробників готельних послуг. Розуміння 

споживчої поведінки знаходиться в тісному зв'язку з вирішенням проблеми 

управління якістю їх обслуговування. Якість обслуговування в сучасних умовах 

це найбільш вигідний продукт, який призводить до ефективної діяльності 

виробників готельних послуг. Завдяки високій якості послуг, виробники 

готельних послуг можуть розраховувати на досягнення своїх економічних і 

комерційних цілей. 

Діяльність виробників готельних послуг націлена на потреби споживачів, 

починаючи з розробки зовнішнього вигляду і зміст послуг, і закінчуючи 

комплексною стратегією розвитку на ринку. Достовірне знання того, що 
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необхідно споживачеві і які мотиви впливають на його рішення при виборі 

готельних послуг, забезпечує виробникам готельних послуг успішне 

функціонування в умовах нестабільної ринкової середовища. Досконале 

розуміння поведінки споживача і задоволення його потреб, дозволить 

виробникам готельних послуг домогтися популярності і впізнаваності на ринку, 

оскільки ключовою фігурою в цій сфері завжди залишається споживач, який 

характеризується індивідуальним мотивом вибору готелю [5.]. 

Конкуренція, що посилюється спонукає виробників готельних послуг до 

пошуків таких маркетингових стратегій, які дозволять вирішити виникаючі на 

конкурентному ринку проблеми, серед яких в останні роки найбільша увага 

приділяється утриманню споживачів. Здійснення стратегій, заснованих на 

пропозицію спеціальних послуг і продуктів, орієнтації на індивідуальні запити 

клієнтів, вимагає від виробників розуміння поведінки гостя, факторів, що 

визначають його мотивацію при виборі готельних послуг і ухвалення рішення 

про покупку, які розділені автором на внутрішні і зовнішні 

Поведінка споживача готельних послуг суттєво змінюється в залежності 

від того, які послуги він споживає. Чим складніше прийняти рішення про 

покупку, тим більше потрібно учасників і тим обережніше поводиться 

споживач. 

Таким чином, при складній купівельній поведінці необхідно 

проінформувати споживача про переваги послуг кожного готелю; допомогти 

йому сформувати думку про кожен з готелів; надати аргументи, які сприяють 

переконання споживача у правильності його вибору. 

При невизначеній купівельній поведінці прийняття рішення споживачем 

здійснюється на суб'єктивній думці, в зв'язку з чим він може віддати перевагу 

одній з готельних послуг. Через те, що немає явних відмінностей між 

готельними послугами певної категорії у споживача може виникнути відчуття 

незадоволеності покупкою. Тому, щоб не допустити такої ситуації, особи, які 

здійснюють продаж готельних послуг, повинні після здійснення покупки 

надати інформацію, яка підтверджує правильність вибору споживача. 
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При звичній купівельній поведінці необхідно стимулювати попит за 

допомогою зниження цін, використання бонусних програм для клієнтів готелів, 

створювати позитивний імідж готелю. 

При пошуковому купівельному поводженні маркетингові стратегії готелів 

будуть різними. Для лідерів ринку необхідно заохочувати звичне купівельну 

поведінку і прагнути, щоб готельні послуги задовольняли всі запити споживача. 

Крім того, лідерам ринку готельних послуг необхідно використовувати нагадує 

рекламу; заохочувати пошукове поведінка споживачів, пропонуючи більш 

низькі ціни, знижки та широкий перелік безкоштовних додаткових і супутніх 

послуг готелю. 

Знання про те, чому і як споживачі купують готельні послуги, допомагає 

виробникам послуг зрозуміти, як саме вони могли б модернізувати наявні 

послуги, які типи готельних продуктів потрібні ринку, як переконати 

споживачів купувати пропоновані їм блага [2]. По суті, аналіз поведінки 

споживачів підказує готелям, як догодити споживачеві і прямо вплинути на 

прибуток компанії. Виробники готельних послуг, не здатні задовольнити 

потреби споживачів, не досягнуть  збільшення обсягу продажів і прибутку. У 

зв'язку з відсутністю прибутку, виробники готельних послуг не зможуть 

отримати ресурси для інвестування коштів на розвиток центрів з надання 

сервісних послуг для споживачів, розробки програми просування або в 

навчання персоналу (важливі компоненти найпростішої програми задоволення 

споживача). Найуспішніші організації розробляють орієнтовані на споживача 

маркетингові програми. 

Концепція маркетингу - це орієнтація на запити і потреби споживачів, 

підкріплена комплексними зусиллями маркетингу, які орієнтовані на 

досягнення споживчої задоволеності як целеполагающей основи діяльності 

виробників готельних послуг [4]. 

Згідно з концепцією маркетингу, запорукою досягнення цілей організації є 

діагностика запитів і потреб цільових ринків і досягнення бажаної 

задоволеності більш ефективними способами, ніж у конкурентів, в зв'язку з цим 

доцільно: 
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- своєчасний і достовірний моніторинг попиту на послуги; 

- результативна науково-технічна діяльність з розробки та впровадження 

інноваційних послуг; 

- поєднання планування, виробництва і фінансування послуг; 

- формування і вдосконалення раціональної системи дистрибуції послуг; 

- послідовне регулювання і коригування виробничо-господарської 

діяльності підприємств готельного бізнесу. 

Сьогодні успішний маркетинг залежить від того, наскільки кожна стадія 

готельного бізнесу - продукт, реклама, післяпродажне обслуговування - 

задовольняють потреби споживача. В цьому суть орієнтації на споживача як 

загального підходу до управління готельним бізнесом. Орієнтація на споживача 

є наслідком прийняття виробниками готельних послуг концепції маркетингу, 

що є філософією бізнес-компанії і побудованої на чотирьох головних 

передумовах: 

1.Успіх будь-якого виробника готельних послуг на ринку залежить від 

купівельної спроможності та потреб споживача в готельних послугах; 

2. Виробник готельних послуг повинен формувати систему знань про 

потреби споживачів, переважно  на стадії проектування готелю;  

3. Потреби споживачів повинні постійно відслідковуватися і аналізуватися 

таким чином, щоб по позиціях «продукт» і «розвиток ринку» виробник 

готельних послуг завжди випереджав своїх конкурентів;. 

4. Керівники готелів повинні домагатися інтеграції всіх елементів 

маркетингової стратегії (тобто чотирьох чинників маркетингового комплексу: 

удосконалення продукту, призначення ціни, розміщення продукту і його 

просування) в єдиний стратегічний план, заснований на розумінні поведінки 

споживача. 

Застосування моделі «маршруту» споживчого рішення носить 

принциповий характер: це інтерпретація актуальної поведінки споживачів. 

Традиційний лінійний процес ухвалення рішення про покупку в більшості 

наукових публікацій та аналітичних програм описаний як чітка структура з 
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декількох ступенів. Уявлення про цей процес грунтуються на моделі AIDA, 

сформульованої ще в 1896 р С.Е. Левіс [2]. 

Розвиток нормативного, лінійного підходу відображають такі моделі 

процесу ухвалення рішення про покупку, як воронка продажів і стала 

класичною модель Енджела - Блекуелла - Мініарда, в якій процес прийняття 

рішення являє собою алгоритм, який складається з п'яти етапів: усвідомлення 

потреби, інформаційного пошуку, предпокупочная оцінки варіантів , покупки і 

Доречно підкреслити, що мотиви людини певною мірою формують його 

поведінку в якості споживача готельних послуг. Адресність готельного 

продукту є запорукою його збуту. Розуміння поведінки потенційного 

споживача має велике значення при плануванні, формуванні та організації 

процесу реалізації готельних послуг. Це дає можливість виробляти і 

пропонувати на ринок той готельний продукт, який найбільшою мірою 

відповідає споживчим очікуванням.  

Таким чином, сучасна модель має враховувати виявлені аспекти 

управління поведінкою споживачів та дозволяти формувати результати 

маркетингової діяльності готелю за допомогою посилення комунікації в 

форматах В2С (між готелем і споживачем), і С2С (між споживачами), 

наприклад, залучати нових клієнтів не за допомогою стандартних способів 

просування, іноді досить витратних, а за допомогою майже безкоштовних 

рекомендацій власних клієнтів. Лінійні моделі не можуть пояснити 

ефективність інструментів маркетингу соціальних медіа, коли потенційні 

споживачі більше довіряють відгукам задоволених клієнтів готелів, що свідчить 

про переважно інтерактивному характері комунікації зі споживачем, зниженні 

актуальності етапу обізнаності на користь етапів активного оцінювання та 

отримання досвіду. 
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Так історично склалося, що Україна відстала у своєму економічному 

розвитку від «ринкових» країн світу. Наші невдачі в проведенні економічних 

реформ пов’язані з невизначеністю стратегії кардинальної перебудови 

суспільства (включаючи політичне, соціальне й моральне середовище). У 

стратегічному менеджменті виникає об’єктивна необхідність. Щоб не 

допускати грубих помилок надалі, нам необхідно навчитися знаходити 

оптимальні рішення в умовах недостатньої стабільності й невизначеності 

соціально-економічного життя, характерного для сьогоднішньої України. 
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Метою статті є з’ясовувати  взаємозв'язок  спільних зусиль колективу і 

погоджених дій його членів, спрямованих на досягнення конкретних 

запланованих результатів. 

Говорячи про передумови становлення сучасної теорії менеджменту, 

важливо відзначити, що формування нових напрямів будувалося на 

узагальненні позитивного досвіду попередніх шкіл [1]. З кожним наступним 

зміною середовища, в якій доводилося функціонувати підприємствам, ряд 

принципів відмирали, а їм на зміну приходили інші, найбільш інноваційні на 

той момент.  

Витоки сучасного менеджменту походять ще до XIX століття, хоча сама 

практика управління має більш давню історію. І все ж нас цікавить період 

переходу від машинної ери до так званої інформаційної  ери . 

Принципи менеджменту машинної ери були кардинально іншими, ніж 

зараз. У роботі Стюарта Крейнера "Ключові ідеї менеджменту" вони описані 

досить детально [2]. По-перше, звичайним методом управління вважалася 

диктатура, тобто встановлення повного покори. Менеджер давав працівникам 

чіткі вказівки, після чого контролював їх дії. По-друге, інструкції менеджера 

вважалися єдино вірними. Малося на увазі, що накази не повинні зазнавати 

будь-яких сумніву, а про альтернативні варіанти й мови йти не могло. По-третє, 

закономірно, що в таких умовах, з боку працівників не допускалося ніякої 

творчості і незалежності в рішеннях. По-четверте, працівники були найманою 

силою, яка завжди була в надлишку, а значить, особливого значення для 

організації не мала. Компанії не вважали себе зобов'язаними ні в чому, хоча й 

очікували від робочих лояльності.  

Далі, масштаби діяльності зазвичай обмежувалися кордонами країни або 

регіону, але майже ніколи - міжнародними. Про глобалізацію тоді ще не 

говорили. І нарешті, компанії всіма засобами намагалися забезпечити собі 

стабільність і були упевнені в цій стабільності. Зовнішнє середовище ще не 

була такою мінливою, тому майбутнє багато в чому здавалося передбачуваним.  

Але така система не могла бути вічною. Першим кроком до формування нового 
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стилю управління стала розробка Фредеріком Тейлором концепції наукового 

менеджменту. Цей американський винахідник і інженер відійшов від ідеї про 

те, що організація нічого не винна своїм працівникам [3]. Тейлор розробив 

стимулюючу систему оплати праці, що включає в себе заходи покарань і 

заохочень у вигляді, відповідно, відрахувань та надбавок. Але, на жаль, теорія 

Тейлора була неспроможною в основному своєму положенні про те, що існує 

"єдиний правильний" спосіб виконання кожної конкретної роботи [8]. Оскільки 

вважалося, що будь-яка спроба удосконалення з боку працівника неминуче 

призведе до погіршення результату, відбувалося абстрагування від 

індивідуальних навичок і вмінь робітників. Такий підхід, безумовно, заважав 

інноваційного розвитку підприємства.  

Частина ідей Тейлора, тим не менш, використовується в сучасних умовах. 

Сюди можна віднести перші спроби проведення реінжинірингу, дроблення 

організаційних процесів на вихідні складові. Тейлор також намагався виділити 

кожен елемент виробничого процесів та проаналізувати його окремо, а пошуки 

потенціалу розвитку підприємства також стали застосовної для сьогоднішнього 

дня ідеєю [4]. 

На сьогодні, менеджмент, що домінує на підприємствах України, можна 

умовно поділити на три основні напрями: 

1. Система менеджменту, що залишилася у спадок від радянських часів. 

Основними її ознаками є: жорстка централізація, слабка мотивація персоналу, 

активне використання адміністративних методів управління. Характерними 

рисами таких підприємств є низька продуктивність праці та 

конкурентоспроможність, нездатність підприємства вийти на зовнішні ринки 

через якість продукції тощо. 

2. Система менеджменту, що сформувалася в малих та середніх 

підприємствах. Основні ознаки – максимально спрощена організаційна 

структура підприємства (як правило, лінійна), відсутність стратегії розвитку. 

3. Система менеджменту, що була впроваджена іноземними компаніями 

або на основі досвіду іноземних компаній. Характерною рисою менеджменту 

даного виду є часткове впровадження іноземних підходів до управління. 
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Найактуальніші проблеми менеджменту, з якими стикаються українські 

підприємства: 

- скорочення, яке трапляється, коли організація навмисно стає меншою, 

скорочуючи кількість робітників або цілі підрозділи чи закриваючи 

підприємства 

- недостатність та несвоєчасність забезпечення управлінців якісною 

інформацією для прийняття управлінського рішення; 

- недотримання максимального рівня якості; 

- недостатність нематеріальної мотивації працівників на підприємствах [5].  

На підставі вивченої літератури ми можемо зробити висновок, що не існує 

єдиної теорії менеджменту, але, тим не менш, різні напрямки об'єднують 

спільні цілі та напрямки розвитку. Тому для початку порівняємо класичне і 

сучасне напрям менеджменту в цілому (див. табл.1).  

Таблиця 1 – Порівняння стилів управління в класичній теорії і в 

сучасних напрямках 

Класична теорія управління Сучасний менеджмент 

Мала кількість великих організацій - немає 

жорсткої конкуренції 

Велика кількість великих організацій (як 

комерційних, так і некомерційних) 

Відносне невелика кількість керівників, 

практична відсутність керівників середньої 

ланки 

Велика кількість керівників усіх рівнів 

Управлінська робота часто не виділялася 

окремо і не відокремлювалася від 

неуправленческой діяльності 

Чітко виділені управлінські функції 

Мала кількість людей здатних приймати 

важливі для організації рішення 

Велика кількість людей здатних приймати 

важливі для організації рішення 

Наголос на інтуїцію і наказ Наголос на раціональність і колективну 

роботу 

Збут готового товару Створення товару, необхідного споживачеві 

Працівники виконують виключно свої 

спеціалізовані функції 

Працівники залучені до процесів навчання, 

прийняття рішень, внесення пропозицій 
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На сьогоднішній день сучасний напрям менеджменту складається з безлічі 

моделей і концепцій, і серед них немає ідеальних. Одні моделі несуть 

культурну специфіку певної країни, що заважає впровадженню в іншій державі. 

Інші є занадто витратними. І в будь-якому випадку у кожної концепції є певні 

недоліки. Але сучасному менеджеру, тим не менш, необхідно бути в курсі 

основних теорій управління, вміти виділяти їх переваги і застосовувати на 

практиці.  

У даній роботі була поставлена мета - описати загальні риси сучасного 

напрямку менеджменту, а також виділити декілька найбільш відомих 

концепцій. Для досягнення поставлених завдань ми проаналізували історію 

розвитку управлінської думки з кінця XIX століття, виділили передумови 

зародження сучасного напрямку, описали ряд концепцій, провели порівняльний 

аналіз. 

Поведінковий підхід визнає практичні та ситуативні обмеження 

раціональності людини для прийняття управлінських рішень. Прихильники 

цього підходу дуже критично ставляться до класичних організаційних 

структур, побудованих на традиційних концепціях, і віддають перевагу гнучкій 

організаційній структурі.[9] 

Кількісний підхід - підхід, що фокусується на використанні кількісних 

інструментів для прийняття управлінських рішень. Кількісна точка зору 

управління зосереджена на використанні математики, статистики та 

інформаційних засобів для підтримки прийняття управлінських рішень та 

організаційної ефективності. Розвиваються три основні галузі: дослідження 

операцій, управління операціями та інформаційні системи управління. 

Операційні дослідження - це підхід, спрямований на підвищення 

ефективності прийняття рішень за рахунок використання складних 

математичних моделей та можливостей, оскільки вони можуть здійснювати 

великий розрахунок. Деякі інструменти дослідження операцій - лінійне 

програмування, запити, моделі очікування, маршрутизація та розподіл.[10] 
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Управління операцією - це поле, яке відповідає за управління продукцією 

та функцією доставки продуктів і послуг організації. Управління операціями, як 

правило, застосовується до виробничих галузей та використовує такі 

інструменти, як аналіз інвентаризації, статистичний контроль якості, тощо. 

Система управлінської інформації відноситься до проектування та 

впровадження комп'ютерних інформаційних систем для використання 

керівництвом. Такі системи перетворюють необроблені дані в інформацію, 

необхідну та корисну для різних рівнів управління. 

Непередбачений підхід - точка зору, яка вважає, що відповідні 

управлінські дії залежать від особливого характеру кожної ситуації. 

Теорія систем - це підхід, заснований на тому, що організації можна 

візуалізувати як системи. Система являє собою набір взаємопов'язаних частин, 

які працюють в цілому для досягнення спільних цілей. Кожна система має 

чотири основні компоненти: 

1. Вклади - це різні ресурси, необхідні для виробництва товарів та послуг. 

2. Трансформаційні процеси - це організаційні управлінські та технологічні 

можливості, які застосовуються для перетворення входів у виходи. 

3. Виходи - це продукти, послуги та інші результати, що виробляються 

організацією. 

4. Зворотний зв'язок - інформація про результати та організаційний статус 

щодо навколишнього середовища.[11] 

Отже, можна сказати, що теорія і практика менеджменту перебувають у 

постійному пошуку для створення ефективної системи управління 

організаціями, яка б відповідала сучасним умовам розвитку економіки і 

суспільства. Можна з впевненістю сказати, що розвиток ефективних методів 

управління продовжуватиметься і надалі, в тому числі і в Україні, і 

збагачуватиметься все новими і новими концепціями, які відповідатимуть 

потребам часу. 

У сучасних умовах розвитку економіки на основі ринкових відносин 

одним із пріоритетних її напрямків є вироблення основних теоретичних і 
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методологічних позицій по використанню менеджменту в практичній 

діяльності українських організацій. 

Важливою проблемою становлення практики менеджменту в Україні є 

формування сучасної культури організації. Великого значення він надає 

стратегії та тактиці розвитку організації, які невід’ємні від процесу формування 

її культури. 
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ТИПОЛОГІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті досліджені різноманітні підходи до визначення сутності поняття 

«конкурентоспроможність». Методологія оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства ґрунтується на дослідженні 

внутрішнього та  зовнішнього середовища роботи підприємства та 

передбачає визначення показників для контрою, та визначення тенденції або 

можливостей для розвитку. В роботі було досліджено різноманітні методики 

дослідження конкурентоспроможності підприємства: побудова матриці 

конкурентних стратегій, оцінка конкурентоспроможності продукції,  метод 

заснований на "теорії ефективної конкуренції", функціональний підхід  та 

графічні моделі.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, методологія оцінки 

конкурентоспроможності, рівні оцінки конкурентоспроможності, матричні 

методи, експертні методи. функціональні методи, графічні методи. 

Питання дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств 

є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так і для 

окремих виробників. У ринкових умовах висока конкурентоздатність суб’єктів 

господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. 

Висока конкурентоспроможність – основна умова розвитку і життєдіяльності 

підприємства. 

У контексті світових кризових явищ проблема формування стійкої 

конкурентоспроможності набула особливої актуальності в силу підвищення 

мінливості зовнішнього середовища і зумовлена постійною потребою в нових 

дослідженнях. Проблема управління конкурентоспроможністю підприємств 

актуальна і з практичної точки зору в силу далеко не повного володіння 
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керівництвом підприємств сучасними методами оцінки 

конкурентоспроможності та механізмами розробки конкурентної стійкості 

стратегій. 

Питання теорії конкуренції найбільш глибоко висвітлені зарубіжними 

ученими, насамперед представниками класичної політекономії А. Смітом і    

Д.Рікардо. Подальші дослідження проводилися А. Маршаллом,                 

Е.Чемберліном, Дж. Робинсон, П. Хейне, Ф. Хайєком,  Дж. Стіглером,  

М. Портером, Дж. Кейнсом, Ф. Найтом, П. Самуельсоном, Л. Ерхардом та ін.  

Серед сучасних дослідників проблемі конкуренції присвятили свої праці  

Г. Азоєв, С. Кваша, М. Малік, Б. Пасхавер, Б. Рубін, Р. Фатхундінов,  

О. Шпичак, А. Юданов та ін. Різноманітність підходів до розуміння конкуренції 

та наукові суперечки, які точаться навколо цього поняття вимагають 

аналітичного огляду цієї проблеми. 

Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства, є ряд проблем, які 

залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. У зв’язку з 

цим обґрунтування підходів до її дослідження з метою подальшої розробки 

ефективної стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства є актуальним. 

Метою статті є розвиток теоретичних і методичних положень сутності та 

характеристики понять конкуренція та конкурентоспроможність; 

характеристика наукових підходів до оцінки  конкурентоспроможності 

підприємства. 

Конкурентоздатність виявляється лише в умовах конкуренції і через 

конкуренцію. Конкурентоздатність виступає багатоаспектним поняттям, що в 

перекладі з латинської мови означає боротьбу, суперництво за досягнення 

найкращих результатів. Думки науковців з приводу визначення 

конкурентоздатності підприємства розійшлися. Так, на думку Захарчина Г.М. 

конкурентоспроможність - це об’єкт що здатний забезпечувати прибуток, на 

противагу даній думці, Арестенко В.В. визначає її як комплексну порівняльну 
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характеристика, що відображає ступінь переваги над підприємствами - 

конкурентами. Тобто, одні вважають, що конкурентоздатність підприємств – це 

отримання прибутку, а інші - здатність витримати конкуренцію у порівняні з 

аналогічними підприємствами.  

Погляди професора Фатхутдінова Р.А.  з приводу визначення категорії 

конкурентоздатність базується на властивостях об’єктів, що задовольняють 

потреби споживачів порівняно з товарами-замінниками. При цьому під 

об’єктами автор розуміє науково-методичну документацію, продукцію, 

персонал, цінні папери, інформацію, що є недоцільним оскільки вони різняться, 

як в характеристиці так і в властивостях. Звідси випливає, що для різних 

об’єктів характеристика конкурентоздатності різна. 

Вивчення питань, пов’язаних з оцінкою міжнародної 

конкурентоспроможності продукції  налічує велику кількість розроблених 

методик оцінки конкурентоспроможності ідентичних товарів і послуг. Дещо 

складніший стан справ з оцінкою конкурентоспроможності підприємств. Не 

дивлячись на те, що певні кроки в цьому напрямі були зроблені, універсальної і 

загальновизнаної методики комплексної оцінки конкурентоспроможності 

підприємства економістами в даний час не вироблено. 

Проблематика методології оцінювання міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства є багатоаспектною, але первинним є 

питання щодо мети та завдань дослідження. Сутність мети випливає з 

визначення поняття «оцінка міжнародної конкурентоспроможності» і полягає в 

ідентифікації позицій підприємства у конкурентному середовищі. Завданнями 

оцінки є наступні [1, с.192]: 

 вивчення властивостей та стану підсистем підприємства й умов його 

зовнішнього оточення, які є ключовими у забезпеченні успішної діяльності 

підприємства на ринку; 

 комплексне обґрунтування конкурентної стратегії та політики поведінки 

підприємства на внутрішніх і зовнішніх товарних ринках; 

 встановлення орієнтирів для контролю та регулювання результативності 

економічної системи; 
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 визначення потенційних можливостей підприємства та передумов щодо 

підвищення рівня його міжнародної конкурентоспроможності. 

Оцінка конкурентоспроможності на основі вище наведених завдань може 

здійснюватись на трьох рівнях. Рівні оцінки конкурентоспроможності наведені 

в табл. 1. [2, с.8] 

Таблиця 1 –  Рівні оцінки конкурентоспроможності 

Назва рівня Характеристика 

Мікрорівень Визначається конкурентоспроможність підприємства за 

допомогою таких показників як прибутковість, рентабельність, 

продуктивність праці, ліквідність і кредитоспроможність, а також  

якість продукції, ступінь задоволеності споживачів та інші. 

Мезорівень Визначається конкурентоспроможність галузі та кластерів за 

допомогою середніх показників діяльності підприємств певної 

галузі, а також, використовуючи торговельні показники. 

Макрорівень Визначаться конкурентоспроможність країни за допомогою таких 

показників, як динаміка прибутків населення, ефективність 

використання усіх видів ресурсів, темпи інфляції, рівень 

зайнятості, сальдо торговельного балансу, питома вага 

високотехнологічного експорту та інші. 

Конкурентоспроможність підприємства не може бути виміряна єдиним 

статистичним показником. Це підтверджується тим, що це поняття носить 

ознаки прихованої властивості виробничої системи, якою є суб’єкт 

господарювання, та проявляється на поверхні у вигляді різних факторів-

симптомів. Вся сукупність факторів конкурентоспроможності підприємства 

може бути зведена до наступних груп (табл. 2) [3, с.68]. 

Таблиця 2 – Система факторів конкурентоспроможності підприємства 

Група Фактори 

Техніко- 

Технологічна 

Стан засобів праці; якість предметів праці; прогресивність 

технологічних процесів; рівень механізації і автоматизації праці і 

виробництва; ступінь використання засобів виробництва; масштабність 

впровадження науково-технічних розробок. 
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 Продовження таблиці 2 

Організаційно-

управлінська 

Форми організації виробництва; виробнича структура підприємства і 

ступінь оптимізації технологічних режимів; організація праці; підбір, 

розставлення і кваліфікація персоналу; системи оплати праці; 

організаційна структура управління; система планування, обліку і 

контролю. 

Фінансово- 

Економічна 

Ефективність поточних витрат; ефективність використання засобів 

виробництва; ефективність використання живої праці; фінансова стійкість 

підприємства; результативність (прибутковість) виробництва. 

Соціально- 

Психологічна 

Стан умов праці й організаційна культура виробництва; участь персоналу 

в процесі управління виробництвом; політика просування персоналу; 

система морального і матеріального стимулювання; стан соціальної 

інфраструктури. 

Природно- 

географічна і 

транспортна 

Умови видобутку й якість сировини; умови забезпечення водними, 

енергетичними та іншими ресурсами; транспортна інфраструктура; 

кліматичні умови. 

Екологічна Стан охорони довкілля; умови і стан охорони праці; забезпечення 

екологічної безпеки місця існування; переробка і використання відходів 

виробництва. 

Галузева Ефективність організації галузі; якість інформаційної і нормативно-

методичної бази управління в галузі; доступ до якісної сировини й умови 

матеріально-технічного постачання; ступінь уніфікації,стандартизації і 

сертифікації галузевої продукції; науково-технічний потенціал галузі; стан 

інноваційної діяльності; система підготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів. 

Ринкова Доступ до ринку ресурсів і нових технологій; ексклюзивність 

вироблюваних товарів; відлагодженість каналів розподілу продукції; 

ефективність системи стимулювання збуту. 

Особливість оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств 

полягає у необхідності поєднання інформації, яка надходить із зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Зовнішнє оточення характеризується складністю 

(яка проявляється у множинності чинників) та нестабільністю. Внутрішнє 

середовище підприємства також є варіативним, оскільки сприймає та реагує на 

зміни зовнішнього [1, с.192]. 
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Будь-яка оцінка - це встановлення наявності і міри прояву тієї чи іншої 

характеристики. Без оцінок рівня явища, що вивчається, неможливо управляти 

будь-яким процесом в економіці. Всі існуючі в практиці економіки й 

управління методи оцінки конкурентоспроможності різних об’єктів можна 

класифікувати за двома основними критеріями:  

- за ступенем об’єктивності (суб’єктивності) результатів оцінки,  

- за підходом до оцінки – якісна чи кількісна. 

В результаті типологію методів оцінки конкурентоспроможності можна 

подати на двомірному полі (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Типологія методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Усі методи можна об’єднати за чотирма групами в кожному з утворених 

квадратів. Всі якісні методи оцінки – моделі структурного аналізу, 

стратегічного аналізу, а також матричні методи – досить універсальні, їх можна 

застосовувати для оцінки конкурентоспроможності об’єктів різних галузей 

народного господарства. Цим обумовлена їх популярність і широта 

застосування в теорії та практиці управління. 
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До якісних методів оцінки конкурентоспроможності можна віднести 

об’єктивні моделі оцінки конкурентних сил і ціннісні ланцюжки (п’яти 

факторна модель, «ромб», ланцюжок цінностей М. Портера), моделі 

стратегічного аналізу (STEP-аналіз, SWOT-аналіз), а також суб’єктивні 

матричні методи (матриці BCG, GE / McKinsey, ADL) [4, c.40]. 

Кількісні методи базуються на використанні математичних і статистичних 

методів аналізу для показників. Це здебільшого стосується обсягів ринку в 

грошовому чи натуральному вираженні, цін, витрат і факторів, які на них 

впливають. Даний метод використовують у своїх дослідженнях, передусім, 

консалтингові фірми, які оцінюють конкурентоспроможність різних країн світу 

та роблять конкретні техніко-економічні обґрунтування різних методів і 

підходів до їх підвищення.  

Кількісний аналіз доповнює якісний, оскільки не всі фактори та механізми 

зростання конкурентних переваг нагромадження потенціалу 

конкурентоспроможності, можна виміряти. Цей метод достатньо точний, хоча й 

дає можливість оцінити явище через певний проміжок часу [2, с.7]. 

До кількісних методів оцінки конкурентоспроможності можна віднести 

суб’єктивні методи експертних оцінок, що базуються на інтуїції, баченні, 

професіоналізмі експерта (оцінка конкурентної сили компанії за методикою 

А.А. Томпсона і А.Дж. Стрикленда та ін.), а також об’єктивні розрахункові і 

розрахунково-графічні методи (диференціальні, комплексні і т.д.) [4, c.52].  

Суб’єктивність матричних методів обумовлена тим, що вони хоч і дають 

наочні результати оцінки, але відображають рівень конкурентоспроможності 

об’єкта (підприємства) лише в чітко окреслених рамках галузі. Крім того, 

матричні моделі, як правило, надто спрощені. Так, в матриці Boston Consulting 

Group (BCG) привабливість ринку визначається за темпом його зростання, а 

конкурентний статус компанії – відповідно до її частки на цьому ринку. Тому 

точнішу оцінку можна отримати, якщо враховувати більшу кількість 

параметрів, які впливають на привабливість і конкурентний статус. 

Об’єктивність останніх пояснюється тим, що для розрахунку рівня 
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конкурентоспроможності того чи іншого об’єкта використовується перелік 

різноманітних оціночних критеріїв, на основі яких за фактичними даними 

проводиться розрахунок одиничних, групових, інтегральних показників 

конкурентоспроможності. До того ж дані методики часто підкріплюються 

графічною ілюстрацією для наочності отриманих результатів, а також 

полегшенням подальшого аналізу. Звичайно, об’єктивні методи більш 

трудомісткі і більш вимогливі до наявності певної інформації, проте їх можна 

вважати кращими для оцінки конкурентоспроможності об’єктів зважаючи на 

точність отримуваних результатів. Проте експертні оцінки досить часто 

застосовуються в управлінській діяльності. Головна перевага методу 

експертних оцінок – в його універсальності: за допомогою експертної групи 

можна досить швидко і просто отримати оцінку стану того чи іншого 

підприємства. Крім того, експертні оцінки незамінні в тих випадках, коли деякі 

необхідні параметри неможливо оцінити кількісно. 

Отже, відзначимо, що попри розбіжності щодо кількості і складу 

показників, які необхідно враховувати при розрахунках рівня 

конкурентоспроможності підприємств, основною вимогою до формування 

будь-якої методики оцінювання слугує дотримання таких принципів, як 

системність, об’єктивність, динамічність, безперервність, оптимальність та 

конструктивність. 

На основі аналізу та синтезу вище зазначених методик, зроблено висновок, 

що спільною їх характеристикою є те, що для оцінки конкурентоспроможності 

всі вони передбачають вибір еталону, визначення набору параметрів, які 

підлягають оцінці, розрахунок показників конкурентоспроможності продукції 

та формування висновків про її рівень. 

Отже, не зважаючи на значну кількість описаних у літературі методик, 

загальним недоліком більшості проаналізованих методів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств, за винятком матричних, є статичність 

оцінки конкурентних позицій підприємства, порівнюючи з іншими суб’єктами 

господарської діяльності, й те, що отримані результати можуть залишатися 
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актуальними лише на короткі проміжки часу. Також варто звернути увагу на те, 

що незалежно від того, який метод оцінки конкурентоспроможності обере для 

себе підприємство, необхідно дотримуватися певного алгоритму при 

оцінюванні конкурентоспроможності. 
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Структурна трансформація вітчизняної економіки, формування сучасної 

системи ринкових відносин, процес глобалізації підприємництва вимагають 

досягнення якісно нової системи управління. В цих умовах управлінська 

діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку 

підприємницьких структур.  

Тому сучасний менеджмент як наукова система організації виробництва 

набуває особливого значення. Глибоке вивчення теорії і практики 

менеджменту, сучасних форм і методів управління на рівні основної ланки 

національної економіки підприємства є одним з головних завдань ринкової 

системи господарювання. 

Теоретичні засади менеджменту підприємства в сучасних умовах та 

проблеми врегулювання кризових ситуацій підприємств висвітлено в наукових 

працях українських та зарубіжних вчених. Сьогодні багато вчених досліджують 

питання сутності, методології та організації менеджменту підприємства.  

Серед них відзначені такі вчені: Бурий С., Довган Д., Маховка В., Мацеха 

Д., Партин Г., Селюченко Н., Крюкова І., Шпачук В., Калінеску Т., Дмитренко 

А., Алексеєв І., Хома І., Лебедєва В., Нестерчук Ю., Коваленко В., Суханяка М., 

Фурдичко Л., Гнатів Б., Кавалець І., Жовтанецька Я. та інші. Однак, в той же 

час, деякі аспекти недостатньо відображені в літературі і потребують 

подальшого розвитку дослідження. Перш за все, необхідно визначити сутність 

концепції менеджменту в сучасних умовах. Аналіз літератури показав 

відсутність єдиного підходу до тлумачення теоретичних засад менеджменту.  

Особливістю сучасного менеджменту передусім є те, що однією з головних 

його функцій стає підприємницька діяльність. Підприємництво перетворюється 

в ядро менеджменту. 

Успішна підприємницька діяльність неможлива, якщо в організації не 

впроваджуються нововведення. Сучасний менеджер, як уже зазначалося, має 

бути новатором, протистояти консерватизму, орієнтувати підприємство на 

постійні зміни, вдосконалення технологічного та організаційного процесу 

залежно від кон'юнктури ринку. 
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Важливе завдання сучасного менеджменту – робити знання 

продуктивними. Основним капітальним ресурсом, головним об'єктом витрат 

розвинутої економіки є такий робітник, який володіє знаннями, тобто втілює у 

свою працю все те, що він набув у процесі систематичної освіти, а не такий, 

який використовує в роботі ремісничі навички або фізичну силу [3, с. 196]. 

Метою статті – є розглянути основні теоретичні засади менеджменту 

підприємства в сучасних умовах та вивчення теорії і практики менеджменту, 

сучасних форм і методів управління на рівні основної ланки національної 

економіки. 

Існує велика кількість визначень в економічних і соціальних науках, але 

немає універсального визначення терміну управління, оскільки - залежно від 

перспективи дослідження - існує інший предмет дослідження і різні інтереси в 

пізнанні. Однак, можна виділити дві основні перспективи використання 

бізнесу:  

1. функціональна перспектива, яка розглядає і описує управління як 

управлінську діяльність; 

2. інституційна перспектива, яка розглядає керівний орган різних 

організаційних форм як управління. 

З незапам'ятних часів управління було найбільш імперативною діяльністю, 

оскільки суспільство постійно покладалося на групові зусилля. Добре 

скоординовані зусилля є ключовими для досягнення цілей і завдань, які не 

можуть бути реалізовані індивідуально. Управління – це акт досягнення 

результатів шляхом координації індивідуальних зусиль. Різні експерти з 

управління визначили управління по-різному. Деякі визначення наведені 

нижче:  

За словами Ф.В. Тейлора: «Менеджмент – це мистецтво знати, що ви 

хочете зробити, а потім побачити, що це зроблено найкращим і найдешевшим 

способом» [5]. 

За словами Гарольда Контца: «Менеджмент – створення та підтримка 

внутрішнього середовища на підприємстві, де особи, які працюють у групах, 

можуть продуктивно виконувати свої обов'язки та ефективно досягати цілей». 
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Від традиційного підходу до наукового підходу, а потім від наукового 

управління до сучасного етапу; методологія, принципи та підходи досягли 

свого поточного етапу. Тейлор, засновник наукового управління, приніс 

революцію в ХХ столітті, впровадивши наукові аспекти формулювання 

закономірностей і дисциплін в рамках управління проектами. Наукове 

управління підкреслює максимізацію прибутку, використовуючи працівників 

через контрольований механізм, навчання, грошові стимули під керівництвом, 

однак він був ретельно досліджений і критикований за короткострокову 

орієнтацію на прибуток [1, с. 193]. 

Існують 2 методи управління, які підпадають під сучасний підхід 

управління, що використовуються для надання допомоги у прийнятті рішень, 

підвищення ефективності та результативності, зокрема, проведення двох 

ключових управлінських заходів з планування та контролю: 

- систематичні: складаються з визначених і часто послідовних методів 

вирішення проблеми, надання інформації для прийняття рішень або 

підвищення ефективності роботи; 

- аналітичні: методи розроблені з урахуванням того, які, можливо, кількісні 

методи необхідні для вирішення кожного аспекту ситуації і досягнення 

кінцевого результату. 

Відповідно до перспективи динамічних можливостей, рішення від 

підприємницьких менеджерів – це «стратегічні дії», які відіграють важливу 

роль у трьох ключових процесах:  

1. сприйняття можливостей; 

2. захоплення їх; 

3. переналаштування організації бізнесу для отримання прибутку.  

Ці рішення концептуалізуються в умовах економічного середовища, і вони 

впливають на існуючі процедур або конфігурацію ресурсів, таким чином 

стимулюючи стратегічні зміни. Ця думка пропонує по-перше, відчуття нових 

можливостей – це скануюча та інтерпретаційна діяльність, заснована на 

аналітичній системі, з яких підприємці отримують розуміння. По-друге, 
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захоплення тягне за собою продукт або розвиток послуг, комерціалізація або 

інші інвестиційні рішення, які приймаються підприємцями [4]. 

Види організацій, будь то ділові чи непідприємницькі, повинні бути 

надлишковими. Таким чином, менеджери повинні створити середовище, в 

якому люди можуть виконати групові цілі з найменшою кількістю часу, 

грошей, матеріалів або в яких вони можуть досягти якомога більше бажаної 

мети з наявними ресурсами. Менеджер, який досягає такої мети, вважається 

стратегічним менеджером [2, с. 63]. 

У дослідженні стратегічного менеджменту структура динамічних 

можливостей дає змогу «бачити вертоліт» – як фірми досягають стійкої 

конкурентної переваги. Цей документ зосереджується на критичній ролі 

робочих груп, стверджуючи, що менеджери повинні використовувати знання, 

створені командами для підтримки інновацій та стратегічних змін. Він 

узгоджує типи командного навчання з інноваційною діяльністю. 

Політична та економічна нестабільність в Україні негативно впливає на 

бізнес-середовище. Невизначеність щодо майбутнього, неможливість 

прогнозування довгострокових перспектив ключових операційних індексів, 

нестабільність цін викликають погіршення економічного становища 

підприємств і приносить ризики їх банкрутство.  

Під кризою чутливість до управлінського рішення збільшується, тому що 

раціональні, своєчасні і добре продумані рішення можуть стати відправною 

точкою для подолання труднощів підприємств, а також допомогти відновити 

їхню платоспроможність. Але водночас, безпідставні та помилкові рішення 

можуть призвести до найгірших ситуацій (стагнація, депресія, банкрутство 

тощо) [2, с. 58]. 

Метою всіх менеджерів є те, що вони повинні бути продуктивними. 

Поліпшення продуктивності полягає в ефективному виконанні основних 

управлінських та позаурядових дій. Ефективність – це досягнення цілей з 

найменшою кількістю ресурсів. Менеджери не можуть знати, чи є вони 

продуктивними, якщо вони не знають їх цілей організації та не координуються 

теорією управління. 
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Теорія управління згрупована в п'ять функцій управління. Під цю 

категорію теорії відносять системний підхід, ситуаційний або так звану теорію 

непередбачених ситуацій, теорію хаосу, теорію побудови команди. Теорія 

систем значно вплинула на науку управління розуміння організацій. Система –

це колекція об'єднаних частин для досягнення загальної мети. Якщо одну 

частину системи видаляють, то характер системи також змінюється [1, с. 192]. 

Система може розглядатися як така, що має вхідні дані (наприклад, 

ресурси, такі як сировина, гроші, технології, люди), процеси (наприклад, 

планування, організація, мотивація і контроль), результати (продукти або 

послуги).  

Теорія систем може здатися досить базовою. Ефект теорії систем в 

управлінні полягає в тому, що вона допомагає менеджерам дивитися більш 

широко. Це також дозволило менеджерам інтерпретувати закономірності події 

на робочому місці – тобто, дозволяючи менеджерам розпізнавати різні частини 

організації, і, зокрема, взаємозв'язок частин [2, с. 62]. 

З практичних цілей, всі керівники повинні розробити три групи навичок, а 

саме: концептуальні, технічні та людські. Концептуальні навички дозволяють 

менеджеру розвивати відносини між факторами, що інші люди не бачать. 

Менеджери, які мають добре розвинені концептуальні вміння можуть 

застосовувати різні теорії управління до однієї ситуації.  

Тому, одним з основних завдань управління підприємством в сучасних 

умовах є: 

- створення ефективної системи антикризового управління. Підходи до 

формування ефективної системи антикризового управління повинні бути 

адекватними. Основні принципи ринкової економіки – вона дозволяє 

підприємствам приймати оптимальні управлінські рішення при формулюванні 

своєї стратегії. 

Професійний менеджмент і його суб'єкт – менеджер характеризуються з 

різних сторін. По-перше, слід підкреслити належність менеджменту до фірми, а 

не до держави та суспільства в цілому, хоча сама фірма може бути як 
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приватною, так і державною. По-друге, виділяється професійна спрямованість 

менеджменту, яка передбачає необхідність певних знань і умінь [2, с. 59]. 

На закінчення, треба повторювати, що менеджмент – це процес 

проектування і підтримання середовища з метою ефективного виконання 

вибраних цілей. Менеджери виконують функції планування, організації, 

контролю та кадрового забезпечення, . Управління є важливою діяльністю на 

всіх організаційних рівнях. 

Мета всіх керівників – створити надлишок і  бути продуктивними шляхом 

досягнення сприятливого раціону виробництва – входу протягом певного часу з 

урахуванням якості. Продуктивність передбачає ефективність цілей з 

використанням найменшої кількості ресурсів. 
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Проаналізовано погляди на систематизацію підходів до менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Визначено завдання управління та сутність 
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управлінського впливу. Обґрунтовано застосування системного підходу та 

об’єктно-орієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Сформовано розуміння внутрішнього середовища підприємства як об’єкта 

управлінського впливу на основі моделі 7S Мак Кінзі. 

Ключові слова: підходи до управління; системний підхід; зовнішньоекономічна 

діяльність; внутрішнє середовище підприємства; зміни.  

Зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства потребує 

мобілізації значного обсягу різноманітних ресурсів: фінансових, людських, 

матеріальних, виробничих, часових, управлінських тощо. До того ж сам процес 

проникнення і господарської діяльності на зовнішніх ринках відбувається в 

умовах впливу складного зовнішнього середовища, що характеризується 

високим рівнем конкурентного тиску, прояву тенденцій глобальної економіки, 

мінливості маркетингових умов та різноманітних ризиків. Діяльність 

підприємства найчастіше спрямована на отримання економічного прибутку, 

що, за визначенням Д. Бейна [1, С.298], є різницею між фактичними 

фінансовими результатами підприємства та середніми для галузі показниками. 

Необхідною умовою для цього є наявність конкурентних переваг у 

підприємства та формування галузевих бар’єрів для потенційних конкурентів. 

Очевидно, що формування цих передумов та досягнення достатньої 

результативності зовнішньоекономічної діяльності можливе лише під час 

ефективного управління.  

Складність процесів, що перебігають у сфері зовнішньоекономічних 

операцій, та вплив чинників, які були визначені раніше призводять до того, що 

зовнішньоекономічна діяльність стає домінантним об’єктом управління, а не 

лише складовою загального менеджменту підприємства. Це твердження може 

бути обґрунтовано на основі методології теорії обмежень Е. Голдрата [2, с.49], 

згідно з якою управлінські зусилля стосовно невеликої кількості аспектів 

приводять до досягнення ефекту, що значно перевищує одночасний вплив на 

більшість інших. Концепція ґрунтується на пошуку та управлінні ключовим 

обмеженням у діяльності підприємства, яке може знаходитись у виробництві, 
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фінансах, маркетингу тощо. Наявність таких “вузьких місць” призводить до 

зменшення продуктивності, якщо обмеження полягає у сфері виробництва; 

маневреності, якщо обмеження полягає у сфері фінансів; адаптивності, якщо 

обмеження у маркетинговій сфері. Для підприємства, що виходить на 

міжнародний ринок таким аспектом стають саме зовнішньоекономічні операції, 

оскільки їх результативність визначає загальний економічний ефект діяльності 

підприємства.  

Пошук і ліквідація “вузьких місць” у всіх сферах господарської діяльності 

є одним із головних завдань управління. І якщо стратегічним пріоритетом 

підприємства стає зовнішньоекономічна діяльність, то управління такою 

діяльністю має охоплювати не лише сферу відносин із іноземними ринками, а 

всі аспекти функціонування підприємства. Це дасть змогу знаходити критичні 

обмеження і за допомогою порівняно невеликих управлінських зусиль 

отримувати значний економічний прибуток. Тому важливим питанням постає 

формування парадигми управління, яка б враховувала особливості 

зовнішньоекономічної діяльності, охоплювала всі аспекти функціонування 

підприємства та була спрямована на стратегічні пріоритети.  

Для ознайомлення з проблемою доцільно розглянути існуючі підходи до 

управління загалом і управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Цим 

питанням присвячено багато уваги як іноземних класичних авторів [3], так і 

вітчизняних науковців [4–6], знайомих із реаліями вітчизняної економіки та 

практики господарювання. Детальний аналіз підходів проведено в роботі  

Л. Ноджак [6], при цьому автор визнає, що існує певна проблема в 

систематизації підходів до управління, зокрема зовнішньоекономічною 

діяльністю, а серед науковців немає одностайності у визначенні меж кожного 

конкретного підходу.  

Так всі дослідники погоджуються з наявністю функціонального, 

процесійного, системного та ситуаційного підходів в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю, але дотримуються різної думки щодо 

змістовного наповнення. О. Кириченко виділяє підходи на основі тлумачення 
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способів реалізації управління, і відокремлює функціональний від 

процесійного; Є. Кузьмін розглядає управління як послідовність дій – 

процесійний підхід, у межах якого реалізується функціональний як складовий 

елемент; Д. Мескон взагалі не виділяє ці два підходи розглядаючи процес 

управління як тотожний послідовності реалізації функцій управління. Л. 

Ноджак наголошує на наявності спільних рис та взаємній підпорядкованості, 

оскільки один підхід реалізується через інший, тому зроблено спробу 

сформувати інтегральний підхід до управління зовнішньоекономічною 

діяльністю.  

Аналіз наукових поглядів на класифікацію та зміст підходів до управління 

призводить до унаочненої проблеми систематизації знань у цій галузі, яку 

необхідно розпочинати із термінологічного аналізу і формування загальних 

принципів класифікації та послідовного змістовного наповнення. Так, термін 

“підхід” [7] визначається як комплекс парадигматичних, синтагматичних і 

прагматичних структур та механізмів пізнання, що характеризується 

конкуренцією між собою (або історично замінені один одним), стратегії та 

програми в науці, організації життя і діяльності людей.  

Основуючись на такому визначенні, по-перше, підходи до управління, 

хоча і мають певні спільні риси і можуть бути поєднані в теорії, але не можуть 

бути одночасно застосовані під час побудови системи управління конкретним 

підприємством. По-друге, підходи мають відрізнятися через різні погляди на 

одну проблему, а не через розгляд явища управління як комплексу різних 

проблем, оскільки формування окремого підходу потребує комплексного 

ставлення до діяльності підприємства. Тому логічним є виділення певної 

класифікаційної ознаки, або критерію, за яким можна систематизувати підходи 

до управління. По-третє, застосування підходу до управління повинно давати 

змогу сформувати конкретну стратегію, програму дій, через наявність 

універсальної методології, системи методів та інструментів управління, що у 

перспективі приведе до вирішення проблем функціонування підприємства, 

зокрема на іноземних ринках. 
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На основі проведеного аналізу існуючих поглядів на підходи до 

управління можна запропонувати як головний критерій визначення об’єкта 

управління, тобто відповідь на питання “чим управляти?”. Так, у межах 

функціонального підходу головна увага зосереджена на управлінні 

господарськими функціями підприємства: виробничими, фінансовими, 

маркетинговими, іншими допоміжними функціями, які і розглядаються як 

об’єкт управління в роботі Ю. Макогона [8, С.145]. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю насправді реалізується через послідовність 

функцій планування, організування, мотивування, контролювання та 

регулювання. За визначенням авторів процесійного підходу М. Хаммера і Д. 

Чампі [9,с.90] він є філософією управління, яка розглядає підприємство як 

сукупність робіт, згрупованих для виготовлення відповідних типів товарів для 

внутрішніх і зовнішніх споживачів.  

Тому процесійний підхід – це ставлення до зовнішньоекономічної 

діяльності як сукупності бізнес-процесів, що протікають на підприємстві, 

пов’язані з випуском певних продуктів, а не з реалізацією процесів управління. 

Хоча управління здійснюється над процесами, що протікають на підприємстві, 

воно також реалізується через послідовність виконання функцій: планування, 

мотивування, організування, контролювання тощо.  

Ситуаційний підхід об’єктом управління повинен розглядати певну 

управлінську ситуацію, що складається із стану чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Але таке управління є рефлективним і можливе лише 

в статичних умовах господарювання, коли ситуація залишається незмінною 

достатній період для реалізації всієї послідовності функцій управління, тобто 

повного циклу процесу управління за визначенням М. Мескона [3, с.78]. Не 

розглядаються стратегічні завдання, перспективи та історичний досвід. Також 

складно уявити наявність універсальної методології ситуаційного підходу, 

оскільки неможливо сформувати перелік усіх можливих управлінських 

ситуацій та методів управління ними.  
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Тому ситуаційний підхід не варто зараховувати до управлінських, на його 

основі неможливо побудувати дієву та результативну систему управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. Сферою застосування ситуаційного підходу 

є розроблення окремих управлінських рішень, а не управління діяльністю 

підприємства загалом.  

Усі дослідники в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю 

погоджуються із складністю як самого об’єкта управління, так і умов, у яких 

здійснюється процес менеджменту. На цьому підґрунті формується розуміння 

неоднозначності впливу управлінських дій і необхідності поєднання різних 

методів, інструментів та підходів. Через термінологічну та об’єктну 

невизначеність це призводить до прагнення сформувати інтегральний підхід, 

який би логічно поєднував методологію різних управлінських підходів. І хочу 

це можливо у вигляді філософської концепції, практична реалізація такого 

підходу є неможливою через суперечливість і взаємну винятковість поглядів на 

проблеми управління.  

Натомість визнання підприємства складною соціально-економічною 

системою, яка перебуває під впливом складного зовнішнього середовища є 

основою системного підходу, що його розробили класики менеджменту П. 

Друкер і Г. Саймон. У межах системного підходу управління спрямоване на 

поєднання комплексу різноманітних цілей діяльності підприємства і 

визначення можливої реакції складових господарської системи на 

управлінський вплив. Для побудови ефективної, дієвої системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю слід розглянути комплекс цілей, що ставить 

перед собою підприємство при виході на зовнішні ринки, та завдання 

управління, які необхідно реалізувати для досягнення таких цілей.  

Вихід підприємства за межі національних ринків може бути пов’язаний із 

різноманітними причинами: збільшення обсягів діяльності через експортно-

імпортні операції, забезпечення діяльності підприємства необхідними 

сировинними ресурсами, покращення іміджу через набуття статусу 

міжнародної фірми, оптимізація фінансових потоків та оподаткування 
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діяльності, пошук ринків збуту для специфічних видів продукції, 

диверсифікація діяльності з метою зменшення впливу макроекономічних 

ризиків тощо. Але прагнення будь-якої мети з наведеного переліку найчастіше 

призводить до виявлення обмежень, що не дають змогу підприємству досягти 

своїх цілей. Обмеження можуть знаходитись всередині підприємства: брак 

фінансових або матеріальних ресурсів, нестача специфічних знань і  

досвіду тощо.  

А можуть бути спричинені зовнішніми чинниками, що формують 

конкурентні сили за М. Портером: відсутність попиту, конкурентний тиск, 

обмеження державної регуляторної політики, відсутність доступу до рідкісних 

ресурсів тощо. Виникає дисгармонія між існуючим станом підприємства, його 

інтересами й інтересами інших учасників ринкових відносин. У цьому разі мета 

управління полягає в координації діяльності підприємства, оптимізації 

розподілу ресурсів, визначенні джерел та напрямів використання фінансових 

потоків, гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього 

середовища. У зв’язку з цим можна сформулювати загальну мету управління, 

зокрема зовнішньоекономічною діяльністю, як керування станом підприємства 

(соціально-економічної системи), внесення змін в його складові елементи для 

гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього 

середовища.  

Очевидно, що таке визначення ґрунтується на системному підході як 

найбільш цілісному розумінні складних процесів, що протікають у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. На відміну від комплексу 

множинних цілей самої діяльності підприємства, управління має на меті лише 

внесення змін у різні елементи системи доти, поки її стан не відповідатиме 

оптимальному, а всі інтереси гармонізованими. Наступним важливим питанням 

є визначення тих елементів системи, які можуть бути змінені задля 

трансформації стану підприємства. Для цього необхідно розглянути, з чого 

складається система управління підприємством і яким чином вона поєднується 

із іншими елементами. Або точніше як реалізується механізм управління 

зовнішньоекономічною діяльністю.  
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Найважливішим моментом є визначення тих складових, що піддаються 

управлінському впливу та трансформації. Очевидно, що такі об’єкти мають 

належати до внутрішнього середовища підприємства, оскільки вплив на 

зовнішнє середовище є обмеженим, має реактивний характер, а відповідно не 

може бути прогнозованим з достатнім ступенем вірогідності: підприємство 

змінює власну поведінку і очікує на реакцію суб’єктів зовнішнього середовища. 

Фактично управління спрямоване на складові елементи внутрішнього 

середовища підприємства, і змінюючи цілі діяльності, критерії управління, 

методи або ресурси, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю 

прагне до зміни стану об’єктів управління, які формують внутрішнє 

середовище підприємства.  

Згідно з класичним підходом [3, С.56] внутрішнє середовище підприємства 

складається з місії, цілей підприємства, завдань, структури, людей та технології 

перетворення вхідних ресурсів на продукти підприємства. Достатньо тривалий 

період конкурентні умови господарювання підприємств залишались 

стабільними, що давало змогу будувати систему управління на основі такого 

підходу та застосовувати ситуаційне управління. Запорукою ефективної 

діяльності на зовнішніх ринках було раціональне формування цілей, створення 

відповідної структури та розподіл завдань серед працівників підприємства. Але 

інтенсифікація інтеграційних процесів в економіці, прискорення науково-

технічного розвитку і, як наслідок, скорочення життєвого циклу продукту в 

багатьох галузях призвели до зміни парадигми.  

Розроблений вченими Д. Нортоном і Р. Капланом [11, С.72] метод 

стратегічних карт і системи збалансованих показників дав новий погляд на 

складові внутрішнього середовища підприємства. Згідно з поглядами вчених 

такі складові елементі є ключовими аспектами діяльності і становлять 

структуру підприємства не як статичний знімок ситуації, а як явище, що має 

протяжність у часі. До минулого зараховано валютно-фінансові аспекти і 

проблеми фінансування діяльності підприємства.  
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Сьогодення представлене сукупністю внутрішніх бізнес-процесів та 

зовнішніми комунікаціям із суб’єктами конкурентного середовища. Майбутнє 

підприємства виражено у вигляді навчання та розвитку, стратегічних планів 

підприємства. Особливість полягає в тому, що підприємство існує у всіх 

часових вимірах одночасно: результати сьогоднішніх бізнес-процесів завтра 

стануть основою фінансування діяльності, а сьогоднішні навчання та розвиток є 

запорукою ефективних комунікацій та бізнес-процесів завтра.  

Усі ключові аспекти діяльності спрямовані на досягнення місії 

підприємства. Такий погляд на підприємство дає йому змогу бути адаптивним, 

орієнтуватися на постійні зміни та розвиток, що може бути застосовано до 

сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Багаторічне дослідження 

діяльності успішних підприємств консалтинговою компанією Мак Кінзі 

розвинуло цю концепцію, що виразилось у методології 7S [12,с.34].  

На думку спеціалістів Мак Кінзі, в сьогоднішніх конкурентних умовах всі 

елементи внутрішнього середовища потребують пристосування до вимог ринку 

та відповідних змін. До таких елементів зараховано стратегію підприємства, 

його внутрішні системи, персонал, структуру організації, стиль поведінки, 

компетенції та спільні цінності. У цій моделі є багато спільного з попередніми 

підходами, наприклад “системи” відповідають елементам стратегічних карт 

Нортона “внутрішні бізнес-процеси”, а “компетенції” певним чином схожі на 

визначення “технології” з класичного підходу. 

 Але зміст елементів детальніше розглянуто і доповнено, наприклад 

“стиль” згідно з концепцією 7S – це не просто комунікації із контактними 

аудиторіями, а насамперед управлінські відносини в середині підприємства. На 

основі такого розуміння внутрішнього середовища підприємства можна 

сформувати комплексний підхід до управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, як до процесу управління, адаптації та зміни домінантних елементів 

внутрішнього середовища, відносно яких незначні управлінські зусилля будуть 

призводити до ефекту, що значно перевищує одночасний вплив на більшість 

інших. Цей підхід визначає принципи побудови системи управління 
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конкретним підприємством та пропонує методологію управління 

зовнішньоекономічною діяльністю як процесу постійного управління змінами.  

Таким чином, комплексний підхід до визначення внутрішнього 

середовища на основі моделі 7S Мак Кінзі дає змогу розглядати управління з 

позиції об’єкта, яким керують. Мета управління є господарською, зокрема 

зовнішньоекономічною, діяльністю, полягає у внесенні змін до складових 

внутрішнього середовища підприємства для гармонізації його інтересів з 

інтересами суб’єктів зовнішнього середовища. Такий погляд на проблему дає 

можливість на засадах системного підходу аналізувати діяльність підприємства 

та спрямовувати зусилля на отримання максимального економічного прибутку.  
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На даний час зовнішньоекономічна діяльність набуває усе більш 

важливого значення для розвитку народного господарства, а також економічної 

стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово 

розвитих країнах, яка б не була задіяна в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності досить широко 

використовується в економічній літературі. В загальному вигляді менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності являє собою управління виробничо-

господарською і комерційною діяльністю підприємства, пов’язаною з його 

виходом на зовнішній ринок, в зовнішнє міжнародне середовище з метою більш 

повного використання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту. 

В умовах ринкових відносин менеджмент активно проникає в різноманітні 

галузі економіки. Керівники підприємств зацікавлені у використанні основних 

надбань менеджменту, оскільки це дає змогу оптимізувати структурну 

побудову організації, знизити трудомісткість управлінських витрат, 

оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, 

зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей. 

Вихід підприємств на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до 

системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу.  

Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності – це суттєвий 

чинник підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 

мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства. 

Метою даної статті є дослідження сучасного стану зовнішньоекономічної 

діяльності Вінницької області та визначення потенційних можливостей для 

інтеграції до світового ринку. 

Питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України знайшло 

відображення у дослідженнях таких вчених, як Кандиба А.М., Гайдуцький П.І., 

Дідківський М.І., Власов В.І.. Проблемам дослідження формування та 

розширення експортного потенціалу на регіональному рівні присвячені праці 

науковців Третяка В.В., Михайлової Л.І, Крушніцької Г.Б., Ковтуна Е.О., 

Махначової Н.М., Семенюк І.Ю. 



272 

На практиці оцінка ефективності зовнішньоекономічної політики і 

регулювання грунтується на внеску цієї сфери у зростання сукупного попиту й 

кількісно виражається абсолютними річними значеннями чистого експорту 

(сальдо платіжного балансу) і показниками його ваги у валовому 

національному продукті. 

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою 

складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній 

ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності пов’язаний із 

застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах 

зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, 

лізингових операціях, прямому інвестуванні і т. д.). 

В Україні можливість використання менеджменту, в тому числі у 

зовнішній сфері, з’явилася в роки перебудови, на початку переходу країни до 

ринкової економіки. На сьогоднішній день значно збільшилось число об’єктів, 

що здійснюють ЗЕД, зріс об’єм зовнішньоторгового обігу, розширилася 

географія зовнішньоекономічних зв’язків. 

Одним із провідних чинників розвитку економіки будь – якої країни в 

умовах глобалізації є здійснення її суб'єктами господарювання ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності. На сьогоднішній день тенденції в 

трансформуванні міжнародного економічного середовища, які 

характеризуються глобалізацією, регіоналізацією та диверсифікацією ринків, 

зростанням обсягів міжнародної торгівлі, переконують, що розвиток 

зовнішньоекономічних торговельних відносин, як в Україні, так і в її регіонах 

набуває актуального значення. Розвиток зовнішньої торгівлі, зростання 

експортних операцій, є важливим чинником функціонування та розвитку 

регіональної економіки [2]. 

Вінниччина має стратегічно вигідне економіко – географічне положення, 

оскільки межує з багатьма областями, що мають розвинену інфраструктуру. В 

області спрямована діяльність на розвиток співробітництва з регіонами країн-
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членів Євросоюзу, країн СНД та інших країн світу. Плідно розвиваються 

партнерські контакти між територіальними одиницями Вінницької області. 

Співробітництво у галузі економіки, екології, охорони здоров’я, культури, 

освіти, спорту та туризму реалізується на рівні районів, міст та місцевих 

громад. 

Підприємства Вінницької області протягом I півріччя 2018 року 

співпрацювали з суб’єктами підприємницької діяльності із 91 країни світу. 

Обсяги експорту товарів за січень–червень 2018 р. становили 338087,6 тис. 

дол.. США і збільшились, порівняно з січнем–червнем 2017 р., становили 

100,3% (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 – Обсяги експорту товарів Вінницької області за І півріччя 

2018 року 

№

з/п 
Область тис.дол. США

у % до І півріччя 

2017 р. 
у % до загального обсягу

Вінницька 338087,6 100,3 1,8 

Україна всього 18530439,4 65,0 100,0 

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Польщі, 

Німеччини, Білорусі , Індії, Казахстану та Молдови. Серед торгових партнерів 

країн СНД у січні–червні 2017 р. експортні поставки найбільше зросли до 

Киргизстану, Туркменістану, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Серед країн 

ЄС значного збільшення не відбулося. Серед інших країн – до Єгипту [3]. 

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі 

багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим 

коливанням. Основу її складають жири та олії тваринного або рослинного 

походження, готові харчові продукти і мінеральні продукти. Іноземними 

резидентами закуплено на Вінниччині 1,0 тис. т. м’яса великої рогатої худоби 

(яловичини), 3,3 тис. т молока і молочних продуктів, 76,8 тис. т. зернових 

культур, 55,5 тис.т олії соняшникової, 15,5 тис. т. цукру білого, 73,2 тис. дал. 

горілки, 88,3 тис.м3 лісоматеріалів [2, с.119].  
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Серед регіонів області найбільші обсяги експорту товарів припадали на 

міста Вінницю (52,1% загального обсягу експорту), Могилів–Подільський 

(1,4%), Хмільник (1,2%), Немирівський (23,1%), Вінницький (5,5%), 

Калинівський (2,7%), Тульчинський (1,7%), Бершадський (1,6%) та Барський 

(1,4%) райони. Відвантаження готової продукції, виготовленої з давальницької 

сировини, до різних країн світу здійснювались суб’єктами господарювання міст 

Вінниці, Хмільника, Козятина, Калинівського, Тульчинського, Бершадського, 

Барського, Гайсинського та Тиврівського районів [3]. 

Імпортні поставки, порівняно з січнем–червнем 2017 р., збільшились з 

таких країн-партнерів CНД, як Білорусь та Казахстан; з країн ЄС – Португалія, 

Данія, Фінляндія та Естонія; з інших країн – Норвегія та Туреччина та 

складають 137084,6 тис.дол.США у першому півріччі 2018 р. (табл. 2) [1]. 

Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту, згідно з 

угрупуваннями країн, з Молдови, Російської Федерації, Австрії, Бельгії, Литви, 

Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Сполучених Штатів 

Америки та Китаю. 

Таблиця 2 – Обсяги імпорту товарів Вінницької області за І півріччя 

2018 року 

№з/п Область тис.дол. США
у % до І півріччя 

2017 р. 

у % до загального 

обсягу 

1 Вінницька 137084,6 68,6 0,8 

2 
Україна 

всього 
17283761,4 61,5 100,0

Найбільші імпортні надходження здійснювались у міста Вінницю (69,3%), 

Могилів-Подільський (7,0%), Хмільник (1,4%) та Вінницький (4,5%), 

Іллінецький (4,1%), Калинівський (2,0%), Немирівський (1,4%) та Бершадський 

(1,3%) райони [2]. 

Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 

1,2 тис. т. м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 0,5 тис. т. м’яса свиней 

(свинини), 3,9 тис. т. бензинів автомобільних, 46,2 тис. т дизельного пального 

(газойлів), 13,9 тис. т. добрив, 1290,0 тис.м2 тканин різних видів, 6,8 тис. т 
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прокату чорних металів, 567 тис. шт. машин пральних побутових, 799 

холодильників і морозильників побутових, 3069 автомобілів вантажних, 818 

тракторів, 246 автомобілів легкових та 88 автобусів [1]. 

Отже, за даними проведеного аналізу, ми бачимо позитивні зрушення у 

зовнішньоекономічній діяльності Вінницької області. В області постійно 

здійснюється робота по вивченню ринків збуту та пошуку зарубіжних 

партнерів для взаємовигідного співробітництва. З цією метою, а також 

удосконалення механізмів вітчизняного експорту та подолання негативних 

тенденцій у зовнішній торгівлі надано Міністерству економіки України та 

Міністерству закордонних справ України переліки підприємств області, які 

випускають експортоспроможну та конкурентоспроможну продукцію для 

просування їх на зовнішніх ринках. 

Проте в організації й управлінні ЗЕД в Україні залишається ще багато 

невирішених проблем. Структура зовнішньоторгового обігу як і раніше має 

переважно сировинний характер, все ще нераціональним являється імпорт, 

недостатньо ефективно функціонують спільні підприємства з іноземним 

капіталом. Великої уваги вимагають і такі питання, як створення стабільної 

правової бази, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної системи 

управління ЗЕД на рівні підприємства, підвищення якості експортної продукції 

і багато інших. 

В ході встановлення менеджменту ЗЕД вивчається досвід західних країн в 

галузі організації управління міжнародною діяльністю фірм. Для наших 

підприємств, менеджерів ЗЕД, інших спеціалістів, що здійснюють ЗЕД, цей 

досвід має неоціниме значення. Знання даного досвіду дає можливість виявити 

загальні тенденції і закономірності в розвитку менеджменту ЗЕД, особливості 

його здійснення в окремих країнах, порівняти вітчизняну практику по 

організації управління ЗЕД з іноземною, глибше розібратися в ній. 

Отже, успішна зовнішньоекономічна діяльність багато у чому визначається 

оптимальною організаційною структурою управління, координацією діяльності 

всіх відділів та служб, які забезпечують експортно-імпортні операції і 
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адаптацією організаційної структури до мінливих умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Також можна зробити висновки, що не треба забувати, що досвід 

зарубіжних країн в організації управління міжнародною діяльністю фірм – це 

досвід країн переважно з ринковою економікою. І ми не можемо і не повинні 

механічно переносити зарубіжний досвід на українські підприємства; 

необхідний творчий підхід до цього процесу. 
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